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Benedek Elek műve . . . 53 8—9 

A nemzetiségi tanítók és a tanítói törvény 38 16 
A népiskolai javaslatok ellen . . . . 12 1—3 
Női állami ipariskola Budapesten . . . 46 15 
A „Nőképző Egyesület" jubileuma . . 23 13—14 
Nyugdíjas tanítók mozgalma 28 10 
Orsz. Ifjúsági Madárvédő-Liga . . . . 37 8—9 
Az Orsz. Közoktatási Tanács állandó 

bizottsága 21 14 
Az Orsz. Közoktatási Tanács tárgyalása 24 11—12 
Az Orsz. Magy. Isk. Egyesület igazg. 

tanácsa 22 14 
Az Orsz. Magy. Isk. Egyesület igazg. 

tanácsa 16 14 
A Pécsi Tanítóegylet rajzkiállítása . . 30 14 - 16 
A polgári IV. lakbérosztályba sorozott 

községek nevei 35 14—16 
Bhosóczy Elek : A beteg tanító (Orsz. 

tan. betegápol. alap) . 47 5—6 
Schenk Jakab : A fürj és fogoly viszonyla-

gos elterjedése hazánkban 15 15—16 
Siketnéma gyermekek fölvétele . . . 15 16 
Szabadtanítás Pécsen, a „Sz. T. E." ala-

kuló gyűlése 46 13—14 
A szegedi Erzsébet-szobor leleplezése . 42 10 
A székelyek alkotmányának his tór iá ja .^ 52 14 
Székely Károly": A tanítók kincsesháza ; 53 4—6 
Továbbbképzés — iskolán kívül eső ok-

tatás 53 15 
Az „Uránia" közgyűlése 53 14—15 

4. Szünóra. 
Költemények (*-al), szépirodalom, elbeszélések, 

életképek, életrajzok. 

* Ábrányi Emü : Néptanító 
Apáczai Cseri Jánosról 
Benedek Elek : A párjavesztett gerlice 
*A csodaszarvas regéje 
Bodonyi Nándor : Ä ludas-játék . . . 

— — Fűzfalevél-nyárfalevél . . . 
— — Aki első nem lehetett . . . 

*Borsodi (F.) László : Dal a fülemüléről 
Bilchler Hugó: A pedagógia s didaktika 

a realizmus koiában . . 
Gsulak Lajos : A másodkeresztelő . . . 
Dánielné Lengyel Laura : Egyedül . . 
JDorogsághy Dénesné: Vezérfonal a női kézi-

munka tanításhoz, irta : 
Ferenczi (Fried) Vilma . 

*Endrey Sándor : „Átok" 
Farkas Sándor : A reneszánsz és az újkor 

— — A reneszánsz és az újkor . 
Fővárosi levél vidékre 
Fővárosi levél vidékre 
Gál Mózes : A vén hársfák alatt . . . 

— — A tanult ember és a nép I. 
— — A tanult ember és a nép II. 
— — A tanult ember és a nép III. 
— — A tanult ember és a nép IV. 

*Gárdonyi Géza : Az agg norvég . . 
Gárdos Mór: Petit iskolába adják . . 
Gonda János : Az angol nevelésről . . 
Havas István : Volt egyszer egy leány. 

(Legenda) 
Horváth Sándor : A viharágyú . . . 
Imre Sándor dr. : Apáczai Cseri János, 

az első magyar tanító . . 
*Iván Andor: Karácsonyest 
Káinoki Bedó Béla : Arab tanítás . . . 
*Kovács János : Pünkösdkor 
* Kovács József: Március idusán . . . 
*Kun László : „Tépelődés" 
*Kuthi Sándor : „Tanítónő" 
Lórinczy György : A Vértes imádkozik . 
Linne. Irta : Klingenberg Jakab . . . 
Magyar beszéd. (A magyar Nyelvőrből) 
*MinkeBéla: Eötvös József br. emlékezete 
Móra István: Kleinmann és Andriskó 
Murányi Ede : Hazaszeretet . . . . 
*Nagy Sándor : Betlehemi kisded . . 
Az ókori nevelés története (U.) . . 
Béthi Lajos : Baksisos történetek . . 

— — Emlékeimből 
Bubinyi Mózes dr. (Révai Miklós) 
Sághy Mihály: Nyomok a hóban . . 
Szabó Kálmán: Mesterségek szótára . 
*Szabolcska Mihály : Egy levél . . . 

— — Karácsonyi emlékek . . . 
Szentimrei Martha : Apró történetek 

— — A gyógypedagógia tanfolya 
máról 

Tas József': Árnyképék 
— — Török iskola 

Tömörkényi István: Éjjel 
*A tücsök. (Lamartin után B. M.J . 
*A vadgalamb, (indiai mese) (B. M.J 
Vecsey József: Kis históriák . . . . 
* Vértesy Gyula : A múzsa 
Dr. Wlassics Gyula. í r ta : Molnár Viktor 
Vidéki levél a fővárosba. Irta : egy 

falusi tanító 
Vörösváry Béláné : Óh ezek a gyermekek 

Lap-
szám 
51 
24 
48 
45 
47 

3 
25 
21 

rajzok, 

Oldal 
8 

1 0 — 1 1 
10—11 

11 
10—12 
11 — 14 
8 - 9 -

11 

10 1 3 - 1 5 
22 11 — 12 
45 1 2 - 1 3 

40 10—11 
50 12 
42 1 1 - 1 8 
43 6 - 9 
15 12—14 
23 10—13 
43 1 0 - 1 2 
46 3 - 4 
48 2 - 4 
50 7—9 
53 6 - 8 
45 15 
36 1 2 - 1 3 
39 10 -12 

49 10—12 
37 12—13 

40 8 - 9 
53 12 
44 9 - 1 0 
21 11 
12 12 
23 10 
8 12 

53 1 2 - 1 3 
25 1 0 - 1 1 
41 12 -14 

6 11 
50 1 2 - 1 5 
12 12 
f 8 12 
2 1 2 - 1 3 

30 1 0 - 1 3 
52 6 - 9 
14 13—14 

5 10 
34 13 -14 
48 10 
53 1 
31 1 3 - 1 4 

33 14 -15 
35 13 

2 13 -14 
52 11 -12 
51 9 
46 12 
26 1 2 - 1 3 
47 10 
15 11 

20 12—13 
8 12—13 
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5. Szépirodalom és művészet 
3., 21., 42., 43., 44., 46., 47., 48., 49., 50., 52. és 

53. számokban és a „Szünóra" c. rovatban. 

6. Könyvesház. — Irodalmi szemle 
1., 6., 7., 8., 12., 10., 1!)., 22., 41., 44., 46., 47., 

49., 50., 51., 52. és 53. számokban. 

7. Külföldi szemle 
1., 4., G., 7., 26., 27., 30., 32., 37., 38., 39., 40. 

számokban. 

8. Hivatalos rész, Tanítók tanács-
adója és Különfélék 

minden számban. 

9. Egyesületi élet. — Tanítók gyűlései 
5., 11 , 19., 29., 30., 46., 47., 48., 49., 50. számok-

ban és a „vegyes tart. cikkek" egyes jelentései. 

10. Az Eötvös-alap (Orsz. Tanítói 
Segélyegyesület köréből 

4., 5., 10., 18., 23., 25., 26., 30., 33., 51. számai ős 
a „vegyes tart . cikkek" egyes rovataiban. 

GAZDASÁGI I S M É T L Ő ISKOLA. 

Alszcghy Alajos: „A klorofil szerepe a 
növényi életre" c. cikkhez 37 28 

Az angol sertések okszerű tartásáról. 
(M. Sz.J 46 22 - 23 

A baromfi difteriája. (E. G.) . . . . 28 26 
A baromfitenyésztés balsikereinek főbb 

okai. (M.) 50 24—25 
Cséplő Ernő: Gyümölcsészetünk . . . 11 25—-26 

— Selyemtenyésztésünk . . . 19 17—18 
— — A bevásárló szövetkezetekről 24 17—18 
— — Szövetkezeti terményértéke-

sítés 41 19—20 
— — Tejszövetkezeteink a mult 

esztendőben 37 19—20 
Cserháti Sándor : Istállótrágyát vagy 

műtrágyát liasználjunk-e ? 6 19—20 
Csiby Gábor : Az algyógyi földmíves-

iskola baromfitenyésztésé-
ről 19 22—24 

Ejury Lajos dr. : A keverékföldről vagy 
komposztról 41 20—21 

Az ezüst-szőrmenyúl tenyésztése. (K.) 28 22—24 
Fogyasztó- és értékesítő szövetkezetek. 

(Cs. E.) . . . , 50 17—18 
Gazdasági galambtenyésztés. írta B—s. 41 25 
Gazdasági iparágak. írta K. T. dr. . . 41 21—24 
Gubicza Kálmán: Madárfészkek . . . 19 18—19 
Grábner Emil : Magyarország növény-

termelése 46 18—22 
Gyógynövények. (*) 46 25—27 
Gyógynövények termelése. (K.) . . . 1 29 
Gyógynövények termelése. (K.) . . . 6 29 
Gyógynövények termelése. (.K.) (R. v.) 11 34—35 
Győry Elemér : A bor savának csökken-

tése természetes úton . . 19 24 
— — A méhek tavaszi átvizsgálása 11 32—33 

— A klorofil szerepe a növényi 
életben 28 20 22 

Lap-
szára Oldal 

Győry Elemér : Modern pincék a homokon 32 23--24 
— — A törkölybor 46 21--25 
— — A törkölypálinka készítése . 50 23--24 

Hajnal Ignác : Zenészek az Ízeltlábú 
állatok közt 28 26--28 

Hicke József : Szappanfőzés 41 24--25 
Igonda János : A házinyúl értékesítése 11 33--34 
Kadocsa Gyula: Csemegeszőlő szállítása 32 19--21 

— — A gabona két magtári ellen-
ségéről 11 26--29 

— — A szőlő eltartásáról . . . . 50 20--22 
— — A szőlőmívelés jövedelmező-

sége 37 23--26 
Kammel Ferenc : Istállótrágya és a trá-

gyázás 1 24--28 
Kircz István : A művaj vagy margarin 24 23-- 2 4 

— — A tej fölözése 11 29-- 3 0 
— — Tej hulladék ok értékesítése 32 21-- 2 3 

Klinger Ödön : A burgonyatermelés . . 19 26-- 2 7 
— — Az évelő gyomok terjesztése 28 19-- 2 0 
— — Gazdasági szövetkezés . . . 32 17-- 1 8 
— — Havi teeendők a méhek körül 6 24-- 2 6 
— — Legeltetés 24 26-- 2 7 

Krenedits Ödön : Lugasoszlopok cement-
ből 19 24-- 2 6 

— — Szárított gombák 32 24-- 2 6 
Magyarország vadászata. ír ta E. Gy. . 41 25 - 2 7 
Miként kell eljárni, hogy nemes hím-

fiakat kaphassunk. (K.) . 1 28-- 2 9 
A méhes decemberben. (M. M.) . . . 50 22-- 2 3 
Nagy Kálmán : Lótenyésztés a kisgaz-

dák körében 6 26-- 2 8 
Nedbalik Lajos : Tenyésszünk rózsát . 32 26-- 2 7 
Novemberhavi teendők a méhészetben. 

CM- M.) 46 27 
Nyúlólak és nyúlházak. (K.) 24 24 - 2 6 
Pap Viktor: A „mi segítő pénztárunk" 41 17 - 1 9 

— A munkásMzak 4 fi 17 18 



— V I I ] -

Lap-
8/ára Oldal 

Pap Viktor : A székely akció öt éve . 50 18--20 
— — Az új gazdasági cselédtör-

vény és annak a tanügyre 
vonatkozó intézkedése . . 37 1 7 - -19 

Páter Béla ár. : Gyógyító növények 24 2 2 - -23 
Pósch Károly : A borok fejtése . . . . 1 22- 23 

— — Pincegazdaság 19 19 --22 
— — A borok javítása 37 2 6 - 28 

A pulykatenyésztés. (K.) 37 2 0 - -22 
Iiácz Sándor : A vetés 6 2 0 - -24 
A rajfogó készülék. (s.) 28 2 4 - -26 
Hóna Zsigmond dr. : Meteorológia . . 32 18 --19 
Selyemtenyésztés. (K.) 32 2 7 - -28 
Szabó Jenő : Gazdasági ismétlő-iskoláink 

fejlesztése 1 1 7 - -19 
Treitz Péter : Magyarország termőföldje 28 1 7 - -19 
Wnïlncr Gyula : A falu ünnepe . . . . 24 18 --20 

— — A tagosításról 1 19--20 
— — A növénytermelési ág beren-

dezése 11 3 0 - -32 
— — Tanítóegyesületeink ésagaz-

dasági ismeretek terjesz-
tése 6 17--19 

Zsigmond Konrád : A házinyulak nyári 
takarmányozásáról . . . 19 28 

Tárcák. 
Lap-
szám Oldal 

Győry Elemér : Az erjedés tanának tör-
ténetéből 1 30 - 3 1 

Hanusz István : Klima-képek . . . . 40 28 - 3 0 
Krenedits Ferenc : Dicsérjük a pulykát 11 35 - 3 7 
Zádor Gyula : A hó hasznáról . . . . 9 29 - 3 0 

— — Kukacos cseresznye . . . . 19 28 - 2 9 
— — A gyümölcsfák gombabeteg-

sége 24 27 - 2 9 
— — A gyümölcsfák nyári met-

szése 28 28-- 2 9 
— — Vihar a gyümölcsösben . . 32 28-- 2 9 
— — Elhamarkodott gyümölcssze-

dés 37 29 - 3 0 
— — Kiélt föld 41 27 - 2 8 

Gazdasági irodalom 
6., 11., 19., 24., 28., 32., 46. és 50. számokban és 

másnemű „irodalmi" cikkek közt. 

Gazdasági tanácsadó és Vegyesek 
minden számban. 
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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 hé ten egyszer, csütörtökön (reggel). 

T.leerkapliatja e lapot minden magyarországi - népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység la megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Klöfízetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 filler. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóhivata lba küldendők. 

A h i rde tések árszabása . — A pá lyáza t i h i rde tésekné l min 
den egyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetés i díj előre küldendő 
be. Eu'jéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő petit nyomású es egyhasabú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

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

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

I S o l d o g ú j é v e t ! 

A régi esztendő bezárta, az új ki-
tárta kapuit s átlépjük ama titokszerű 
küszöböt, mely két évet választ.el. 

' Szerencsekívánságokkal szokott az 
újév kezdődni és szerencsekereséssel 
múlik. Ámde a jókívánságok és remény-
ségek csak úgy valósulhatnak meg, ha 
az akarat is hozzájuk szegődik s ha az 
örök szeretet is rájuk adja ámenjét. 

Olcsó portéka a szerencsekívánás, 
nehéz munka a szerencsekeresés és 
mennyei adomány a szerencsetalálás. 
Szerencse után szomjúhozik az emberi 
szív és szerencse után fat. De mi a 
szerencse s hol található ? Ez az emberi-
ség örök problémája; ekörül forog az a 
kerék, amelyet életnek nevezünk. 

Mi a boldogság ? Ugyanaz, mit az 
isteni könyv mond : nem evés, ivás, ha-
nem igazság, béke ós öröm! Boldogság 
csak a szív békéjében, a hivatásszere-
tetben és szeretteink körében található. 
Boldogság a magunk gyarapodása a 
jóban s a jónak terjesztése, megszilár 
dítása másokban. 

Hol a boldogság hazája ? Oh ! sokai 
nak épen ott, hol ők nincsenek. Panasz 
kodnak a boldogság tovatűnésén, mert 
nem tudják hol terem s mely út vezet 
hozzá. De hol is terem? Szívedben, hiva-
tásodban, házadban, szülőföldeden, baráti 
körödben, hazádban! 

A szívben. Ott zöldéi és virágzik a 
boldogság oázisa, avagy izzik és perzsel 
a boldogtalanság sivatagja. Szívünk a 
sorsunk. Tartsd szívedet rendben s meg-
lesz a boldogságod. A szívben lakik és 
a szívben terjed, minden helyen, minden 
pályán és minden országban! 

A hivatásban. A legszomorúbb élet az, 
mely cél és tartalom, hivatás és munka 
nélkül való. A hivatás az ő kedves 
munkakörével az élet legnagyobb bol-
dogsága. Csak munka és szeretet édesí-
tik, nemesítik az életet ! Ahol az unalom 
ásítozik, ahol a közönyösség ölbe teszi 
kezeit, ahol a kényelem puha párnák 
közé süpped, ahol az élvezetvágy dús 
asztalokhoz ül, ahol az önzés telerakja 
zsebeit: ott lehet tunya jólét, de bol-
dogság soha, mert a boldogság eleven, 
mozgékony, tevékeny. A hivatásszeretet 
és kötelességérzet buzdítják, serkentik 
a szi.et éí kezet, amivel szolgálatot 
teljesítünk j köznek s önmagunkat, bol-
dogítjuk. Nagyon szomorú, sőt vissza-
téri ") mindent önmagának kívánni s  
masokat semmire sem méltatni. Eletünk 
és szívünk boldogságának értékét asze-
rint mértékeljük, hogy mit tettünk má-
soknak, a köznek igaz szívből, teljes 
szeretettel s jóakarattal. Aki csak ön-
magát szolgálja s csak a maga előnyét, 
élvezetét keresi, az apasztja, sőt teljesen 
megsemmisíti boldogságát. Minél jobban 

A z ö ^ P a e d . ^ ^ 
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tágul a szív mások iránt való szeretet-
ben, minél szorgosabban mozog a kéz 
ós láb a felebarát iránt való szolgálat-
ban, annál nagyobb, annál biztosabb lesz 
boldogságunk. Valamint az önzés a bű-
nök bűne, épúgy a szeretet minden 
viszály csítítója és a boldogság forrása. 
Mennyire boldogító a nevelői pályán, 
hogy mások javára való szolgálat, hogy 
a jövendő fája, hogy szemlélése folyto-
nos növekedésnek s állandó önnevelés, 
önműi elés ! 

Aki nem tanul meg önmagán ural-
kodni, a gyermekeket megérteni s őket 
szeretetben vezetni, az a nevelői pályán 
nem leli boldogságát. Aki az óra min-
den ütésében a mogorva figyelmeztetőt 
hallja, a gyermeki vidámságban csak 
neveletlenséget és bosszúságot lát ; a 
hivatalos kötelmekben csak igát és ke-
resztet érez : az maradjon távol az 
iskolától és gyermekszobától. I t t vidám-
ság, napfény, szeretet és életöröm ho-
noljon, mert azok nélkül szív- és ész-
művelés, testi és lelki fejlődés nem kép-
zelhető. 

Aki hivatását a kicsinyek iránt való 
szeretetnek s a haza boldogsága kiépí-
tésének tekinti, az hozzájárul mások bol-
dogításához, és maga is boldog lesz. 

A házadban. A boldogság a meghitt 
szűk kört kedveli, nem a tolongást. A 
szeretetteljes kis tűzhelyen mély gyö-
keret ver, míg a nagy, széles és zajos 
körben szétfoszlik. Azért ne keressük 
nyugtalan forgatagban, ne sokak társa-
ságában s ne sokféleségek között. A bol-
dogság legtermészetesebb, legmeghittebb 
és legszebb tűzhelye: házad, otthonod s 
családod. Ez a megszentelt boldogság 
hona, mitől a világ gonosz szellemei 
távol maradnak. A napok és kis örömök 
csendes váltakozásában, a munka és 
nyugalom békés hullámain biztosan ringó 
sajkán lebeg a boldogság; minden reg-
gel mosolygó szemekkel néz rád és ba-
rátságosan zárja le esténként fáradt 
szemeidet. Boldog, kit vágyai nem von-

zanak ki a zajos tülekedés közé, hanem 
a család kicsiny, de jól megvédett kert-
jében keresi boldogságát, ahol minden 
oly kedves, oly ragaszkodó s a leglényeg-
telenebbnek látszó dolog is megvan szen-
telve a szeretet és megszokottság által. 
A baj, fájdalom és szerencsétlenség meg 
osztva, az öröm megsokszorosítva sze-
retetteink által! De még a nagy világba 
szóló hosszú útat is megédesíti az a 
remény, hogy visszatérünk a szeretett 
családhoz. 

A szülőföldön. A családi kör élete és 
működése a szülőföldben gyökeredzik. 
Abban rejlik ereje és boldogsága. Aki 
azt nem ismeri — szegény. Ami ben-
nünket boldoggá tehet, ami számunkra 
kedves és ami bennünket művel, mind-
ezt ez az egy szó fejezi ki : szülőföld. 
Egy tanítónak sem volna szabad szem 
elől tévesztenie, hogy a szülőföld legelső 
és legkitűnőbb tárháza a szemléleti és 
elméleti oktatásnak; hogy az otthon 
szeretete legelső és legbiztosabb kiinduló-
pontja minden erkölcsi képzésnek és 
alapja, talpköve a legideálisabb haza-
szeretetnek. 

A baráti körben. Barátaink legbiztosabb 
kezesei boldogságunknak. Meg kell osz-
tani az örömet, hogy kétszeresen élvez-
zük. Meg kell osztani a bánatot, hogy 
csak felét szenvedjük. Közölni kell a 
gondolatot, hogy gyarapítsuk ismere-
teinket és tisztázzuk az eszméket. Reám 
nézve a barátság egész életemen ke-
resztül a legdrágább és legnemesebb 
boldogságom forrása volt. S főleg általa 
tartom éltemet gazdagnak és szépnek. 
Szegénynek, sőt boldogtalannak tar tom 
azt, aki a barátság szent kötelékét soha-
sem élvezte s nem ismeri. 

A hazában. A haza tágabb fogalma a 
szülőföldnek, összfogalma birtokunknak, 
kötelességeinknek, szeretetünknek ós 
szerencsénknek. A haza virágzása és fej-
lődése alapföltétele saját boldogságunk-
nak, mert vájjon ki lehetne boldog, ha 
hazáját veszélyben, nyomorban és szen-
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vedésb en látja? A hazáért dobog szívünk; 
a hazáért élünk hivatásunknak, itt ápol-
juk, védjük családunkat, benne van ott-
honunk és benne találjak meghitt ba-
rátainkat. Minden boldogságunk gyökere 
és szentsége hazánkban van. A hazát 
szeretni és védeni, szolgálni s törvényeit 
tisztelni, adományait hálával élvezni s 
dicsősége fölött örülni: boldogság. 

Mi, népnevelők, a nemzet reménysé-
geinek hivatott kertészei, át vagyunk 
hatva annak igazságától, hogy a haza 
boldog-ágában lesz hivatásunk munkás-
sága áldott s szívünk és otthonunk 
boldog; azért bizalommal, reménnyel és 
a magyar haza iránt való szeretettel és 
hűséggel eltelve lépjünk az új évbe. 

Magyar néptanítók: boldog újévet! 
(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

= A tanítói fizetések í-endezése. A Nép-
tanítók Lapja m. évi 52-ik számában a tanítói 
fizetések rendezéséről megjelent közleményben 
az foglaltatik, hogy az állami tanítók fizetés-
rendezése az állami és kincstári iskolánál töl-
tött szolgálati évek teljes beszámításával tör-
ténik. A nem állami tanítok (községiek és 
felekezetiek) javára megállapított fizetési foko-
zatokra való igényjogosultság pedig az 1893. 
évi XXVI. t.-cikk életbeléptétől, pontosan 1893. 
évi okt. hó 1- tői megszakítás nélkül töltött 
tanítói szolgálati évek beszámításával állapítta-
tik meg. Megtörténhetnék azonban, hogy vala-
mely községben az államosított vagy államosí-
tandó községi vagy felekezeti iskola átvett 
tanítója, habár már 10 vagy több évi községi, 
illetőleg felekezeti szolgálata van, mégis csak 
az állami tanítókra nézve megállapított alap 
fizetésre (1200, illetőleg 1100 vagy 1000 ko-
rona) neveztetnék ki, míg ellenben a nem álla-
mosított községi és felekezeti tanító az új 
fizetési törvény alapján 1000, 1600, 1500, ille-
tőleg 1400 korona összfizetés élvezetébe jut. 
Nehogy ilyen sérelmes helyzetek előáll hassanak, 
gróf Apponyi Albert közoktatásügyi miniszter 
az új fizetésjavaslatba oly rendelkezést szándé-
kozik fölvenni, hogy az állami kezelésbe vett 
községi vagy felekezeti népiskoláknál alkalma-
zásban levő tanítóknak állami iskolai tanítói 
fizetésre való igény jogosultsága a községi és 
felekezeti népiskolánál az 1893. évi XXVI. 
t.-cikk életbeléptétől, pontosan 1893. évi okt. 
hó 1-től megszakítás nélkül töltött tanítói szol-
gálati évek beszámításával állapíttatik meg. 

A gazdasági szaktanítók fizetés-
rendezése. 

(H.) Minthogy a gazdasági ismétlő iskolák az 
állami elemi iskolákkal szerves kapcsolatban 
vannak és tanerőiket a közoktatásügyi minisz-
ter nevezi ki, szükséges, hogy illetményeik az 
állami elemi iskolai tanítókéval egyidőben ren-
dezést nyerjenek. 

Ehhez képest Apponyi gróf közoktatásügyi 
miniszter a gazdasági szaktanítók és szaktanító-
nők fizetésrendezését a következőképen tervezi : 

Minden állami gazdasági szaktanító és szak-
tanítónő illetménye csak 1. fizetés és 2. törvény-
szerű lakpénz vagy természetbeni lakásból 
állana. Az 1904. évi I. t.-e. alapján járó sze-
mélyi pótlék és évötödös pótlék tehát meg-
szűnnék. 

Minthogy a gazdasági szaktanítók és szak-
tanítónők az állami elemi iskolai tanítók, illetve 
tanítónők képzettségével szemben magasabb 
képesítéssel bírnak, amennyiben az elemi iskolai 
tanítóképző 4 évfolyama elvégzése s a tanítói 
oklevél megszerze'se után még két évi gazda-
sági tanfolyamot kell végezniök s csak azután 
nyernek gazdasági szaktanítói oklevelet, a gaz-
dasági szaktanítónők pedig a tanítónői oklevél 
megszerzése után még egy évi háztartási és 
kertészeti tanfolyamot végeznek, és csak ezután 
neveztetnek ki szaktanítónőkké ; ennélfogva 
fizetéseik a következőképen állapíthatók meg: 

a) A gazdasági szaktanítók fizetése: 
Alapfizetés 

5 év után fizetés . . . 
10 „ „ „ . . . 
15 „ „ „ . . . 
20 „ „ „ . . . 
25 „ „ „ . . . 
30 , „ „ . . . 

b) A szaktanítónők fizetése: 
Alapfizetés 

5 év után fizetés . . . 
10 „ „. „ . . . 
15 „ „ » . . . 

Szolgálati időnek úgy, mint az allami elemi 
iskolai tanítók és tanítónőknél, szintén csak az 

1* 

1400 K 
1800 „ 
2100 „ 
2400 , 
2600 „ 
2800 „ 
3000 „ 

1200 K 
1500 „ 
1800 „ 
2000 „ 
2200 „ 
2400 „ 
2600 „ 
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állami és kincstári iskolánál megszakítás nélkül 
töltött idő számíttatnék. 

A gazdasági szaktanítók és tanítónők lak-
pénze a polgári lakpénz-osztályba sorozott 
helyeken alkalmazott szaktanítóknál a 15-ik évi 
állami szolgálat betöltéséig a XI. fizetési osztály 
szerinti, 15 éven felül a X. fizetési osztály 
szerinti lakpénz. A lakpénz-osztályba nem so-
rozott községekben alkalmazott szaktanítók és 
szaktanítónők lakpénze éri 300 K. 

Az igazgatói tiszteletdíj az állami elemi nép-
iskolai ilyen díjakkal egyenlő. 

Ezen fizetésrendezés az állami elemi népisko-
lai tanítók fizetésrendezésével egyidőben lép 
életbe. 

A tanfelügyelők szervezkedéséről. 
Egyedül a tanfelügyelőknek nincs semmi 

szervezetük a népoktatás munkásai között. 
Pedig hát a népoktatás vezető, irányító, ellen-
őrző munkakörében is volnának megbeszélendő, 
egyöntetű állásfoglalással előbbre viendő dolgok 
elegendő számmal. Csak meg kellene teremteni 
az ilyen célokra szükséges szervezetet. 

Kezdeményezni azonban senki sem akar. 
Mindenki húzódik az első szó kimondásától. 
Sokan azt tartják, hogy elég nekik a maguk 
baja és dolga, miért törődnének mindenki bajá-
val és dolgával. Mások szeretnének valamit 
tenni. Érzik az együttes föllépés, cselekvés 
szükségét, de nincs bátorságuk a kezdeménye-
zés terére lépni, mert — a mult tapasztalatai 
alapján — ajttól tartanak, hogy lehetetlen, 
hálátlan dologgal foglalkoznának ; odafönn a 
helyzetüket nehezítenék, a pozíciójukat gyen-
gítenék. 

Nincs igazuk sem a fatalistáknak, sem az 
aggodalmaskodóknak és kétségeskedőknek. A 
tanfelügyelők szervezkedése közérdek s a 
minisztériumnak sem lehet ellene kifogása, ha 
a szervezkedés, a tanfelügyelői szolgálat termé-
szetével megegyezőleg, tisztán közérdekű irány-
zattal s ehhez illő eszközökkel történik. Mint-
hogy helyesen másképen nem is történhetik. 

A múltban is onnét származott a minisztérium 
idegenkedése a tanfelügyelők szervezkedése 
iránt, mert az az aggodalom támadt, hogy a 
szervezkedés nem lesz a szolgálat természetével 
megegyező. A legutóbbi próbálkozás e téren 
Hajnóczi kezdeményezésére pár év előtt, Wla-
ssics minisztersége alatt történt. A miniszter 
kijelentette volt, hogy szívesen látja a tan-
felügyelők kulturális célzatú összejöveteleit, de 

nem barátja az agitatórius természetű össze-
jöveteleknek. 

A miniszternek ez a válasza, a szervezkedés 
célját illetőleg, a jövőre vonatkoztatva irány-
adóul vehető. 

Hogy világosan beszéljek, a tanfelügyelők 
hivatali állásuknak ha nem is formailag, de 
tényleg bizalmi természete miatt a t a r érdek-
képviseleti, szükség esetén a miniszterrel szembe 
helyezkedő szervezetet nem alkothatnak; a kai-
érdekeinek védelmére a munkásokéhoz, vagy 
más osztályokéhoz hasonló egyesületet nem 
létesíthetnek. A kar anyagi érdekei előmozdí-
tása érdekében, más közszolgálati ágak munká-
saihoz hasonlóan, agitatórius térre nem léphet-
nek ; ezen érdekeket csak más keretekben szol-
gálhatják (ált. tisztviselő-egyesületek). 

Hát a szervezkedés nem is erre a célra kell, 
hanem a tanfelügyelői szolgálattal kapcsolatos, 
az intenzívebb hatás biztosítását célzó kérdések 
megbeszélésére ; ezen kérdésekben egyöntetű 
megállapodásra, egy akaratra jutásra ; szakdol-
gokban a minisztérium informálására ; a minisz-
tériumtól a karhoz érkező kérdésekben vélemény-
mondásra. 

A tanfelügyelői szervezet egyelőre félhivata-
los, a népoktatási törvény revíziójától kezdve 
hivatalos kellene, hogy legyen. 

Célja lenne: mindazoknak a kérdéseknek 
megvitatása, melyek a tanfelügyelői munkakör 
mennél sikeresebb ellátására vonatkoznak. 

Ezek a kérdések négy csoportra oszthatók: 
1. A pedagógiai irányítás és vezetés kérdései; 
2. az adminisztráció sikerének növelésére vonat-
kozó kérdések; 3. a tanítók egyesületi, testü-
leti életének irányítására, vezetésére vonatkozó 
kérdések; 4. a tanfelügyelő társadalmi munka-
körének mennél sikeresebb betöltésére vonat-
kozó kérdések. 

Tartózkodom ebben a kis cikkben minden 
részletezéstől. Minden szakember tudja, hogy a 
fentebb elősorolt négy főcsoport keretében a 
megoldásra váró fontos kérdések százai tehetők 
tanácskozás tárgyává. 

Remélem, eljön a részletezésnek is az ideje. 
Ezúttal csak egy példát hozok föl. Legközelebb 
két kollégánk írt cikket a Néptanítók Lapjába 
az 5°/o-os iskolai adóról. Jelentéktelennek tetsző, 
kicsi dolog. Pedig tényleg (aki vonatkozásait 
ismeri, tudja) nagyfontosságú dolog. Érdemes 
volna vele a karnak foglalkoznia s a kérdést 
a megoldás útjára terelni. 

De csakugyan tartózkodom minden részle-
tezéstől. Fölszínre hoztam a szervezkedés esz-
méjét. Fölkérem a kartársakat, szóljanak hozzá ! 

Tanfelügyelő. 
=©4'<3= 
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Teendőink a divatos eszmékkel és 
jelszavakkal szemben/ 

Az ember sorsát főképen korához való 
viszonya határozza meg. A kor, melybe élete 
időszaka esik, rányomja bélyegét az ember 
gondolataira, érzésére és elhatározásaira, amik 
együttvéve élete folyásának irányítói és eldöntői. 

A korszellem, vagy ami azzal egyjelentésű : 
a kor uralkodó eszméi, nézetei, divatos jel-
szavai, gyakran előítéletei, megfejthetetlen úton-
módon, életünk első percétől kezdve körül-
hálóznak bennünket s észrevétlenül úgy ala-
kítják, úgy módosítják lelkületünket, hogy 
ez a módosulás saját lelki ténykedésünk és 
szabad elhatározásunk eredményeként tűnik föl 
előttünk. Ped g hát nem így van ! Amikor azt 
hisszük, hogy magunk gondolkozunk, még akkor 
is a korszellem gondolkozik bennünk és álta-
lunk, mint törekvéseink eszközei által. A kor 
uralkodó eszméi, divatos nézetei és jelszavai 
fogva tartanak bennünket. Hatásuk alatt állunk 
még akkor is, amikor tudatosan szabadulni 
óhajtunk tőlük, sőt amidőn esetleg ádáz harcot 
folytatunk is ellenük. Mert hisz elvégre ez a harc 
is korunk vágyódásaiból fakad és ennek a kor-
nak hadakozó eszközeivel kell azt meg is vívnunk. 

Mindazonáltal, ha a „művelt" és a „modern" 
jelzőre számot tart az ember, akkor mégsem sza-
bad vakon vezettetnie a korszellem által. Nem ille-
nék ez főleg hozzánk, tanítókhoz, akik azzal 
dicsekszünk — s bizonyára nem minden ok 
nélkül — hogy irányítói vagyunk az ifjúság 
és a nép gondolkozásának, érzéseinek és el-
határozásainak. 

Ha valakinek, akkor bizonyára a néptanító-
nak van a legnagyobb szüksége arra, hogy 
ismerje korát s annak haladási irányai felől 
tájékozódjék. Mert mi jogon akar tanácsadója 
lenni a jövő nemzedéknek, ha azt a kor szük-
ségleteire és törekvéseire figyelmeztetni nem 
képes ? Hivatása kényszeríti ennélfogva a taní-
tót arra, hogy az idők folyását bírálgatva 
kémlelje. Keresnie, kutatnia kell a korszellem 
magvát, tanulmányoznia magát a kort, amely-
ben él. 

Az a kérdés, hogyan állapítható meg a kor-
szellem, hogyan hámozható az ki az idők jelen-
ségeinek megszámlálhatatlan sokaságából ? 

Minthogy az idők jelenségei nem oly egy-
szerűek és különállók, hogy azokat egymás-
után vizsgálat alá vehetnők, épen azért a kor-
szellem titkaiba csakis úgy hatolhatunk belé, 
hogyha erős elhatározással mintegy szembe 

* A kolozsvári tanítói továbbképző-tanfolyamon „A 
XVIII. század reform-eszméi, hirdetőik és megvaló-
sítóik" címen tartott történelmi előadások bevezető 
része. 

helyezkedünk magával a korszellemmel,'hogyha 
harcba szállunk vele, kiszabadítandók lelkünket 
reá gyakorolt hatása alól. 

Mielőtt ebbe a sokszor igen elkeseredett 
harcba belefognánk, számba kell vennünk előbb 
mindazokat az eszközöket, melyekkel e harc 
sikerét a magunk javára eldönteni, a korunk-
hoz való viszonyunkat kifejezésre juttatni, a 
korszellem lényegébe hatolást egyrészt, más-
részt pedig azzal szemben saját önállóságunk 
és függetlenségünk megóvását biztosítani lehet. 

A korszellem titkaiba való behatolásnak, sőt 
bizonyos mértékben a kor fölé való emelke-
désnek is legkiválóbb eszközei maguk azok az 
eszmék, jelszavak és szólásformák, melyekben 
az egyes korszakok általános gondolkozása, 
egész szellemi és erkölcsi élete kifejezésre jut 
s amelyek sokáig érlelődve, koronként fölszínre 
kerülnek s mintegy tükreiül szolgálnak a kor-
nak. E tükrökben, ha kézzel meg nem foghatjuk 
is a korszellemet, de szemtől-szembe kerülve 
vele: sorsdöntő titkaiból nem egyszer többnek 
is nyitjára bukkanhatunk. 

A kort jellemző nézetek, eszmék és jelszavak — 
mint mondottam — észrevétlenül jutnak az 
ember lelkébe a környezetből. El kellene zár-
kóznia a társas érintkezéstől annak, aki mel-
lőzni akarná beszédében az ilyen kifejezéseket, 
például: szociálizmus, szociális bajok, sztrájk, 
bojkott, kartell, küzdelem a létért, jogot a nép-
nek, pártoljuk a hazai ipart, éljen a magyar 
vezényszó, stb. stb. 

A fölszínesen gondolkozó nem tulajdonít 
nagy jelentőséget ezeknek az úton-útfélen han-
goztatott jelszavaknak. Pedig hát nem olyan 
semmitmondó szólásformák ezek ! Mindegyikük-
nek megvan a maga nagy háttere, mindegyikük 
egy-egy eredménye a küzdő emberek lelki 
munkájának és hallható, esetleg látható for-
mája egy-egy eszmének, egy-egy törekvésnek, 
melynek tartalma él az emberek lelkében s 
éltetője is egyúttal annak. 

Bármily fölszínesen értse is valaki az ilyen 
kifejezéseket — és minél fölszínesebben érti 
őket valaki, annál rombolóbbak azok — ha 
egyszer élni kezd velük az ember beszédében, 
azonnal irányítóivá lesznek gondolkozásának s 
önkénytelenül is eszközlőivé annak, hogy az 
illető állást foglal e jelszavak mellett s támo-
gatójává szegődik a bennük rejlő törekvéseknek, 
noha halvány sejtelme sincs talán azok követ-
kezményeiről. 

Az a tartalom ugyanis, amely egy- egy divatos 
jelszó mögött rejlik, nem mindig magától érte-
tődő. Némelyikük egy egész életcélnak, sokszor 
évszázados törekvésnek, néha meg épen a leg-
veszedelmesebb társadalmi harcnak a kifejezője. 
Ki tagadhatná, avagy nem lenne hajlandó 
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elhinni, hogy az ilyen eszmékben és jelszavak-
ban, mint például: szabadság, egyenlőség, test-
vériség; le a zsarnokokkal! Jogot a népnek! 
Világproletárjai, szervezkedjetek ! Éljen az alkot-
mány ! stb. stb. csakugyan százados tapasztalás 
és elkeseredés halmozódott össze és tömörült 
olyan ható erővé, amely egész társadalmi osz-
tályokat, sőt nemzeteket is mozgásba képes 
hozni, nem egyszervéres forradalomba kergetni ? ! 
Világos tehát, hogy az uralkodó eszmékben 
és divatos jelszavakban sokszor igen mélyértelmű 
állítások, elméletek, életcélok és az idők folyá-
sának hatalmas irányítói rejlenek. 

Az egyes korok eszméinek, divatos jelszavai-
nak mindenható uralmát és vonzó erejét még-
sem fejthetnők meg egészen, ha csupán logikai 
tartalmukat vennők tekintetbe. Igazában véve, 
teleitatja azokat a kor szeretetével, avagy 
gyűlöletével is, és ennélfogva nem pusztán 
gondolatokat, hanem érzelmeket is kifejezésre 
juttat bennük. 

Az uralomra jutott eszmék és divatos jel-
szavak az egyes korszakok gyakran láthatat-
lanul, sőt nem egyszer titokban folyó értelmi 
és érzelmi harcának a kifejezői. E harc ki-
menetelét a történelem tanúsága szerint leg-
többször épen eszméknek és jelszavaknak — 
mint a küzdelem immár látható és hallható 
formában jelentkező eredményeinek — tüzetes 
vizsgálata és szabatos meghatározása szokta 
eldönteni. Épen ezért, mihelyt azt vesszük 
észre, hogy korunk valamely titkon emésztő 
forrongása, a nép valamely rejtett törekvése, 
vágya szóbeli formát ölt, azaz valamelyes esz-
mében, jelszóban, fogalomban megtestesül : 
ragadjuk meg ez alkalmat s igyekezzünk ez 
eszmének avagy jelszónak úgy logikai, mint 
érzelmi tartalmával minél előbb tisztába jönni 
és bírjuk rá a népet is ez értelmi és érzelmi 
tartalomnak minél pártatlanabb, minél higgad-
tabb vizsgálatára, bírálatára és meghatározására. 

A korszellem törekvései akkor szokták leg-
teljesebb kifejtésüket elérni, mikor eszmékké 
tömörülnek és jelszavak alakját öltik magukra. 
A szóba foglalt törekvés bizonyos mértékben 
immár csakugyan teljesedésbe ment kívánság, 
érzékelhető valóság, kijegecesedett közvélemény 
és nem pillanatonként változtatható egyéni 
nézet többé. 

Minthogy a szóba foglalt eszme már nem 
pusztán egyesek óhajtása, hanem, mert immár 
általánosan kötelező és mindenkire egyformán 
ható erő rejlik abban : világos dolog ennél-
fogva, hogy a divatos eszmék és jelszavak 
vizsgálata, elemzése és bírálata csakugyan rá-
vezethet bennünket az azokat érlelő kor isme-
retére. Becses útmutatóink is lehetnek tehát 
az uralkodó eszmék és divatos jelszavak, ha 

értelmüket a magunk és embertársaink javara 
és okulására fölhasználjuk. 

S vájjon ki vállalkozhatnék erre nagyobb 
siker reményében más, mint a néptanító ? ! 

(Kolozsvár.) Répay Dániel. 

A tanítók továbbképzése. 
(Hozzászólás.) 

III. 
Dezső Lipót kartárs úr a Néptanítók Lapja m. 

évi 49. számában igen életrevaló eszmét vet föl a 
tanítók továbbképzésére vonatkozólag. A nyári 
utazás kétségtelenül egyik legalkalmasabb eszköz 
a tanítók továbbképzésére s az erre fordított 
kiadás dúsan kamatozna a tanítás közvetetlensége 
s a hazaszeretet fokozott mértékben való ápolása 
által. Azt hiszem azonban, hogy ezen utazások 
az egyesületek működésétől függetlenül cél-
szerűbben megvalósíthatók volnának. Sokan 
vannak, kik a megyei gyűlésen jelen akarnak 
lenni, sőt a kötelezett tagoknak jelen kell 
lenniök, kéthetes tanulmányútra azonban egv 
vagy más okból nem mehetnek. A nyári uta-
zások az egyesületek működését nem teszik 
fölöslegessé s így az egyesületek támogatására, 
illetőleg az állami tanítók útiköltségére és 
napidíjára szánt 40.000 koronát nem tartanám 
célszerűnek ezen rendeltetésétől elvonni. Ezt 
annál kevésbé szabad tenni, mivel ez az összeg 
részben azt a célt szolgálja, hogy a tanító 
legalább megyéjét alaposan megismerhesse és 
ez a legelső a földrajzi ismeretek kiegészítése 
tekintetében. Ha a kormány szabadjegyet enge-
délyez a tanulmányútra, a szervezés és vezetés 
költségeit viseli, az elszállásolásról a Dezső 
kartárs úr által említett módon (iskolákban) 
gondoskodik s némi segélyt ad (például 1000 
tanító nyári utazásának segélyezése 28.000 koro-
nába kerülne két korona napidíj mellett, aminek 
az állami költségvetésbe való beillesztése nem 
lehetetlen), akkor úgyszólván a nyári utazás 
kérdése megoldatott, mert a kiadástöbblet fede-
zésére, azt hiszem, az utazók í-zívesen vállal-
koznának. Hiszem is, hogy a kormány a közel 
jövőben e téren segítő kezet fog nyújtani a 
törekvő tanítóságnak. 

Ha az említett mérvű államsegély mellett a 
jelentkező segítségben nem részesíthető, akkor 
a következő évre előjegyzésbe vehető, s viszont 
míg oly jelentkező van, ki utazási segélyt 
még nem kapott, addig a már egy ízben segé-
lyezett nem segélyezhető. Ha évenként 1000 
tanító tesz nyári kirándulást, az is nagy haladás. 

A szervezés munkáját a tanítóképzőkre bíz-
nám, melyek mindegyike más-más útitervet 
dolgozna ki s idejében ismertetné azt a tanító-
sággal, s így ki-ki azon képzőnél jelentkezhet-
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nék, melynek útitervét magáévá akarja tenni. 
Természetes, hogy az illető szabadjegyének a 
gyülekezés helyére és onnan vissza is kell szólnia. 
Az útiterv megválasztását a tanítóra kell bízni, 
mert ő tudja legjobban, hogy földrajzi ismeretei 
mily irányban szorulnának kiegészítésre, illetőleg 
mely vidék megtekintése lesz reá nézve leg-
hasznosabb. 

A tanítók továbbképzésének egyik eszköze 
az Országos Pedagógiai Könyvtár is, mely az 
utóbbi években kelt új életre s ma már a hét 
bizonyos napjain nyitva áll. Azonban az ország 
tanítóságának csak igen kis része járhat el a 
könyvtár helyiségébe, hogy pedagógiai ismereteit 
gyarapítsa, a vidékiekre nézve az holt szellemi 
tőke. Kívánatosnak tartanám, hogy az Országos 
Pedagógiai Könyvtár a vidéki tanítók számára 
minél könnyebben hozzáférhetővé tétessék. E 
célból szükséges, hogy a vidéki állami, községi 
és felekezeti tanítótestületek közvetetlenül vitel-
díjmentesen levelezhessenek az Országos Peda-
gógiai Könyvtárral, könyvet viteldíjmentesen 
kaphassanak és kiildhessenek vissza. Oly köz-
ségben, hol a tanítók tanítótestületet nem alkot-
nak, kellő igazolás után az egyes tanítók is 
kaphassanak ki a könyvtárból könyvet. A könyv-
tár könyvjegyzékét kívánatra a tanítótestület 
vagy tanító megkaphassa. A könyvtár újabb 
könyveiről évenként pótjegyzék adandó ki, hogy 
az érdeklődők az újabb könyvekről is tudomást 
szerezhessenek. Természetes, hogy a kivett 
könyvekért a kivevők anyagilag felelősek. Tanév 
végén minden könyv a könyvtárba visszakül-
dendő. 

Kétségtelen, hogyha a könyvtárt a vidéki 
kartársak igénybe veszik, az jelentékeny munka-
többletet jelent a kezelés körül, azonban az 
erre fordított költség jól kamatozó szellemi 
tőkévé alakul. Egy-egy jelesebb pedagógiai 
müvet tanítótestületi ülésen lehet ismertetni, 
megvitatni. így a vidéken is, hol a tanítói 
könyvtár szegényes, a tanító ingyen juthatna 
pedagógiai ismereteinek fölújításához, kibővíté-
séhez. 

(Mezöberény.) Zalay József. 

Mit értünk gramatizálás alatt? 
Nem is olvan régen azt írtuk a Néptanítók 

Lapjában, hogy az elemi iskolában a grama-
tizálásra semmi szükség nincs. Azóta ezt a 
tapasztalatunkon fölépült meggyőződésünket 
máshelyt is hirdettük. Mert meg akartuk győzni 
t. kartársainkat affelől, hogy amit mi évek 
hosszú során át hirdettünk és hirdetünk ma is, 
az csakugyan úgy van és nem másképen. Azóta, 
nagy örömünkre, a mi fölfogásunk tábora napról 
napra gyarapodik. Elénk bizonyságául annak, 

hogy sokan belátták már szavainknak az igaz-
ságát. Sokan azonban — úgy a vidékiek, mint 
a fővárosi kartársak közül — részint írásban, 
részint szóval aziránt kívántak tőlünk fölvilágo-
sítást, hogy mit értünk mi tulajdonképen mégis 
gramatizálás alatt. Kérdék pedig ezt azok, akik 
még mindig a gramatizálás berkeiben vadásznak. 

Mielőtt erre a kérdésre egyenesen megfelel-
nénk és e tárgyban való fölfogásunkat szorosan 
körülírt logikai formába öntenők: egy kis 
kitérést kell tennünk annak okáért, hogy abból 
a gramatizálásról szóló értelmezésünk indukál-
ható legyen. 

Mindenki tudja, hogy az emberi beszédnek 
akár élőszóbeli, akár írásbeli formája és ezeknek 
alkotóelemei valami érzékelhető tárgyak. Ame-
lyek tehát nincsenek érzékeink elől elvonva. Sőt 
ellenkezőleg, épen az a tulajdonságuk, hogy 
érzékeink azokból merítik nyelvi táplálékukat. 
Es a gondolkozással csak annyiban vannak 
kapcsolatban, hogy annak anyagául szolgálnak. 
Magától értetődik azért, hogy mielőtt a nyelvi 
gondolkodáshoz kezdenénk, legelsőben is sok 
nyelvi szemléletet kell végeznünk. Mert ha ezt 
nem tesszük, nyelvi gondolkodásunk teljes lehe-
tetlenné válik. Nyelvi gondolkodás : általánosítás, 
tehát nyelvi fogalmak alkotása, a fogalmaknak 
egymáshoz való különféle viszonyai stb. ekképen 
addig nem keletkezhetnek, amíg ezekhez a nyelvi 
általánosításokhoz megfelelő számú képzetek nem 
állanak rendelkezésünkre. Csak ha ezek már 
birtokunkban vannak és azokat fölboncoljuk, 
sajátságaik szerint vagy összekötjük őket, vagy 
szétválasztjuk, esak ekkor és csakis ekkor állhat 
elő elménkben a nyelvi gondolkodás. Hasonló 
ez a lelki folyamat a materiális élet táplálék-
fölvételével, megemésztésével és fölszívódásával. 
De hogy ezt a lelki folyamatot véghezvihessük, 
ahhoz a föntebbieken fölül még szükséges az 
is, hogy értelmünk logikailag is kellőleg isko-
lázott legyen. Tehát, hogy elménkben ki tudjuk 
választani a nyelvi objektumok jegyeiből azokat 
az alkatelemeket, amelyek szerint azok egy 
felsőbb nemi fogalomba (genus proximum) mint 

j egyenrangú fogalmak egyesíthetők legyenek. 
I De tisztában kell lennünk másfelől az egymás 
; mellé rendelt nyelvi fogalmaknik ama differáló 

jegyeivel is, amelyek azokat, mint fajfogalmakat, 
a többi társfogalmaktól megkülönböztetik. 
Vagyis röviden : tisztában kell lennünk a faj-
különbséggel, a differencia specificaval is. Mert 
szorosan kimért logikai meghatározás csakis 
így jöhet létre. Példa legjobban világosít. Mond-
juk, ezek a szavak állanak előttünk logikai 
nyelvi formulákba öntés végett : asztal, bolond, 
tanul. Nyilvánvaló, hogy ezek mind szavak. 
Tehát olyan nyelvi konkrétumok, amelyek lát-
hatók, érzékelhetők. Az egyszerű, iskolázatlan 
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lélek ezeket mint ilyeneket is fogja tekinteni. 
Sőt az iskolázott értelem is, hacsak nem ágas-
kodik benne az általánosítási viszketeg, ilyenek-
nek minősíti. De az egyszerű elme az már 
bizonyos, hogy mindig csak ilyenekül fogja 
ezeket a példákat nézni. Mert nyelvi általáno-
sításokra képtelen. Tehát ilyenekül fogja tekin-
teni az elemi iskolás tanuló is. Es mégis, az 
elemi iskola nem elégszik meg ezekkel az egy-
szerű, tehát könnyen fölfogható szemléletekkel 
és ezek eredményével, tehát azzal, hogy •ezeket 
a szavakat a gyermek le tudja írni és olvasni, 
ami fő; hanem ezeket a szavakat magasabb 
logikai nyelvi egységekbe is igyekszik beszorí-
tani, amire pedig itten semmi szükség nincs. 
Szól pedig ez a nyelvi egységesítés ilyeténképen : 
„Asztal", „bolond" olyan szó, amelyek neveltet 

jelentenek. „ Tanul" olyan szó, amely igét jelent. 
Vagy a két első példában lejebb szállítva egy 
fokkal a felsőbb némi fogalmat: „Asztal" olyan 
név, amely valaminele a hívó neve. „Bolond" 
olyan név, amely valamely hívó névnek mellék-
neve. Nyilvánvaló, hogy ezek az értelmezések 
mind, egytől- egyig túllépik a szemléletek ha tá rá t 
és nem egyebek, mint logikai müveletek. Nohát 
ezeket nevezzük mi gramatizálásnak. Mi tehát 
a gramatizálás ? A föntebbiek szerint nem egyéb, 
mint az emberi beszéd alkotóelemeinek logikai 
egyformaságok és különféleségek szerinti maga-
sabb nyelvi egységekbe való tömörítése, vagy 
különválasztása ; tehát midőn a tiszta szemlél-
tetés szerepét átveszi a gondolkodás és ennek 
révén az általánosítás és elkülönítés lelki folya-
mata. Tehát a gramatizálás a jelentésben is, 
az alakban is. De ez utóbbi csak akkor, ha 
az tövekről, képzett szókról és képzőkről is 
diskurál. Mert ezek mind általánosítások, maga-
sabb logikai formulák. Különben nem. Micsoda 
ekke'pen a „nem gramatizálás" ? Felelet : minden, 
ami nem ez. Tehát tisztán a nyelvi objektumok. 

Már most az a kérdés, megértheti-e a 7 — 8 
éves gyermek ezeket a bonyolult nyelvi műve-
leteket ? Határozottan nem. Miért ? Mert ehhez 
az értelme nagyon is fejletlen. Ha ezeket sem 
érti meg, aminthogy — amint azt a tapasztalat 
mutatja — csakugyan nem is érti, akkor mit szól-
junk még ezekhez : beszédrész és mondattag, 
fő- és mellékmondat? Azt, hogy efféle fogalmi 
meghatározások az elemi iskolában minden okos 
voltuk mellett is szemenszedett bolondságok. 
Valóságos szellemi kötéltáncok, amelyek mellett 
a gyermek gyenge értelmi csigolyája okvetetlen 
kettétörik. De nincs is rá szükség, mert a 
nyelvnek összes jelensége nem általánosságokban, 
hanem szemlélhető konkrétumokban jelent-
kezik. Hogy aztán a nyelvmozgatásnak meg-
vannak a maga törvényei, az bizonyos. De hogy 
ezeket a törvényeket megértsük, először is a 

konkrétumok nagy halmazával kell tisztában 
lennünk. Tehát először is szemléltetnünk kell. 
Es csak azután általánosítanunk. Nem pedig 
megfordítva, hdgy először általánosítsunk, mikor 
még nincs is mit és csak azután szemléltetünk. 
Mert ez filius ante patrem. Mivel pedig a 7 —"8 
éves gyermek még a konkrétumoknak sincsen 
birtokában, az általánosítás, tehát a gramatizálás 
az elemi iskolában igazán nem egyéb, mint hiú 
erőszakoskodás. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Kiilfőldi szemle. 
Nagybritánia. (Az új angol iskolatörvény 

sorsa.) Az ú j angol iskolatörvényt a Néptanítók 
Lapja 1906. évi 18. számában ismertettük 
bővebben. Ennek az iskolatörvénynek sajátságos 
sorsa volt. A lordok háza (az angol felsőház) 
ugyanis ezt a törvényjavaslatot, melyet az alsó-
ház 309 szavazattöbbséggel a magáévá tett és 
jóváhagyás, illetőleg hozzájárulás végett a felső-
háznak átküldött, nem fogadta el ebben a 
szerkezetben s nem volt hajlandó a maga 
szavazatával törvényerőre emelni, hanem oly 
lényeges változtatásokat tet t rajta, melj ek már 
eleve kizárták annak a lehetőségét is, hogy a 
törvényjavaslat a felsőház által kívánt formában 
törvényerőre emelkedhessék, mert teljesen kifor-
gatták lényegéből azt az elvet, melyen a tör-
vényjavaslat eredeti alakja fölépült. Az alsóház 
nem is fogadta el a lordok háza által eléje 
terjesztett javaslatot s újra visszaküldte a felső-
háznak, mely azonban makacsul ragaszkodott 
elhatározásához s így a törvényjavaslat egyelőre 
lekerül a napirendről, mert az alsóház a hozzá 
másodszor is visszakerült javaslat tárgyalásába 
magának a miniszterelnöknek az indítványára 
nem ment bele. 

Azok a különbségek, melyek a britt alsó- és 
felsőház szövegezése között mutatkoznak, a követ-
kezőkben állíthatók össze : Az alsóház a helyi 
hatóságoknak szabad kezet engedett abban, 
hogy hajlandók-e átvenni a magániskolákat, vagy 
nem ? A lordok háza ezt az átvételt kötelezővé 
tette, tekintet nélkül arra, hogy megfelelnek-e 
ezek az épületek a követelményeknek. Az alsóház 
a helyi iskolai hatóságot följogosította arra, 
hogy ő határozhatja meg, vájjon a felekezeti 
vallásoktatás körül könnyebbségeket nyujtson-e 
vagy sem ? A lordok háza ezt kötelezővé tette. 
Az alsóház úgy határozott, hogy az állami 
tanító vallási vizsgálatnak alá nem vethető; a 
lordok ellenben megkövetelik, hogy a helyi 
iskolai hatóságoknak joguk legyen a tanítót 
megvizsgálni, vájjon van-e neki képessége az 
erkölcs oktatására s milyen az általános bibliai 
ismerete, ami nagyon természetesen a ható-
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ságoknak, melyek túlnyomólag az állami egy-
házhoz tartoznak, azt a lehetőséget nyújtja, 
hogy másvallású tanítókat kizárjanak. Az alsó-
ház elhatározta, hogy a felekezeti oktatásra nézve 
csak akkor adassanak könnyebbségek, ha a szülők 
négyötödrésze ezt kívánná. A lordok előbb azt 
követelték, hogy ez már akkor történjék meg, 
hogyha a szülők többsége kívánná s utóbb, ha a 
szülők háromnegyedrésze óhajtja. Azalsóház enge-
dett Wales azon határozott óhajának, hogy külön 
iskolai hatóságot kapjon, a lordok ezt elvetették. 

A lordok ezen makacssága válságba sodorta 
az angol parlamentet. December 20-án az angol 
felsőház vita nélkül másodszor is elvetette az 
iskolai törvényjavaslatot. A titkos tanács elnöke 
a felsőházban kijelentette, hogy a törvény-
javaslat bukásáért minden felelősséget elhárít 
magától s a felelősség tisztán az ellenzéket és 
a püspököket terheli. Az alsóházban pedig, ahol 
ugyanaz nap a felsőháznak az iskolaügyi tör-
vényjavaslatra vonatkozó módosítványai tárgyá-
ban készült jelentés került tárgyalásra, Campbell-
Bannermann miniszterelnök javaslatot nyajtott 
be, mely szerint az alsóház elhatározza, hogy 
a felsőház módosítványait nem tárgyalja. A 
miniszterelnök javaslata indokolásában azt 
mondja, hogy ezt a holttestet (javaslatot), ame-
lyet a lordok háza az alsóház ajtajában hagyott, 
el kell temetni. Kijelenti, hogy a kormány 
nemzeti, nem pedig konfesszionális rendszert 
akar teremteni. Azt mondja, hogy elviselhetetlen 
állapot, hogy, ha a felsőházban egy párt kerül 
uralomra, az alsóház kénytelen annak engedelmes 
szolgája lenni és hogyha a pártot az ország 
tagadhatatlanul elítéli, a lordok háza képes 
legyen arra, hogy megakassza azt a politikát, 
amelyet a választók jónak tartanak. Ez a mai 
állapot, hanem az angol alkotmány eszközei 
még sem merültek ki. Az alsóház rendelkezésére 
álló utak még szabadok. Kell és fognak is 
módot találni, hogyan lehet a nép akaratának 
választott képviselői által érvényt szerezni. 
Másnap el is napolták a parlamentet. 

Érdekes beszédet mondott Birrel közoktatás-
ügyi miniszter a lordok házában, amelyből néhány 
részletet közlünk. 

Mikor így végighallgattam az urakházában 
a vitákat, gyakran elgondolkoztam azon, ha 
most valami idegen vagy rég elmúlt idők angol 
férfia végighallgatná a hercegek és püspökök 
beszédeit, azt hihetnék, hogy ebben a törvény-
ben oly javaslatokról van szó, melyek a fele-
kezeteknek lehetetlenné akarják tenni, hogy 
gyermekeiket apáik hitében taníttassák. És 
emellett oly modorban szóltak, mely akkor is 
erős volna, ha valóban ilyen javaslatokról volna 
szó. Azt mondják nekünk, hogy a vallás szavát 
el akarjuk hallgattatni, hogy beleavatkozunk 

a szülők jogába, mely szerint gyermekeiket 
saját hitük egyik tanítójával taníttassák. Semmi 
ilyest nem teszünk, nem akarjuk, hogy bár-
melyik felekezetnek egyetlen iskolája is bezá-
rassák. Csak aziránt érdeklődünk, hogy mire 
használják föl a közpénzeket. Nekünk meg kell 
fontolnunk, hogy az állami pénzekből mennyi 
jusson a felekezeti iskoláknak. Kétségtelen joga 
a szülőknek, hogy gyermekeiket vallásra tanít-
tassák és erre bőséges alkalom van adva szom-
baton, vasárnap s a többi napok szabad óráiban. 
De nines joguk a szülőknek így szólni az állam-
hoz : Mivel azt akarod, hogy az én gyermekem 
a hét öfc napjában iskolába menjen, akkor 
kötelességed oly tanítókat alkalmazni, akik az 
én gyermekemet egy különleges felekezet 
dogmáira tanítsák stb. A második pont, amelyről 
szólni akarok, az a tény, hogy a lelkészek 
abbeli kötelezettségüket, hogy a gyermekeket 
vallásuk f'őalapelveibe bevezessék, messzemenő 
mértékben a laikus közönségre (a tanítókat 
érti) ruházták. Oly államban, mint Angolország, 
nem lehet megkövetelni azoktól a tanítóktól, kiket 
a közpénzekből fizetnek, hogy a theológia 
professzorai legyenek. Canterbury érseke nyoma-
tékosan hangsúlyozta a tanítók szent köteles-
ségeit és kiemeli, hogy az egyház a világi 
tanítókra bízta a szent dogmák tanítását. Ha 
ez így van, akkor az egyház bizonyára azon 
fog lenni, hogy ezek oly tanítókat alkalmaz-
zanak, kik ezt tanítani is tudják s e tekintetben 
a helyi hatóságoknál, kik a tanítók alkalmazá-
sára jogosítva vannak, saját jelöltjeik érdekében 
a legnagyobb erélyt fogják kifejteni. 

Az angol király trónbeszédjében, mellyel a 
parlament üléseit elnapolta, beszédje befejezéseül 
így szólott: „Sajnálom, hogy nem jöhetett létre 
egyetértés az elemi és középfokú oktatás reformjá-
nak kérdésében és hogy nem sikerült kiegyenlíteni 
az e kérdés körül fölmerült ellentéteket. De elisme-
rem az önök buzgóságát, amelyet e nehéz munká -
nak szenteltek és imádkozom, hogy a munka ered-
ményén rajta legyen a mindenható Isten áldása." 

= Megjutalmazott tanítók. Az Abaiíj-
tornamegyei Közművelődési Lgyesiilet pénzjuta-
lomban részesíti azokat a tanítókat, akik a 
magyarság terjesztése körül érdemeket szereztek-
Az idén a következő tanítók kaptak jutalmat. 
Kertész János hernád-zsadányi áll. isk. igazgató-
tanító 200 K-t, Vita Károly nagyszalánczi refor-
mátus tanító, Schulhoff Emma miszlókai, Virágh 
Márta és Román Emilia meezenzéfi óvónők 
egyenként 100 K-t. Azonfölül több tanító és 
óvónő elismerő-levelet kapott. 
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Irodalom. 
A Fold. (A Műveltség Könyvtárának 4-ik kötete, 

írták Cholnoky Jenő, Lütke Aurél, Papp Károly 
és Treitz Péter. Az Athenaeum kiadása. Ára 24 
korona.)Nem csodáljuk, hogy a Műveltség Könyv-
tára diadalmasan halad előre hódító útján. Még 
nem volt könyvünk, mely már megjelenése előtt 
ily általános érdeklődést keltett volna a művelt 
s a művelődésre vágyó nagyközönség lelkében. 

Még 20—30 év előtt is aligha mertük hinni, 
hogy ebben az országban közönsége legyen a 
nagyobbszabású tudományos és irodalmi könyv-
vállalatoknak. Ebben az országban, hol a népes-
ségnek csaknem fele még magyarul sem beszél, 
nemhogy magyar könyvet olvasna. De 20—30 év 
alatt az iskolák a művelt s művelődésre vágyó 
magyarság hatalmas tömegét bocsátották ki ; 
falaik közül s ma már nem is csodálkozunk ! 
azon, hogy oly könyveknek, minők a Műveltség 
Könyvtárának kötetei, 10—20 ezer olvasója 
van. Inkább az ellenkezőjén csodálkozunk. 

A Föld, mely nekünk a csak tán hallott, 
de nem ismert területek egész világát tár ja 
fel, fényesen felel meg azoknak a követelé-
seknek, melyeket egy ily könyvvel szemben 
joggal támasztaatunk. írói sikeresen végezték 
a magukra vállalt feladatot, melyet a könyv 
alcíme jelöl meg: A Föld múltja, jelene és 
fölfedezésének története. E nagyszerű feladatot 
magyarázó részek segítsége nélkül teljesíteni 
nem lehet. Ezt a segítő munkát 302 szövegkép 
és 53 műmelléklet, köztük több színes kép 
végezi. Ezzel a nagy készülettel jött létre 
A Föld, ez a körülbelül 600 oldal terjedelmű 
munka. Két nagy részt a könyvből Papp 
Károly írt meg, a lendületes Bevezetővel együtt. 
Az I. rész a Föld anyagát ismerteti s neveze-
tesen ebben a kristályok világát s az ásványok 
világát ; a II. rész : A Föld története. A Föld 
az ősállapotában, a Föld az Ó-, a közép- s az 
újkorban. A III. rész írója, Treitz Péter, 
A termőtalaj ismertetését közli s a IV. részben 
Littke Aurél írja meg a Föld fölfedezésének 
történetét: a legérdekfeszítőbb történetet, amit 
egyáltalán olvashatunk. Az ókorban kezdődnek 
ezek a fölfedezések s az újkoré a nagy fölfede-
zések és az ezekből sarjadó tudományos kuta-
tások dicsősége. Végezetül az V. részben a 
Föld hegyei- és vizeinek csudás birodalmában 
kalauzol végig Cholnoky Jenő. 

Amit a Föld méhe becseset, érdekeset rejt, 
illetőleg amit e megmérhetetlen kincsből emberi 
ész találékonysága, emberi kéz szorgalma világra 
hozott a megszámlálhatatlan esztendők során : 
arról beszámol e könyv. És beszámol mindennel, 
mit e Föld színén az ember kutató vágya meg-
talált s mindama területekkel, ameddig az 
ember a mai napig eljutni tudott. Akinek csak 
nevezetes része volt a Föld belsejének és 
külsejének ismertetésében, a föld fölfedezésének 
óriási munkájában, a Föld belsejében és színén 
tett kutatásokban — mind elvonulnak előttünk 
e könyvben, köztük — büszkén mondhatjuk — 
sok magyar ember, kik dicsőséget szereztek 
a magyar névnek. 

A. Földről újabb könyvet kellene írnunk, 
hogy részletesen megismertessük, de e helyen 
meg kell elégednünk azzal, ha ez írásunk, meg-
mutatván a hegynek egyik oldalát, felébresz-
tette a vágyat : látni a hegy másik oldalát 
s aztán a többit, mi utána következik... Ez a 
könyv többi társával egyetemben a magyar 
géniusz dicsősége. Nagy és müveit nemzeteknek 
nincs a Műveltség Könyvtárához hasonló könyv-
vállalkozása : ők ezt még csak ezután csinálják 
meg, ha megtudják, hogy egy kis nemzet 
fiai már megelőzték. Gondolom, már meg is 
tudták. Meg is fogják csinálni. A kezdés 
dicsősége a mienk, de ennél sokkal értékesebb 
nekünk az a tudat, hogy a magyar szellem 
e kezdését a magyar nemzet megértette, 
méltányolja s ezzel létjogosultságáról újabb 
bizonyságot tett. (B.) 

A gyermektanulmányozás mai állapota. 
(Franklin-Társulat kiadványa. Ara 1 korona.) 
E címen jelent meg füzet alakjában Nagy 
László tanítóképző-intézeti igazgató tanulmánya, 
melyet a „Magyar Filozófiai Társaság" 1906. 
évi közgyűlésén előadott. A gyermektanulmá-
nyozás mai állapotáról tájékoztató képet adni 
nehéz feladat. A kutatók, vizsgálók százai 
minduntalan újabb, gazdagabb területeket fe-
deznek fel és munkálnak meg. Mindenütt lázas 
és nem mindig alapos munkát látunk. Nem 
látjuk tisztán a sokféleségben a rendet, az 
egyenes irányt, a kiforrott módszert, az ön-
tudatos terjeszkedést és a természetes határ-
vonalakat. Tehát nem könnyű e tudományban 
való eligazodás. Az a körülmény, hogy a 
gyermektanulmányi kutatások adatai a világ 
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összes művelt nemzeteinek irodalmában szét-
szórva találhatók : az adatok összeállítása óriási 
munkát igényel, vagy pedig magánszemélyre 
nézve leküzdhetlen nyelvi nehézségekbe ütkö-
zik. Ha még tekintetbe vesszük, hogy ilyen 
enciklopédikus munka külföldön is alig van, 
úgy a szerző nemcsak hézagpótló, hanem igen 
becses munkával szaporította a tudomány 
irodalmát. 

A gyermektanulmányozás végeredményében 
a gyermeknek, mint ilyennek, általános és 
egyéni sajátságai megismerésére vezet. Fel-
adata, célja csak az egész gyermek megisme-
rése lehet, a maga alkotásának egysége s az 
összes testi és szellemi erők egymásra hatása 
szerint. A „Magyar Gyermektanulmányi Tár-
saság" vizsgálatait az ép és az ábnormis gyer-
mekek testi és lelki életére egyaránt kiter-
jeszti. A gyermektanulmány főfeladata : a 
gyermek egész fizikuma és pszichikuma fej-
lődési fokozatait megállapítani a megfogam-
zás pillanatától fogva a felnőtt korig. 

A gyermekek, fejlődését tárgyaló műveket 
két kategóriába osztja a szerző. Vannak olya-
nok, amelyek a gyermek egyes testi és lelki 
jelenségeit vizsgálják, tehát részleteket tár-
gyaló művek ; vannak olyanok, amelyek a fej-
lődést összefoglalóan tárgyalják, tehát általános 
jellegűek. Ismertetésében a szinthetikus me-
netet követve, előbb a gyermektanulmánynak 
részletkérdéseit tárgyalja. Három olyan kérdést 
tárgyal, mely úgy irodalmuk gazdagságánál, va-
lamint tartalmuknál fogva a többi kérdés kö-
zül kiemelkedik. Ezen tételek: a gyermek 
nyelve, a gyermekrajzok és a gyermek játéka. 

A gyermek nyelvfejlődésének tárgyalásánál 
megismerkedünk a különböző elméletekkel, 
melyek közül Wundt elmélete leginkább fe-
jezi ki a lényeget s valamennyi fokozat között 
a legegyszerűbb. Szerinte körülbelül hat hétig 
tart a tagolatlan hangok, majd az értelmetlen 
tagolt hangok kora az első év végéig. E kor-
szak végén átmenetképen lép fel a hallott 
szavak néma megértése. Harmadik fok gya-
nánt a második év első felében az olyan ta-
golt hangok használata, amelyek célja a meg-
nevezés, vagyis a tulajdonképeni beszéd. 

A gyermekrajz elsősorban nyelv, de egyúttal 
a művészeti tevékenység ösztönszerű megnyil-
vánulása is. Nagy László már a „Fejezetek 
a gyermekrajzok lélektanából" című müvében 
a gyermek általános lélektani fejlődését kö-
vetve, a rajzolás következő három fő kor-
szakát különbözteti meg: alaktalan, képzelet-
szerű és természetszerű rajzolás korszakát. Is-
merteti a gyermekrajzok különböző tanul-
mányozóinak elméleteit. 

A gyermek a játékban a művészetnek minden 

nemét űzi, abban a zavartalan egységben, mely 
a művészet kezdetének sajátja. Letárgyalja a 
játék fejlődésének különböző elméleteit. Ezek 
közül megemlítésre méltó Queyrat francia 
pszichológus „Les jeux des enfants" jeles 
müve, melyben az esztétikai és biológiai el-
méletet igyekszik összeegyeztetni. 

A szorosabb értelemben vett fejlődéstani 
kutatások első kategóriája az egyes lelki ké-
pességek s jelenségek fejlődési viszonyainak 
s fokozatainak megállapítására törekszik. A 
részletes vizsgálatok kiterjednek úgyszólván az 
összes szellemi képességekre és működésekre. 
Yannak : az öntudat, a számképletek fejlődése, 
az érzéklések, a mozgások, a tudattartalom, 
a képzettartalom idejéről és módjáról, az em-
lékezet, a felfogóképesség, a figyelem s az 
érzelemvilágról vizsgálataink. 

Az általános fejlődés korszakait összefoglaló 
müvekben nem gazdag a gyermektanulmányi 
irodalom. A búvárok ma még teljes erővel a 
részletkérdésekkel foglalkoznak s egy össze-
foglaló nagy mű keletkezésének útjában a 
rohamosan halmozódó részletkérdések és ku-
tatások nagy akadályokat gördítenek. 

A füzet végén van egy jegyzék, melyben 
megtaláljuk a gyermektanulmányozásra vonat-
kozó magyar irodalmi termékek címeit. Fel-
sorolja az idevágó megjelent önálló müvek, 
értekezések és előadások címeit ; úgyszintén 
felsorolja a gyermeki lélek rendellenességeiről 
szóló műveket is. 

Nagy vonásokban ez volna tartalma Nagy 
László művének, mely ugyan alig szorul is-
mertetésre. Az ő nevéhez fűződik a „Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság" létesülése. Tas 
József. 

Egészség Naptár. December hóban szerény 
külsejű, de belső tartalmában igen becses 
munka jelent meg a könyvpiacon. Az „Egész-
ség Naptár" már Y. évfolyamát jelenteti meg 
s kitartóan küzd azért a célért, melyet a szer-
kesztő, dr. Marton Sándor maga elé tűzött. 
Az idei kötet is hű maradt az előző kötetek 
tartalmának jó tradícióihoz s érdekes módon, 
társalgási modorban oktatja ki az olvasót a 
saját egészségének megvédésére s élvezetesen 
ismerteti az egyes ember kötelességeit à köz-
egészségügy szempontjából. A naptári részen 
kívül egész cikksorozatot tartalmaz a könyv 
a gyermekápolásról, a tuberkulózis és az 
alkoholizmus elleni küzdelemről s részletesen 
foglalkozik az ipar és mezőgazdasági egészség-
üggyel. Tartalmánál s irányánál fogva a nép 
között való terjesztésre igen alkalmas s olcsé 
munka. Ára, kemény kötésben: 1 korona. 
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Karácsony a címe annak a nagyszabású, 
művészi fénnyel kiállított albumnak, mely mint 
a Vasárnapi Újság karácsonyi melléklete, mint 
évenként, az idén is megjelent. Az album nagy-
mennyiségű, legjelesebb íróinktól származó s 
kiváló rajzolómüvészeinktől illusztrált szép-
irodalmi közleményt ad. A rendkívül nagy-
számú, szép illusztráción kívül az albumhoz 
négy művészi kivitelű, az eredetiek szépségeit 
híven és teljesen visszaadó színes képmelléklet 
is járul. Ezt a díszes és tartalmas albumot, 
melynek bolti ára 3 korona, a Vasárnapi 
Újság előfizetői — az újévkor újonnan belépők 
is — ingyen kapják. A Vasárnapi Újság, 
amelynek előfizetési ára 4 korona negyedévre, 
a magyar müveit családok régi kedvelt lapja, 
hétről hétre magas irodalmi színvonalon álló 
regényekkel, elbeszélésekkel, vei-sekkel s a 
művelődés haladásáról tájékoztató közlemé-
nyekkel, gondos kivitelű s nagyszámú képek-
kel szolgál olvasóinak. Mutatványszámot szíve-
sen küld a kiadóhivatal. (Budapest, Egyetem-
utca 4.) 

A Kor cím alatt képes folyóirat jelent meg, 
melynek szerkesztője Kogutoicicz Károly. Pro-
gramja: változatos, gazdag tartalom, népszerű, 
tudományos irányban, szórakoztató modorban. 
25 rovat. Legkiválóbb íróink közreműködése. 
Gondolkozásra, munkálkodásra serkentő pályá-
zatok, értékes díjakkal. Fényes kiállítás, sok 
kép, mümellékletek. Előfizetési ára : egész 
évre 16 K, negyedévre 4 K. Egyes szám 
ára 70 f. Megjelenik a hó 1-én és 15-én. 
Megrendelhető A Kor kiadóhivatalától : Buda-
pest, VI., Eötvös-utca 42. 

HIVATALOS RÉSZ. 
O cs. és ap. kir. Felsége a leégett sárosdi 

rom. kath. el. isk. újraépítéséhez 400 K-t mél-
tóztatott magánpénztárából legkegyelmesebben 
engedélyezni. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte : Herz Bernát oki. tanítót a kis-

jenői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Richter József 
oki. tanítót a muraszombati áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Molnár Antal, a balatonfüredi „ Erzsé-
bet "-szeretetház igazgatásával megbízott áll. 
polg. isk. r. tanítót a IX. fizetési osztályba 
ugyanezen szeretetház igazgatójává. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Nisztorán Szilárd izbistei közs. isk. r. tanítót ; 
Olteán Miklós divicsi közs. isk. r. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte: Klein 
Mária tiszaújlaki áll. el. isk. tanítónőt a halmii 

áll. el. isk.-hoz ; Boros György medeséri áll. 
el. isk. tanítót a kobátfalvai áll. el. isk.-hoz; Szűcs 
Gyula nyírbátori és Kollonay László dubinai 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Végkielégítést engedélyezett : Derekas 
János mezőtúri-csiderberki közs. tanyai isk. 
munkaképtelen tanítónak egyszersmindenkorra 
1150 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Lipcsey Janka 
csongrádi áll. polg. isk. ideiglenesen munka-
képtelen tanítónőnek évi 1120 K-t; Mois János 
mózesfalvi áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 920 K- t ; Watz Nándor verseczi közs. 
el. isk. tanítónak évi 1720 K-t; tíergelics 
József pécsi róm. kath. tanítóképzőintézeti 
gyakorló iskolai munkaképtelen tanítónak évi 
1200 K- t ; Sárvári József szepetki közs. el. 
isk. elaggott tanítónak évi 1180 K-t ; Jancsik 
János majdánkai gör. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 780 K-t. 

Gyám-, il l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Jósa József nyug. ópécskai gör. kel. el. 
isk. tanító özv., szül. Ladies Juliannának évi 
668 K-t. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Jártó Aron volt vágási róm. kath. tanító 
Róza és László nevű árváinak a debreczenibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
B. J. A székesfőv. tanítói állásokra való pályá-

zatokat a Budapesti Közlönyben meg a Fővá-
rosi Közlönyben szokták közzétenni, rend-
szerint évenként április havában. A Fővárosi Köz-
lönyt figyelemmel kísérheti, mert azt a székes-
főváros minden iskolájába beküldik. — K. I. 
Ha október 1-én elfoglalta állását, akkor 
október, november, december havára önt illeti 
a kántortanítói állás minden jövedelme. — 
H. J. Miniszteri rendelet értelmében az állami 
alkalmazottak hitközségi adót fizetéseik után 
tartoznak fizetni. Ezt az analógiát lehet venni 
a községi tanítókra nézve is. — „A." 12 év 
betöltéseig köteles az illető tanuló a minden-
napi iskolába járni. 10 éves tanulót nem sza-
bad ismétlő-iskolába fogadni. Az iskolai év 
folyamán életük 15-ik évét betöltő tanulók az 
iskolai év végéig kötelesek az iskolába járni. — 
„N." Cikkét inkább a Magyar Tanítóképző c. 
folyóirat közölhetné ; küldje be oda. — 
D. L. Budapest. Leginkább Lussinpiccolo felel 
meg; ott naponként 6—8 K-ból födözheti a 
költségeket. — St. E. H.-Böszörmény. Kér-
vényét és okmányait csak önmaga kérheti 
vissza a kir. tanfelügyelőség útján. — Közérdek. 
Ebben az esetben csak a kártérítési pört ismer-
jük. De érdemes-e ezt megkockáztatni? — 
Félix. 1. A karácsonyi szünetet az áll. iskolák-
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ban a Gondn. Utasítás állapítja meg. 2. Számtalan-
szor föl volt már sorolva ebben a rovatban ! — 
P. V. Tanítónak (tanítónőnek) az iskolafönn-
tartó hatóság ajánlatával ellátott kérvényre, 
melyre nem kell bélyeg, bármely hazai fürdő 
igazgatósága ad kedvezményt, ha az illető eziránt 
egyenesen az illető fürdőigazgatósághoz fordul. 
Államsegélyért legcélszerűbb (a kir. tanfel-
ügyelőség útján) január havában folyamodni. — 
Sz. J. Ungvár. Lapunk 52. számának első közle-
ménye e tekintetben már adott fölvilágosítást.— 
A. S. Komárom. 1. Ideiglenes minőségben 
alkalmazható. 2. Az iskolaszékhez intézett kér-
vényre nem kell bélyeg. — Alsóderna. 110.820. 
sz. a. számvevőségi tárgyaláson van. (Ez magán-
ügy s így címzett lev.-lapot kellett volna mellé-
kelni !) — St. A. Bakabáuya. A jogügyi vélemé-
nyezés visszaérkezvén, most van tárgyaláson. — 
M. M. Oklevél ' nélküli tanító rendes tanítói 
állást állandóan nem foglalhat el. Megfogha-
tatlannak tartjuk, hogy valaki, mint az ön 
leveléből látjuk, 17 év óta tanít elemi iskolá-
ban, pedig nincsen oklevele. — S. Mihály. R. 
A fölmerült eset leveléből jutott tudomásunkra, 
hogy egy új nagybirtokos megtagadta a nép-
iskolák támogatására vonatkozó kötelezettségét, 
azzal a megbírálással, hogy elődjeik viselhették 
ezeket a terheket, de ő nem fogja viselni, mert 
ninesen birtokára rájegyezve telekkönyvileg ez 
az állandó kötelezettség. Az azonban, hogyha 
nemesi birtok paraszt kézbe kerül, más meg-
oldás alá tartozik. Egyezéseknél ugyanis telkes 
gazdák, vagy féltelkes gazdik, vagy zsellérek, 
vagy hasonló megkülönböztetések vannak a 
párbérdíjra nézve. Ha tehát a földbirtok más 
tulajdonosra száll át, így pl. zsellér vesz föl telkes-
birtokot, akkor a zselléri párbér helyett termé-
szetesen féltelkes párbért fognak reá kivetni. — 
M. Antal. M. Irtuk már, hogy az aszódi 
javítóintézeti családfők és tanítók az Országos 
Tanítói Nyugdíjintézet keretébe tartoznak. — 
P. P. U. A levelében írottak alapján lehet-
ségesnek tartjuk, hogy az adókivetés helyes. Ha 
nem tud ebbe megnyugodni, forduljon f'öl-
világosításért a községi elöljárósághoz, eset-
leg az illetékes pénzügyi igazgatósághoz. — 
Tanító. Kézimunka-tanítónői képesítést a polg. 
iskolába országos tanítónőképesítő-vizsgálaton 
nyerhet. Kell lenni tanítónői oklevelének és 
valamely felsőbb nőipariskola végzéséről szóló 
bizonyítványának. — Sz. Edit. B. 1. Az áll. 
iskolák sorozatát megtalálhatja Orbók Mór 
1906/7. iskolai évre kiadott Pedagógiai Zseb-
naptárában, mely Singer és Wolfnernél jelent 
meg, ára 1 K 20 f. 2. Az új tanításterv a III. osz-
tályban a fogalmazás körébe foglalja ezeket: „a 
különböző mondatoknak, pl. állító mondatoknak 
tagadókká, értesítőknek kérdőkké, cselekmények-

nek múltból a jelenbe, jelenből a jövőbe áttétele. 
Mondatok egyesből többesbe és megfordítva. 
Olvasmány tartalmának kivonatos leírása a föl-
tett kérdések szerint. Összehasonlítások". Magán-
tanulóknak is ebből a körből kell föladatot 
adni a vizsgálaton. — 0. (í. 1. A tanítók mellék-
foglalkozásának megbírálására a megyei köz-
igazgatási bizottság illetékes. A kir. tanfelügyelő 
javaslata folytán szoktak az ilyen kérdésekben 
intézkedni. Megyéjükben a megyei hatóságnál 
megtudhatja, hogy önnek megengedik-e, hogy 
lakásán több család gyermekét, mint magánta-
nulókat, elemi tantárgyakra taníthatja-e? Ugyanaz 
lesz hivatva eldönteni, hogy egy családnak a neve-
lője még más családnak gyermekeit, mint magán 
elemi tanulókat egy családnál tanítja, ahelyett, 
hogy azok nyilvános iskolába járnának ? 2. A tanító 
díjlevelében, vagy választási jegyzőkönyvében 
meghatározott keretben köteles szolgálatot telje-
síteni. A szegénysorsú tanulók ingyen tanítását 
is teljesíteni kell, ha azokért díjlevelűleg más 
kárpótlást nem ígértek. Rendszerint úgy sem 
szokták kivonni magukat az olyanok, akiknek 
biztos keresetük van és az iskolafönntartó ható-
ság a fizetni kötelesek közé sorolja. 3. A gyer-
mekek éjjeli mulatozása, a szülőkkel szemben 
emelt panaszok megítélése az iskolaszék hatás-
körébe tartozik. Elég botrányos dolog volt, hogy 
a szülők, miután iskolai majális nem volt, 
gyermekeikkel priváths'zba gyűltek össze és 
ott a tanító nélkül, zene mellett, a gyermekek-
nek éjjeli 12 óráig majálist tartottak. Az 
iskolaszéknek, esetleg községi elöljáróságnak 
kellene az ilyeneket meggátolnia. Ha ez nem 
használ, a kir. tanf.-nél kellene panaszt tenni. — 
P. J. Tordátfalva. Jogosan, mert a törvény 
értelmében csak a jelentkezés évének elejétől 
számítják a nyugdíjjogosultságot. — K. E. R. 
1. Nem ; „bútorozott" szobáról a törvény nem 
intézkedik. 2. Az állás elfoglalásának napjától.— 
O. L. Gidófalva. VII., Izsó-utca 4. szám. — 
K. B. Szakáiháza és másoknak. Szívesked-
jenek mai számunk „A tanítói fizetések rendezése" 
című közleményét elolvasni. — L. Gy. B.-Sovár-
hegy. 40.411. sz. a. fölvették. — Egy érdek-
lődő. Kérdéseire a január végén beterjesztendő 
törvényjavaslat fogja a választ megadni. Addig 
szíveskedjék türelemmel lenni. — Magániskolái 
tanító. A magániskolái tanítókról nincs szó. — 
S. Y. V. A beterjesztendő fizetési törvény-
javaslatból majd teljes tájékozódást meríthet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Orsz. Tanszermúzeum és Pedagó-

giai Könyvtár megnyitása december 23-án 
ment végbe. Az Országos Pedagógiai Könyvtár 
alapjait 1896-ban Wlassics Gyula kultusz-
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miniszter rakta le. Gyertyánffy István akkori 
tanszermúzeumi igazgató tett javaslatot a 
Pedagógiai Könyvtár felállításáról. Akkoriban 
volt a tanszermúzeumnak is, meg a Néptanítók 
Lapjának is külön könyvtára, néhány ezer 
kötettel. A miniszter elrendelte, bogy az 
Országos Pedagógiai Könyvtárt e két könyvtár 
egyesítéséből fejlesszék. Azóta a könyvtár 
mindössze csak a millenniumi kiállítás tanügyi 
kiállításában szerepelt könyvekkel és egyéb 
apróbb adományokkal gyarapodott. A könyv-
tárban most 6873 kötet van és bírja a könyv-
tár első alap tójának, Gyertyánffy Istvánnak 
az ígéretét arról, bogy később egész nagy 
tanügyi könyvtárat az Országos Pedagógiai 
Könyvtárnak fogja adományozni. Dr. Vángel 
Jenő, az új igazgató, néhány hónap alatt nagy 
tevékenységet fejtett ki Az olvasóteremben 
mintegy 100 tanügyi folyóirat áll a tanítóság 
rendelkezésére. E folyóiratok nagyrészt hazai 
termékek. Van közöttük 18 német, 3 francia, 
2 angol, 1 — 1 horvát és szerb lap is. Ezek 
a folyóiratok, valamint a Pedagógiai Könyvtár 
is, hetenként négy délutánon (hétfőn, szerdán 
csütörtökön és szombaton) 3 órától 6 óráig és 
2 délelőtt (csütörtökön és vasiírnap) 9 órától 
12-ig délelőtt áll majd a tanítóság rendel-
kezésére. A folyóiratok jól vannak megválo-
gatva, a pedagógiai s?akmák és az összes 
iskolafajták képviselve vannak és ettől a 
lépéstől várható tanügyi irodalmunknak a 
külföldi folyóiratokból való bővebb okulása. 
A megnyitásra gróf Apponyi miniszter kép-
viseletében dr. Neményi Imre min. osztály-
tanácsos jelent meg. Vángel Jenő tanszer-
múzeumi igazgató Neményi Imre osztály-
tanácsoshoz intézett beszéddel kérte a Múzeum-
nak és Könyvtárnak megnyitását. Hangoztatta 
az igazgató, hogy amint a jelenlegi intéző 
körök előtt föltárta a könyvtár szomorú álla-
potát, nyomban megkapta az eszközöket a 
könyvtár fejlesztéséhez. A megnyitásra való 
pedagógiai olvasóterem, amelyet egyszerre 
negyvenen vehetnek igénybe, az egyedüli 
hazánkban. Kilencvennyolc hazai és külföldi 
folyóirat átnézetet ad itt hazai és külföldi 
oktatásügyünk jelenének eszméiről. Az állandó 
tanszerkiállítás, amelyet szintén most nyitnak 
meg, tanúságot tesz arról, hogy nagyon kevés 
olyan iskolaszerünk van, amelyeket még itthon 
nem tudunk előállítani. Az iskolaszer-gyárosok 
időnként kicserélik kiállított gyűjteményeiket 
és megengedik az eszközeikkel való kísérlete-
zést is. Ilyformán a tanszermúzeum lehet a 
tanférfiak, pedagógusok és iskolaszer-készítők 
találkozóhelye. Midőn az igazgató az osztály-
tanácsost az intézmény megnyitására kéri, 
háláját fejezi ki gróf Apponyi Albert kultusz-

miniszternek és Tóth János államtitkárnak az 
intézmény felkarolásáért. Neményi Imre osztály-
tanácsos szólott ezután. Jelentette gróf Apponyi 
Albert kultuszminiszter és Tóth János állam-
titkár amaz üzenetét, hogy halaszthatatlan 
tennivalóik miatt nem jöhettek el személyesen 
a megnyitásra, azonban mihelyt tehetik, el-
jönnek megnézni ez intézményt, amely az 
iskolaügy fejlődésére nézve annyira fontos. 
Hogy az illetékes körök mily súlyt vetnek 
ennek az intézménynek életképességére, ezt 
mutatja az intézetnek jövő évi tetemesen föl-
emelt költségvetése. A könyvtár és múzeum 
igazgatójában, tisztikarában és a múzeumi 
tanács tagjaiban látja a biztosítékot arra nézve, 
hogy az intézet a hozzáfűzött várakozásnak 
valóban megfelelhessen. Végül megnyitottnak 
jelentette ki az intézetet. Erre a megnyitásra 
meghívott vendégek elindultak a könyvtár, az 
olvasóterem és a kiállítási gyűjtemények meg-
tekintésére. Szépek kivált a fizikai, vegytnni 
és biológiai gyűjtemények, valamint a modern 
rajzoktatás segédeszközei. A körút végeztével 
Neményi Imre osztálytanácsos Vángel Jenő 
igazgatónak a legteljesebb elismerését fejezte 
ki a látottakról. 

— Lapunk inai számából Tanítók Tanács-
adója című rovatunk nagy része tárgyhalmaz 
miatt a jövő számra maradt. Az érdekelteket 
egy heti szíves türelemre kérjük. 

— Az Orsz. Kath. Iskolaügyi Tanács 
december 27-én Budapesten ülést tartott, melyen 
Jordán Károly dr., egyházi elnök bejelentette, 
hogy a hercegprímás öt évre ismét kinevezte 
őt a tanács elnökévé. Majd tartalmas beszédben 
mutatott rá arra, hogyha a 30.000 tar.ító 
között akadt is elvétve egy-egy eltévedt tanító, 
aki a szociálizmus követésére bíztatta társait, 
a katholikus tanítók táborában egyetlen-egy 
sem akadt, aki erre az útra tévedt volna. 
Részletesen foglalkozott ezután az elnök a 
szociálizmus tanaival és így végezte beszédét: 
„Fogadalmat teszek a katholikus tanítóság 
nevében. A magyar katholikus tanítóság amily 
buzgó követője egyházának, époly rendíthe-
tetlen híve az édes magyar hazáoak. Mint ilyen, 
amikor természetadta jogánál és kötelességénél 
fogva lankadatlan kitartással immár tarthatatlan 
anyagi helyzetének javításáért e küzdelemben 
a siker teljes kivívása és biztosítása érdekében 
föl fog ugyan használni minden megengedett 
és hozzá méltó eszközt, de azt, hogy evégett 
az Istent és hazát megvető szociálizmus kar-
jaiba vesse oda magát, ezt még taktikából 

i sem fogja megtenni soha." (Éljenzés.) A gyűlés 
i legfontosabb tárgya a fizetésrendezés volt, amelyet 

Barabás György igazgató-tanító adott elő 
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Bemutatta a memorandum-tervezetet, amely a 
következőkben foglalja össze a katholikus taní-
tók kívánságait : 1. Az összes állami és nem 
állami nyilvános népiskolai tanítókat minősítsék 
köztisztviselőknek, az iskolát pedig közhivatal-
nak, az iskola jellegének érintése nélkül. 2. 
Mivel a tanítói oklevél egyértékü az érettségi 
bizonyítvánnyal, azért a magyar nyelvet töké-
letesen beszélő, hazafias tanító a XI., X. és IX. 
fizetési osztály szerinti fizetést és az 1904. évi 
I. törvénycikk szerint való személyi pótlékot 
kapja fizetésül. A hazafiatlan elemek ezzel 
szemben semmi fizetésjavítást, vagy anyagi 
segítséget ne kapjanak. 3. Az 1893. évi 1Y. 
törvénycikk akként módosíttassék, hogy a tiszt-
viselő fogalma alá az elemi, polgári és felső 
népiskolai tanító (nőtanító) kifejezetten befog-
laltassák. 4. Ahol az iskolafönntartó a rang-
sornak megfelelő fizetést a tanítónak megadni 
nem képes, az 1893. évi XXVI. törvénycikk 
10., 11., 12., 13., 14.. 19. szakaszaiban kifeje-
zett határozmányok érvényben tartása mellett 
a tanító mostani, díjlevélileg megállapított fizeté-
sét az államkincstár a rangsornak megfelelőleg 
kiegészíti. 5. A hazafias felekezeti és községi 
iskolafönntartók iskoláik fejlesztésére és a kornak 
megfelelő fölszerelésére, tehát új tantermek fölál-
lítására és új tanítói állások szervezésére megindo-
kolt előterjesztés alapján méltányos államsegítés-
ben részesülnek. 6. A kántori állás egészen külön 
hivatal lévén, melyet különösen népesebb köz-
ségekben a tanítói állástól mind-mind sűrűbben 
különválasztanak, a kántori jövedelem ne tekin-
tessék tanítói fizetésnek, épen úgy, mint 
ahogy azoknál az állatni tanítóknál sem tekintik 
annak, ahol a kántori teendőket ők végzik 
s az azért élvezett fizetést az állam nem tudja 
be a fizetés összegébe, és mint ahogy törvény 
szerint a nyugdíj megállapításánál sem számít-
ható be. 7. A tanítói fizetések kiegészítésére 
adott államsegítségek és a kor pótlékok a 
tanítónak saját kezéhez utalványoztassanak, 
töröltetvén az a rendelet, hogy az állami segít-
ségeket a tanítók az iskolaszéki elnöktől 
vegyék föl. 8. A terménybeli fizetések töröl-
tessenek el, illetőleg a terményváltság az egész 
vonalon — záros határidő alatt — keresztül-
viendő ; a földhozam tiszta kataszteri becs-
értéke pedig egységesen állapítandó meg. 
9. Minden legalább két tanítóval bíró nép-
iskolánál 400—600 korona fizetéstöbblet adassék 
az igazgató- (vezető-) tanítónak, mely többlet 
a nyugdíjba is beszámíttassák. 10. Az új nép-
iskolai törvény kötelezzen minden iskolafönn-
tartót, tehát magát az államot is, az előző 
szolgálat beszámítására. 11. A gazdasági ismétlő 
iskola külön szakiskola lévén, az abban működő 
összes tanítók személyi járandósága, az iskola 

jellegére való tekintet nélkül, egyenlő alapon 
rendeztessék. 12. A szolgálati évek száma szállít-
tassák le 35 évre. 13. Minden iskolafönntartó 
köteleztessék az új fizetésrendezési törvény 
szerint a tanítói fizetéseket 1907 január hónap 
1-től számítva kiegészíteni, illetőleg államsegítés 
útján való kiegészítés iránt az eljárást meg-
indítani. 14. Az országos tanítói nyugdíjtör-
vény e fizetésrendezés alapján még az 1907. 
év folyamán módosítandó. 15. Vég ül : az 
egyenlőség elve a törvényben knejeztessék, 
mert az egyenlőség alapján való támogatta-
tásra az ország minden nyilvános iskolájának 
hazafias tanítója rászolgál, hogy az állam 
valamennyinek egyenlő mértékkel mérjen. Ezért 
elvárják a többi tanítók is azokat a vasúti ked-
vezményeket, melyeket állami kartársaik már 
régóta élveznek. Barabás György előadó meg-
okolása szerint a nemzeti kormány iránt a 
tanítóság bizalommal viseltetik. Számos hozzá-
szólás történt a javaslathoz. Némelyek egyes-
egyedül azt találták jónak a tervezetben, hogy 
a kántori pótlékot beszámítják a nyugdíjba ; 
mások ezt is hajlandók voltak föláldozni azért, 
hogy a tanítói fizetésbe ne számítson a kán-
tori mellékjövedelem. A tanáes az utóbbi 
álláspontra állott. Kívánták még, hogy a 
nagyobb korpótlék megelőzze a kisebbet s  
hogy a tanító egyenesen az adóhivatalból 
vehesse föl a fizetéskiegészítést. Elhatározták, 
hogy Zichy Gyula gróf püspököt, a tanács 
védőelnökét kérik föl, hogy vezesse a tanácsot, 
amely testületileg adja át a memorandumot a 
hercegprímásnak, a miniszterelnöknek, a kul-
tuszminiszternek és a képviselőház elnökének. 

— Az évforduló alkalmából ismételten 
fölhívjuk t. kartársaink figyelmét az Orsz. Állat-
védő-Egyesület 10 filléres Gyermeknaptárára és 
a Magyar Tanítók, Naptárára. Ez a két naptár 
tudvalevőleg az Eötvös-alap javára jövedelmez 
Az előbbit terjesszék buzgalommal a tanulók 
közt, mert ezzel az állatvédelem nemes eszméjét 
is terjesztik; az utóbbi megrendelésével pedig 
járuljanak ahhoz az ösztöndíjalaphoz, mely 
vidéki tanítók tanuló-fiainak segítésére létesült. 
A Gyermeknaptár az Orsz. Állatvédő-Egyesület 
irodájában (IX., Ernő u. 11.), a Magyar Tanítók 
Naptára az Athenaeum könyvkiadó-hivatalában 
(VIII., Rákóczi-út 54.) rendelhető meg. A Ma-
gyar Tanítók Naptárának ára bérmentes kül-
déssel 80 fillér. 

— Az állami elemi iskolák népessége. 
A királyi tanfelügyelők minden iskolai év 
megnyíltával összegyűjtik a felügyeletük alatt 
álló állami népiskolák mindennapi és ismétlő 
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tanulóiról a hiteles adatokat és azokat egybe-
állítva, fölterjesztik a közoktatásügyi minisz-
tériumhoz. Ez adatok szerint az 1906/7. iskolai 
évben az országban lévő összes állami elemi 
népiskolákba beiratkozott : 192.426 fiú, 185.669 
leány, összesen 378.095, vagyis előző évi népes-
séggel szemben 18.831-el több. Anyanyelvi 
megoszlás szerint beiratkozott : magyar 203.851 
( + 12.327), német 60.047 ( + 1063), oláh 
36.517 ( + 2840), tót 49.636 ( + 1852), 
szerb 4224 ( + 505), horvát 5581 ( - f 148), 
rutén és vend 15.509 2466), lengyel, 
olasz, bolgár és egyéb 2730 (— 2071). Vallási 
megoszlás szerint beiratkozott : római katho-
likus 194.804 ( - f 8194), görög katholikus 
39.100 ( + 3663), görög keleti 23.282 ( + 437), 
ág. ev. 22.298 ( - f 1468), ev. ref. 63.926 
( + 4267), unitárius 5560 (-j- 71), izr. 28.921 
(-j- 576), baptista és egyéb 204 (-j- 155). 
A mindennapi elemi iskolába osztályonként 
beiratkozott: I. 86.847 ( + 4649), II. 69.012 
(4- 1272), III. 61.615 ( + 2516), IV. 47.909 
( + 2199), V. 26.624 ( + 1873), VI. 11.581 
(-j- 398). A mindennapi iskolások száma 
összesen: 303.588 ( + 12.907). Az ismétlő-
iskolába beiratkozottak közül az általános 
ismétlő-iskolába j á r : 21.469 (-f- 1015), a i 
gazdasági ismétlő-iskolába 53.038 (-f- 4819), í 
vagyis összesen 74.507 (-(- 5924). 

— lít'küldetett. Emléksorok a Néptanítók 
Lapja megindításának 40 éves évfordulójának 
alkalmára. Midőn ezelőtt 40 évvel a Néptanítók 
Lapjának első számát elolvastam, eszembe 
jutottak áldott emlékű igazgatótanárom : Pálfy 
Józsefnek szavai, ki a 60-as évek elején eme 
kijelentést tette: „A legközelebbi évtizedekben 
egyetlen egy állás fog rohamosan emelkedni, 
és ez a tanítói állás." Kartársak! Testvéreim! 
Midőn e jósszavak teljesülését a népiskolai 
tanügy rendezése, a nyugdíj, valamint a kor-
pótléktörvény meghozatala, a tantervrevízió, úgy 
a küszöbön levő tanítói fizetés rendezésével 
megértük : boruljunk le azon történelmi alakok 
emléke előtt, kik közreműködtek abban, hogy 
ama jósigék megvalósulhattak; de adózzunk a 
legmélyebb hálával annak is, ki ama halhatat-
lanok legméltóbb utóda ! Ujmalomsok, 1906 
december 26-án. Id. Varga János, ág. h. ev. 
tanító. 

— Rövid hírek. Jubileum. A szentmárton- | 
kátai ev. ref. egyház meleg bensőséggel ünne- j 
pelte meg Keresztury László tanítói működé- ' 
sének 40 éves jubileumát. Az ev. ref. egyház j 
nevében dr. Székely József ev. ref. lelkész, a i 
róm. kath. egyház nevében Varga József róm. 
kath. plébános, a község nevében a község 
jegyzője üdvözölték a jubilánst, kiről a volt 
és jelenlegi tanítványai is megemlékeztek. Az 

ünnepelt 40 évi fáradhatatlan és buzgó szol-
gálata emlékéül „Keresztury László féle alapít-
ványt" tettek le. A 40 évig egy helyen működő 
érdemes rektortanítónak mi is szerencsekívá-
natainkat küldjük. — A bélényesi állami elemi 
leányiskola december 11-én ünnepelte fönn-
állásának 25 éves jubileumát. Ez iskola egy 
negyedszázadon át valóságos védbástyája volt 
a magyarságnak ez exponált helyén, mely idő 
alatt a szó bővebb értelmében missziót telje-
sített, ami az iskola derék tantestületének, külö-
nösen Pappné Sipos Julia igazgatónő érdemének 
tudható be. A minden tekintetben méltó jubi-
láris ünnepélyen -»- mely délelőtti és esteli 
műsorból állott — az egész város és vidékének 
színe-java, rang-, nem- és valláskülönbség 
nélkül részt vett. A közoktatásügyi kormányt 
Vasady Lajos kir. tanfelügyelő képviselte. Szá-
mos gratuláló- távirat érkezett. — Helyre-
igazításul közöljük, hogy Pancsova városa, 
melyet mult évi 52. számunk első közleménye 
a Ili. lakbérosztályba sorolt, 1906. évi július 
1-től a belügyminiszter 83.977. sz. rendeletével 
a II. lakbérosztályba soroltatott. — Kántor 
TJjság címen katholikus egyházzenei szaklap 
1. számát kaptuk, mely élénken van szerkesztve. 
Az új lap Jászdózsán jelenik meg minden hó 
1-én és 15-érj, havonként egyszer orgonamű-
melléklettel. Ára egész évre 8 K, Vt évre 2 K. 

— Halálozások. Deszatnik Jánosné, zborói 
áll. tanító neje, életének 25-ik és boldog házas-
ságának 7-ik évében jobblétre szenderült. — 
Kardhordó Mihály Alajos nyugdíjas r. kath. 
tanító Kurtakeszin, életének 77-ik évében el-
hunyt. — Mihalusz Mariska oki. tanítónő 
életének 26-ik, tanítónői működésének 7-ik 
évében Lutillán elhunyt. — Máréfalvi Tapp 
Jánosné, Papp János sellyei ev. ref. főtanító 
neje, életének 52-ik, boldog házasságának 22-ik 
évében elhunyt. — Smoquina Lipót fiumei 
állami tanító meghalt. — Takáts Dezső esatkai 
r. kath. kántortanító életének 43-ik és tanító-
ságának 21-ik évében elhunyt. Mindenki által 
szeretett, szorgalmas, jó tanító és kitűnő kántor 
volt, özvegyet és két árvát hagyott maga után. 
Nyugodjanak békében! 

T a r t a l o m : Boldog újévet! Lakatos Lajos. — 
A tanítói fizetések rendezése. — A gazdasági szak-
tanítók fizetésrendezése. (H.) — A tanfelügyelők 
szervezkedéséről. Távfelügyelő. — Teendőink a divatos 
eszmékkel és jelszavakkal szemben. Bépay Dániel. — 
A tanítók továbbképzése. (Hozzászólás.) III. Zalay 
József. — Mit értünk gramatizálás alatt i Szabó Kál-
mán — Külföldi szemle. — Szünóra : Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különféléi. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KKOLOPP ALFEÉD. 

Gazd. isin. iskoláink fejlesztése.* 
(Az iskoláknak a gyakorlati élethez való szorosabb 

kapcsolása, különös tekintettel a felügyeletre.) 

Ha valaki a gazdasági népoktatásügy szol-
gálatában hivatalosan és hivatás szerint mű-
ködik s éber figyelemmel kísér az oktatásügy 
ezen fontos tagozatánál előforduló minden 
mozzanatot, kedvező és kedvezőtlen tapaszta-
latok birtokába jut. 

Örömmel tapasztalja, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium igyekszik minden 
lehetőt elkövetni a gazd. ismétlő iskolák fej-
lesztése érdekében s nem zárkózik el semmi-
től, amivel az iskolák meggyökerezését bizto-
síthatja. Tapasztalja azután, hogy az érdekelt 
községek, városok részint készséggel, részint 
kényszerből, de tetemes áldozattal adóznak 
ezen iskoláknak. Sajnosan tapasztalja azután, 
hogy bár ma már sok helyen áldásteljes 
missziót végeznek ezen iskolák a kedvező 
helyi körülmények segítségével, de a fenti 
tényezők részéről befektetett szellemi és anyagi 
tőkék átlag nem hozzák azt a kívánt kamatot, 
melyet a tőkebefektetők és földmívelő-álla-
munknak érdekei ma már nagyon is határo-
zottan megkövetelnek. 

Tapasztalja azt is, de a szaklapokban gyak-
ran megjelenő közleményekből is látja, hogy 
vannak ezen iskoláknál oly hiányosságok, me-
lyek miatt a tanítók sem mindig képesek ezen 
iskolák működését a gyakorlati élettel azon 
szoros kapcsolatba hozni, mely nélkül a mun-
kálkodás semmit sem ér. Vannak, kik ezen 
iskolák sikeresebb működését a rendszer meg-
változtatásától várják, vannak, kik a gazd. 
ismétlő iskolákat teljesen kivonnák a népokta-
tás köréből s tőlük, mint szakiskoláktól várnák 
a nagyobb sikert. Legtöbben vannak, kik a 
tanító egyéniségétől várnak mindent. En is ez 
utóbbit, vagyis magunkat tartom a sikeres 
munkához szükséges első tényezőnek, de a 
helyi nehézségek leküzdését, a gazd. ismétlő 
iskoláknál levő hiányosságok megszüntetését 

* Felolvastatott a Kolozsvármegyei Ált. Tanító-
testület 1906. évi november hó 16-án tartott köz-
gyűlésén, amely a cikkben foglaltak megvalósítását 
szükségesnek, célszerűnek és hasznosnak tartván, 
kimondotta, hogy ezen kérdés felszínen tartassék. 
E célból a továbbiak megtételével a központi választ-
mányt bízta meg. 

és az eredményesebb munkálkodást mástól is 
függővé teszem. 

Szerény nézetem szerint a felügyelet közvet-
lenebbé és hatékonyabbá tételének keretében 
megszüntethetők volnának mind a bajok az 
alábbi módon, úgy, hogy én a gazd. ismétlő 
iskolák fejlesztését s a gyakorlati élettel való 
szorosabb kapcsolódását a felügyelet módosí-
tásának révén vélem elérhetőnek s ezzel aka-
rok röviden foglalkozni. 

A jelenlegi állapot a gazd. ismétlő^ iskolák fel-
ügyelete tekintetében az, hogy a helyi felügye-
letet a gondnokság, iskolaszék, a közvetett fel-
ügyeletet a kir. tanfelügyelőség látja el, azonban 
a gondnokság, iskolaszék rendelkezései csakis 
tanfelügyelői jóváhagyás után lévén érvényesek 
— helyesen is — mindennemű felügyelet a kir. 
tanfelügyelőségeké. A kir. tanfelügyelőségek 
terjedelmes, sokoldalú munkaköre és nagy 
munkaanyaga azonban nem engedi, hogy a gazd. 
ismétlő iskolákat, — melyeket hazánkban a jövő 
iskoláinak kell tekintenünk — azzal a különös 
gonddal ápolják, melyet, újból hangsúlyozom, 
agrikultúr államunk jelen és jövőbeni érdekei 
mondhatni könyörtelenül követelnek. 

Véleményem szerint ezen iskolákhoz fűződő 
fontos nemzetgazdasági és szociális érdekek 
kielégítése s ezen iskolák fejlődése, jövője 
sokkal biztosabb lenne és szilárdabb alapokat 
nyerne, ha a kir. tanfelügyelőségeknél lenne 
ezen intézménynek egy külön szakközege. 

Értem ezalatt azt, hogy egyelőre azon vár-
megyék kir. tanfelügyelőségeinél, hol tömege-
sebben vannak gazdasági ismétlő iskolák föl-
állítva, később fokozatosan az intézmény 
fejlődésével minden vármegye kir. tanfelügye-
lőségénél szerveztetnék egy gazdasagi szak-
tanítói állás, illetve rendeltetnék oda egy két-
éves gazdasági tanfolyamot végzett, kellő 
gyakorlattal bíró, gazdasági ismétlő iskola szer-
vezésével megküzdött gazdasági szaktanító. 
Mindenesetre csakis a 66.569. sz. szervezet 
27. §-a c) és d) pontjaiban előírt minősítéssel 
és kellő gyakorlattal bíró szaktanítót értek, ki 
tanítótársainak mindennemű gazdasági ismétlő-
iskolai ügyben segítője és tanácsadója lenne. 
Ezen gazdasági szaktanító kizárólag a gazda-
sági népoktatás körébe tartozó ügyekkel fog-
lalkoznék s a kir. tanfelügyelőnek és ez úton 
a magas minisztériumnak a vármegye gazda-
sági népoktatására vonatkozólag szakreferense 
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lenne. Kötelessége lenne a vármegyében levő 
szaktanítós gazdasági ismétlő iskolákat évenként 
legalább kétszer úgy az oktatás szakszerű s 
különösen gyakorlati irányú mint a gyakorló-
telepen végzett gazdálkodás okszerű volta 
szempontjából megvizsgálni s a tapasztalatok-
ról a kir. tanfelügyelőnek referálni. 0 vizs-
gálná felül látogatásai alkalmával a gazdag-
sági ismétlő iskolák számadásait, pénztárát. 0 
bírálná elsősorban a gyakorló-telepek, köz-
ségi faiskolák üzemterveit, háziipari tanfolya-
mok tervezeteit és a gazdasági ismétlő iskolák 
évi munkaprogramját, tananyagbeosztását, óra-
rendjét. A helyi viszonyok alapos és beható 
vizsgálata után úgy a szaktanítós, mint a nem 
szaktanítós gazdasági ismétlő iskolák szervezé-
sét irányítaná, a községi anyagi hozzájárulás 
lehető legszigorúbb megállapítása fölött őrköd-
nék, az állami hozzájárulás vagy államsegély 
engedélyezése érdekében javaslatait megtenné. 
Különösen ügyelne arra, hogy a gyakorló-telep 
a tanítás és gazdálkodás céljaira alkalmas helyen 
létesítessék. A tankötelezettség erélyes végre-
hajtása érdekében minden lehetőt elkövetne a 
kir. tanfelügyelő útján, látogatásai alkalmával 
szükség szerint szakelőadások által is emelné 
a népben a gazdasági ismétlő iskolák iránti 
bizalmat, társadalmi intézményektől is eszkö-
zölne segélyt azok számára, és a gazdasági 
ismétlő iskolai tanítók anyagi és személyi ügyei-
nek istápolója lenne. De nemcsak tisztán a 
gazdasági ismétlő iskolák felügyelete lenne fel-
adata, hanem karöltve buzgólkodnék a gazdasági 
ismétlő-iskolai tanítókkal s támogatná őket az 
annyira fontos mezőgazdasági háziipari tanfolya-
mok rendezése, szövetkezetek létesítése, gazda-
körök szervezése ügyében s az ő tiszte lenne a 
községi faiskolák felügyelete is. Ez utóbbi feletti 
felügyelet maga után vonná természetesen a 
járási faiskola-felügyelőségek megszüntetését. 
Nem tartozik e közlemény keretébe ezen intéz-
mény mai alakjában való létjogosult vagy nem 
létjogosult voltának fejtegetése, csak annyit 
jegyzek meg, hogy évről-évre a községek részé-
ről a faiskola-felügyelőknek juttatott körülbelül 
120.000 korona és a faiskolák részére adott 
területek s azok fenntartása által képviselt 
horribilis összegek befektetésének nincs meg a 
kellő ellenértéke abban, mit a községi faiskolák 
átlag nyújtanak. Tancélt meg épen nem szol-
gálnak, felügyelet hiányában. 

Vizsgáljuk már most, hogy a felügyeletnek 
fenti módon való erősbítése minő előnyökkel 
járna a gazdasági ismétlő iskolákra, háziipari 
tanfolyamokra, faiskolákra stb. 

A legelső előny az lenne, hogy a kir. tan-
felügyelőségek munkája megkönnyíttetnék s 
lenne a kir. tanfelügyelőségnek egy szak-

embere, aki szaktudását szívvel-lélekkel az 
illető vármegye gazd. népoktatásának szentel-
hetné. Ezt földmívelő hazánkban minden vár-
megye gazd. népoktatása megérdemelné. Egy 
más előny az lenne, hogy a szaktanítós gazd. 
ism. iskolák évente ötszöri, a nem szaktanító s 
gazd. ism. iskolák háromszori iskolalátogatást 
nyernének az évenkénti kir. tanfelügyelői láto-
gatással együtt. Ez esetben a gazdasági ismétlő 
iskolák és azok gyakorlótelepei mindennemű 
szellemi ügyeinek vezetését a tanítókra lehetne 
bízni, az évi négyszeri, illetve kétszeri szak-
ember által megejtett vizsgálat mellett. Ter-
mészetesen ez esetben a gondnokságnak, 
iskolaszéknek az állami elemi mindennapos 
iskolákéhoz hasonlóan, csupán az anyagi ügyek 
képeznék gondjait. Ez vezetné a gazd. ism. 
isk. tanítókat erkölcsi függetlenséghez, ami 
úgy ezekre, mint az intézményre nézve erkölcsi 
ekszisztencia kérdése. Egy más előny az lenne, 
hogy szakember mindig közvetlen tapasztalat 
alapján tudná ellenőrizni az oktatás és gazdál-
kodás helyes voltát, az évi munkaprogrammot, 
tananyagbeosztást, órarendet, üzemterveket a 
helyi viszonyok alapos ismerete segítségével 
vizsgálhatná felül. A háziipari tanfolyamok 
meghonosításában, működésében rend és a 
gazdasági ismétlő iskolák, faiskolák létesítésé-
ben nagyobb tervszerűség lenne. Egy más 
előny — amiben jelenleg a gazdasági ismétlő 
iskolák sikertelen működése elsősorban leli 
alapját — az, hogy azok anyagi ügyeiben a 
rendezetlenségek hamarább megszűnnének, az 
ezután szervezendő gazdasági ismétlő iskolák 

O o 
anyagi ügyei rendezettek lennének s az állam-
segélyek is jobban lennének értékesítve. Néze-
tem szerint rendezetlen gazdasági ismétlő 
iskola nemcsak hivatását nem képes teljesíteni, 
hanem a rendezett állapotok közé jutás utáni 
működés elé is nagy nehézségeket gördít s 
dehonesztálja az intézményt tanítójával együtt. 
Aki gazdasági ismétlő iskolában tanított vagy 
azt vezetett, tudja, hogy ott az iskola okszerűen 
kezelt gyakorlótelepe kell hogy legyen úgy-
szólva a tankönyv, melyről könnyedén olvas-
hatja le a tanuló, kellő vezetés mellett, időről-
időre az okszerű gazdálkodás elveit, mert amit 
elméletből nyujtunk neki, az elröppen úgy, 
hogy csak az az iskola éri el célját, melynek 
tanítója az okszerűen kezelt gyakorlótelepen 
látottak öntudatos utánzására képesíti tanulóit. 
Ezt pedig rendezetlen gazdasági ismétlő iskola 
nem képes megtenni. Egy más előny végül, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskolai tanítók sze-
mélyi és anyagi ügyeinek lenne egy védelmezője 
s a községi faiskolák felügyelete olyan szak-
ember kezébe kerülne, ki ellenőrizhetné azt is, 
hogy tancélt szolgálnak-e ? 
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Természetesen, az ilyen tanfelügyelőségek liez 
berendelt gazdasági szaktanítói állások szerve-
zése terhet róna az államkincstárra s azonkívül 
tetemes költséget okoznának a jelzett látogatá-
sok alkalmából fölmerülő kiadások is. Azonban 
csak látszólag, mert ez utóbbit teljesen, vagy 
nagy részben fedezné a faiskola-felügyelőségek 
megszüntetésével megtakarított pénz, ugyanis 
a községek a vármegyei szabályrendelettel meg-
állapított összeget (községenként évi 10—12 
korona) kötelesek volnának évenként a kir. 
adóhivatalhoz beszolgáltatni s ebből a gazda-
sági szaktanító körülbelül képes lenne az említett 
látogatásokat (beleértve a faiskolák látogátását is) 
teljesíteni, hiszen, pl. vármegyénkben, ezen 
összeg 2600 koronán fölül rúg, de vannak 
vármegyék, hol az 5000 koronát is megközelíti. 
Tehát az államkincstárra csupán a szaktanító 
fizetésének fedezése várna. 

Rendületlenül bízom abban, hogy az így 
intenzívebbé és közvetlenebbé tett felügyelet a 
gazdasági ismétlő iskolák, községi faiskolák, 
mezőgazdasági, háziipari tanfolyamok fejlődését, 
fölvirágzását meghozná, az iskola és a tanító 
munkáját megkönnyítené, eredményesebbé tenné 
s kamatos kamattal fizetné vissza majd az 
államkincstár által erre fordítandó, aránylag 
kevés költséget. 

(Kolozs.) Szabó Jenő. 

A tagosításról. 
(Szabad előadás a gazdakörben.) 

Tisztelt Gazdatársaim ! Mai rövid összejöve-
telünkön t. gazdatársaimmal a tagosítás elő-
nyeit óhajtom megismertetni, oly módon, hogy 
rámutatok a birtok tagosítatlan voltából szár-
mazó hátrányokra, rámutatok ama okokra, 
amiért községünk nem bír oly módon fejlődni 
gazdasági dolgokban, mint azt földének jósá-
gától és a kedvező közgazdasági viszonyoktól 
méltán elvárhatnók. 

A jobbágyság és úrbér megszüntetése után 
a volt jobbágyok földeit elkülönítették a föl-
desurak földjeitől. A volt jobbágyok — mikor 
az elkülönítés megtörtént — a legtöbb köz-
ségben a reájuk eső egész vagy negyed telek 
kiadatását 3—8, sőt 24 tagban is kérelmezték. 
Ügy okoskodtak, hogy ezáltal a legkisebb 
gazdának is jut a határban fekvő mindenféle 
földből, a jobb- és rosszabb ól is. Úgy okos-
kodtak továbbá, hogyha az Ur Isten jégeső-
vel látogatja meg a határt, úgy a szétszórt 
birtokot egészben ritkán veri el a jég, mert 
amint t. gazdatárssim is tapasztalatból tudják, 
a jégeső leginkább pásztákban szokott haladni. 
A legutóbbi jégverés is csak a felszegi dűlő-

ben fekvő földeken tett kárt, míg a többi 
dűlőket érintetlenül hagyta. Ez volt részben 
a mi községünkben is oka annak, hogy a gazda 
birtoka nem egy tagban, hanem elszórtan, a 
határ különböző részében feks ,ik. 

A másik ok, k. gazdatársaim, amiért földeink 
határunkban olyannyira el vannak aprózva, az, 
hogy az apától öröklött birtok a testvérek 
között felosztatott és az így feldarabolt föld 
adás-vevés útján más gazda tulajdonába ment át. 

Sok panaszt hallottam épp k. gazdatársaim 
ajkairól, hogy a termés nem téríti meg még 
a müveltetési költségeket sem, a föld roppan-
tul meg van adóztatva, sok az adó, sok a 
teher rajta, az élelmiszerek is drágák ; más-
részt határunkban annyi az állati kártevő és 
növényi parazita, hogy alig bírjuk terméseinket 
tőlük megvédelmezni. 

Igaz, elismerem, k. gazdatársaim, hogy pa-
naszuk részben jogos, de legyen szabad e 
helyen néhány ellenvetést tennem, nem mintha 
gáncsolni akarnám értük k. gazdatársaimat, oh 
nem ! hanem hogy meggyőzzem mondanivalóm 
igaz voltáról. 

Rég élek Önök között békés egyetértésben, 
oktatom fiaikat és lányaikat a haza szerete-
tére, a föld becsülésére ; sőt örömmel látok itt 
e tisztes gyülekezetben olyan gazdákat is, 
kik már az én kezem alól kerültek ki. 

Volt időm gyönyörködni az Önök kitartó 
munkásságukban, a fáradhatatlan buzgalom-
ban, azon lelki erőben és Istenbe vetett biza-
lomban, melyet tanúsítottak még akkor is, 
midőn Isten meglátogatta határukat jégesővel 
s más elemi csapással. Néma szemlélője vol-
tam ténykedésüknek s ne vegyék k. gazda-
társaim rossz néven, ha olyan dolgokra hí-
vom fel szíves figyelmüket, melyeket mint 
érdekelt felek nem igen vettek észre, vagy 
nem is akartak észrevenni; de amelyeket én, 
mint nem érdekelt fél, szomorúan tapasz-
taltam volt. 

Apáink idejében jó volt a gazdálkodás az 
akkori viszonyoknak megfelelően, de most, 
midőn a mezőgazdaság oly nagyot fejlődött, 
oly rohamos léptekkel haladt előre, bizony 
Önöknek is lépést kell tartaniok a gazdálko-
dásban, ha azt akarják, hogy terményeiket 
jó áron értékesíthessék. K. gazdatársaim is 
szívesebben vesznek meg egy csinosan ké-
szített szekeret, mint egy otrombát, szívesebben 
használnak egy Sack-ekét, mint egy Vidacs-
félét, mert előbbi tökéletesebb és jobb, utóbbi 
rosszabb munkát végez. 

Ügy vagyunk, kedves gazdatársaim, a mező-
gazdasággal is. Külföldi országok gazdái, de 
hazai gazdaközönségünk egy része is ma már 
tökéletesebb szerszámmal dolgozik, jobb vető-

1 * 
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magot vet, terményeit, állatait jobban védi és 
gondozza, és ez az oka, hogy azok a győzte-
sek, azok terményeit veszi szívesebben a ke-
reskedő, az iparos, a gyáros. 

Rá akartam mutatni, hogy ha mezőgazda-
sági terményeik és állataik eladásánál jobb 
árt óhajtanak elérni, szebb terményeket elő-
állítani, az csak úgy lehetséges, ha földjeiket 
jól megmunkálják s ha helyes gazdasági rend-
szert űznek. 

Elismerem, kedves gazdatársaim, hogy a 
jelen viszonyok között, tagosítatlan birtok 
mellett, ez úgyszólván kivihetetlen, de ha — 
amint későbben kitérek erre — tagosítják 
földjeiket, azt körültekintéssel és célszerűen 
hajtják végre, úgy merem állítani, hogy bir-
tokuk jövedelme jóval emelkedni fog és akkor 
magától elnémul az a sok panasz, melyet 
jelenben oly gyakran hallok önöktől. Megszűnik 
a panasz a sok teher és adó miatt, mert tago-
sított birtokon helyes gazdasági rendszert űzve, 
kellő állatállomány és gazdasági felszerelés 
mellett, a termények ára s az állatok értéke 
emelkedni fog ; de emelkedik a birtok értéke is. 

Hogy a tagosítás részére kedves gazda-
társaimat megnyerjem, engedjék meg, hogy a 
községünkben dívó tagosítatlan birtokrendszer 
hátrányait ismertessem. 

Legnagyobb baj az egy birtokhoz tartozó 
földek szétdaraboltsága s szerteszét való fek-
vése. Némelyeknél önök közül oly messze 
fekszik a föld a határban, hogy félnap is bele-
telik, míg ökreikkel odaérnek. Akinek a földje 
ily messze fekszik, az már az egynapi munka-
időnek a felét elveszítette, de romlik a nem a 
legjobb karban tartott dűlőútakon a szekér, 
az ökör is. Elvesztegeti az időt a munkás is, 
mikor a határ egyik részéről a másikra kény-
telen átmenni. Már pedig az idő pénz s gazda-
embernek, különösen aratás idején, minden perc 
drága. 

Yajjon tudják-e kedves gazdatársaim a szét-
darabolt, tehát tagosítatlan földeken a fel-
ügyeletet és ellenőrzést úgy gyakorolni, mint 
azt a tagosított bútoknál tehetnék? Tudják-e 
kellően ellenőrizni a napszámosok munkáit, a 
szántás, aratás és kaszálás keresztülvitelét ? 
Pedig, amint tapasztalásból tudják, ezen mun-
kák kellő időbeni végzésétől függ nagyrészben 
a termény minősége, de mennyisége is. 

A sok pereskedést és ellenségeskedést még 
az atyafiak és rokonság között nem-e tulajdo-
níthatjuk igen sokszor a birtok tagosítatlan 
voltának? A sok feljelentést a tilosban való 
legeltetés-, az elszántás- és kártételért nem 
vezethetjük-e vissza arra, hogy a földek szét-
daraboltak és szerteszét feküsznek s így aka-
ratlanul is megtörténik a sok járkálással a 

kártétel, a tilosban való legeltetés, elszántás stb. 
Az akaratlanul tett kár még békés úton elin-
tézhető, de ha készakarva történik, nem fog-e 
el bennünket bosszúság ? Hisz mint mindenhol, 
úgy a mi községünkben is akadnak rosszlelkű 
emberek, kik nincsenek tisztában az enyém, 
tied és övé fogalommal, rávetemednek lopásra, 
könnyelmű és sokszor bosszúból eredő kártételre. 

Ha a birtok egy tagban feküdnék, vájjon 
történnék-e annyi lopás, becsapás, tilosban való 
legeltetés stb. ? Azt hiszem, nem, mert még a 
rosszszándékú ember is meggondolja a dolgot, 
mielőtt kártevésre határozná el magát, mert 
tudja jól, hogy a gazda szeme őrködik földje 
felett és esetleg pórul járhatna. 

Kedves gazdatársaim is elcsodálkoztak tavaly, 
mikor Nagy Pál gazduramnak egy tagban fekvő 
birtokán oly szép búza termett, mint sehol a 
határban. Hallottam beszélni, hogy ez szerencsés 
véletlen ; de én a jó terméseredmény okát abban 
találom, hogy Pál gazda a földjét jól meg-
munkálta, a hasznos keresztszántást alkalmaz-
hatta, vetőgéppel vetett s vigyázott, hogy a 
földbe kerülő mag csírázóképes, tiszta és csá-
vázva legyen. 

A közelben fekvő földek nagyobbrészt kes-
kenyek, hosszas alakúak, sem szántani nem 
lehet jól, mert félünk, hátha elszántunk szom-
szédunktól egy csíkot, sem keresztbe nem 
szánthatunk. Rá vagyunk utalva a kézzel való 
vetésre, amely — akármilyen ügyes és gyako-
rolt legyen a gazda — még sem oly tökéletes, 
mint a géppel való vetés, amellett magpazar-
lással jár. S mentől kisebb és alaktalanabb a 
föld, annál több rajta az igásállatokkal való 
fordulás, ami mind a valódi munkaerő rová-
sára megy. Forduláskor átmegyünk a szom-
széd földjére is és ott akaratlanul, de a kény-
szer hatása alatt is kárt teszünk. 

Határunkban — ha széttekintünk k. gazda-
társaim — sok a mesgye; nem lehetne-e ezeket 
is művelés alá fogni ? Igen ! de csak tagosí-
tott birtokon. Kihasználatlanul hever így a 
sok jó föld, és nem hogy hasznuk lenne belőle, 
hanem még káruk is. Ismerik és panaszkodnak 
is évről-évre a rozsda kártételéről, pedig nem 
tudják k. gazdatársaim, hogy épen Önök dé-
delgetik e növényi parazitát, s nyújtanak alkal-
mat a szaporodásra azáltal, hogy nem irtják 
a mesgyékről a gyomot és bokrokat, köztük 
a sóskabokrot (Berberis vulgaris), melyen bizo-
nyára megtalálják a jellemző rozsdafoltokat. 
Sok ártalmas gyom kerül így a mesgyékről 
a táblákra, rontva a termény mennyiségét és 
minőségét. 

Tagosítatlan birtokon nem lehet oly mun-
kákat végezni, melyek a föld javítását és 
termőképességének fokozását céloznák, nem 
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pedig azért, mert kevés földterületen sok a 
tulajdonos, kikkel bajos eredményre jutni, fáz-
nak a költségektől stb. így nem lehet hasznos 
lecsapolást és árkolást végezni. Hasonlóan 
vagyunk az öntözéssel és sok más munkával. 

Állatállományunk sem megfelelő, k. gazda-
társaim. Vajmi ritkán láthatok itt, községünk-
ben szép, formás állatot, annál kevésbé a birtok 
nagyságához mérten megfelelő számú állatállo-
mányt, pedig több állat több trágyát produkál, 
több trágya javítja a földet, nagyobbítja a termés-
hozamot, növeli a föld értékét. Panaszkodnak 
gazdauramék a takarmányhiány miatt, és nem 
gondolják meg, hogy a határunkban dívó közös 
legeltetés annak egyik oka ; a másik ok pedig, 
hogy a közlegelőt nem ápolják gondosan, 
hagyják felburjánzani a szerbtövist és más kár-
tékony gyomot — pedig ezek kötelező irtása 
törvényileg van elrendelve — nem boronálják 
tavasszal a legelőt s rétet, nem túrják szét a 
vakandtúrásokat, és mi a fő: naponta egyszer 
végigjáratják a marhacsordát az egész köz-
legelőn anélkül, hogy a pusztán való legel-
tetést hoznák be, vagyis a legelőt fölosztanák 
pusztákra és mindennap csak egy-egyre hajta-
nák a marhákat, időt engedve ezáltal a füvek 
növésére. 

Az egyes gazda épp a közös és tarlón való 
legeltetés miatt nem vethet a földbe oly nö-
vényeket, amelyek a tarló fölszabadulásán túl 
is ottmaradnának, nem vetheti épp a legbecse-
sebb takarmánynövényeket : a lóherét és lucer-
nát. Innen van az, hogy a gazda bármennyire 
szeretné is, nem szaporíthatja állatállományát. 

Községünkben a 3 nyomású gazdasági rend-
szer és iegeltető gazdálkodás dívik ; de nem 
is lehetne átmenni pl. négyes vagy hatos for-
góra, mert nem engedi a földek szerteszét 
való fekvése. Már pedig, k. gazdatársaim, ma-
napság csakis a helyes forgó-rendszer bizto-
sítja a jobb terméseredményt, lehetővé teszi a 
sok takarmánytermelést, csökkenti a kocká-
zatot, biztosabb alapra fekteti az egész gaz-
dálkodást, lehetővé teszi az állatállomány sza-
porítását, a trágyázás fokozását, a föld jobb 
kihasználását. 

Ha tagosítva volna a batár s egy tagba 
kerülne a birtok, úgy gazdauramék tanyát is 
építhetnének rajta, az igás- és haszonállatokat 
is ide telepíthetnék. Megkímélnék az igás-
állatot a sok járás-keléstől, a múlástól ; meg-
kímélnék a szekereket és egyéb gazdasági 
eszközöket. Nem kellene annyi pénzt költeniök 
a gazdasági szerszámok javítására, ellenőriz-
hetnék minden időben a különböző gazdasági 
munkákat. Kevesebb igavonó- és kézierővel 
több munkát lehetne végezni, ami nemcsak 
idő-, hanem pénzbeli nyereség is. 

Azt hiszem, kedves gazdatársaim, az el-
mondottak után meggyőztem Önöket arról, 
hogy a tagosítatlan birtok kis előnyeivel 
szemben számtalan annak hátránya. Ezért jó 
lelkiismerettel merem ajánlani, hogy ragadják 
meg kedves gazdatársaim a kedvező alkalmat 
és tagosíttassák birtokukat. Egyik-másik gazda-
társaim közül felhozhatná : de tanító úr, nálunk 
nem lehetséges a tagosítás, mert nem egy-
forma jóminőségü a föld a határban. Erre 
csak az a megjegyzésem, hogy lehet 2 avagy 
3 tagban is keresztülvinni a tagosítást, vagy 
pedig úgy, hogy a silányabb földön ará-
nyosan többet kapna az egyik, mint a másik 
a jobb részen, és így senki sem csalódnék. 
A jégverés ellen pedig mindenki biztosíthatná 
termését. 

De egyre előre is akarom kedves gazda-
társaimat figyelmeztetni : hogyha tagosításra 
kerül a sor, a közlegelőt ne osszák fel maguk 
között, hanem hagyjanak meg legalább annyit, 
amennyi szükséges a növendékállatok fel-
neveléséhez. A legelő teljes felosztása valamint 
a mesterséges takarmánytermesztés mellőzése 
is már sok gazdának okozta vesztét. 

Ezekután elmondom, hogyan kell a tagosítást 
megkezdeni Akik a tagosítást óhajtják, kérjék 
meg a községi bírót, hívja össze tanácskozásra 
az érdekelt közbirtokosságot. A gyűlésen 
hányják-vessék meg a dolgot alaposan, hall-
gassák meg a véleményeket, a mellette és 
ellene felhozottakat, a vita végén pedig 
bocsássa a bíró szavazás alá az ügyet, s ha 
a szavazatok összeszámlálásánál az tűnnék ki, 
hogy birtokarány szerint az érdekelt birtokosok 
közül legalább a negyede mellette szavazott 
volna, úgy a tagosítás megindítható. Ugyan-
ezen a gyűlésen válasszanak 4—5 megbízottat, 
kik az összesség nevében a tagosítás keresztül-
vitelére nézve valamelyik ügyvéddel meg-
egyezésre lépnek. Erről a gyűlésről hiteles 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melybe a meg-
bízottak neve is be legyen írva. Az ügyvéd 
erre folyamodást nyújt be a törvényszékhez, 
amely aztán egyik bíráját kiküldi a helyszínére 
és ott az érdekeitek meghallgatásával kimondja, 
hogy megindulhat a tagosítás. Aztán tagosító-
mérnök után kell nézni, aki a határt felmérje 
és a földbecslő-bizottság becslése alapján 
kinek-kinek a részét kimérje. 

A földbecslő-bizottság 3—5 tagból áll, 
melyet az érdekelt birtokosság vagy saját 
kebeléből választ, vagy erre nem érdekelt 
szakértőket kér fel. Ez utóbbiak érde-
kelve nem lévén, bizonyára igazságosan 
fognak eljárni tisztükben, nem fognak okot 
szolgáltatni mindenféle gyanúsításnak és vesze-
kedésnek. 
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A tagosítás, kedves gazdatársaim, természe-
tesen költséggel jár, melynek egy részét a 
bíróságnál előre le kell tenni, de attól ne 
riadjanak vissza, mert a kiadás bőségesen 
térül vissza a tagosításból eredő haszon és 
értékemelkedés útján. 

Ezekben bátorkodtam kedves gazdatársaimat 
a tagosításra vonatkozó tudnivalókkal meg-o O 
ismertetni és hiszem is, hogy nem zárkóznak 
el többé e kérdés elől, mely úgyszólván a 
falu létérdeke. Nem zárkóznak el már azért 
sem, mert ez maga után vonja minden egyes 
gazdának jólétét, a föld jobb termőképességét, 
a birtok értékének emelkedését s községünk 
felvirágoztatását. 

(Verespatak.J IVallner Gyula. 

A borok fejtése. 
A gyakorlati borászat terén évek hosszabb 

során át szerzett tapasztalataim, valamint az 
állami szőlészeti és borászati tanfolyamokon, 
különösen a földmívelésügyi miniszter úr által 
a jelen évben Budafokon rendezett pincegazda-
sági tanfolyamon szerzett ismereteim arra ösz-
tönöznek, hogy a gazdaság minden ágát oly 
kimerítően szolgáló lapunkban egyet-mást az 
okszerű borkezelésről is elmondjak. Oly vidéken 
lakom, hol évszázados szőlőmívelés folyik, s aki 
ily vidéken figyelemmel kíséri az ilynemű mun-
kálatokat, esetről esetre oly ismeretekre s gya-
korlati fogásokra tehet szert, melyekhez külön-
ben alig juthatna. Természetes, hogy aki borait 
szakszerűen kívánja kezelni, vagy mondjuk, aki 
kifogástalan borokat kíván előnyösen értékesí-
teni s amellett mindig tiszta, egészséges, szóval 
egy-egy igazán „jó" pohár bort inni, annak 
az okszerű borkezelés elméleti részével is meg 
kell ismerkednie, amennyiben ez a helyesen 
véghezvitt gyakorlat elmaradhatatlan alapja. 
Sokszor hallottam a mondást : a bor nem terem, 
meg kell azt csinálni. Ebben egy kis igazság 
is van. Ha a szüretet elvégeztük (pedig mennyi 
hiba történik már akkor is) s a must a hor-
dóba került, még korántsem mondhatjuk, hogy 
úgy vagyunk, mintha már a bor értéke a zse-
bünkben volna. A kereslet manap csekély s 
csak a minden tekintetben hibátlan borok 
találnak vevőre. Az erjedés tökéletlen lefolyása 
már lényeges befolyással van a bor minőségé-
nek kialakulására, s miután a ma már kipróbált 
s bevált útmutatások betartása által tényleg 
sikerült e minőségre lényeges befolyást gya-
korolni, az okszerű gyakorlati beavatkozás csak 
előnyére válhatik az esetleg helytelenül meg-
indult s végbement folyamatoknak s így csak 
gazdasági érdekünket szolgáljuk, ha a bort 

nemcsak termeljük, hanem ,kezeljük" is. A 
legveszedelmesebb borbetegségek alkalmas el-
járások, mint pl. megfelelő kénezés, szűrés, 
derítés stb. által megszüntethető k, anélkül, 
hogy bennünket ez esetben valaki borhamisí-
tással vádolhatna. Ha csiszolható a gyémánt, 
a kincsek kincse, miért nem csiszolhatnék, 
tisztíthatnék a megengedett határok között 
a növényi termékek legelsejét, „ a joggal fölfelé 
menő gyöngyök" forrását, a bort is ? Féltett 
kincse a bor minden termelőnek s borkezelőnek, 
s bizony mondom, amily nagy az öröm, ha 
az ember vendégének olyannal szolgálhat, mihez 
száz meg száz helyen alig juthat, époly 
nagy a szomorúság, bánat, ha csak egy hor-
dócska borunk is mulasztásaink vagy helytelen 
eljárásaink folytán elromlik. 

Tudnia kell tehát mindenkinek, kinek csak 
borral dolga van, hogyan kell borát a meg-
engedett határok között kezelnie, hogy kész-
lete állandóan előnyösen értékesíthető s fogyaszt-
ható legyen, másrészt rendelkeznie kell oly 
ismeretekkel is, melyekkel hibás, beteg borát 
javíthatja, „gyógyíthatja", hogy így veszteség 
ne érje, s egészségtelen italt fogyasztani ne 
legyen kénytelen. 

Tudom azt, hogy kollégáim az 1400 koro-
nás (?) minimum elérése előtt is „borügyekben" 
érdekelve vannak, másrészt azonban velem 
együtt sokszor annak bebizonyítására is kény-
telenek, hogy a bort nemcsak „fogyasztani," 
hanem „kezelni" s ilynemű tanácsokkal is 
szolgálni képesek, az okszerű borkezelés külön-
böző míveleteiről mondok el egyet-mást, minek 
különösen azok fogják hasznát venni, kik sző-
lővidékeken működnek s így ezen ismere-
tek közhasznú értékesítésére is illetékesek. 

Ez alkalommal a borok fejtéséről, a leg-
fontosabb borkezelési munkálatról kívánok 
szólani. 

A legtöbb borbetegség előfordulása, vala-
mint a bor minőségének s megkívánható tulaj-
donságainak hibás kialakulása legtöbbnyire a 
rendetlenül eszközölt fejtés eredménye. A 
gondos szőlősgazdának tehát a kérdéssel, 
miért, mikor s hogyan fejtsen, tisztában kell 
lennie. 

Tudvalevőleg a must zajos s lassú erjedése 
folyamán az abban lévő tisztátlanság, fürfcrész, 
föld stb. az erjesztőgombák maradványaival 
együtt lerakódik, mely folyamat mindaddig 
tart, míg borunk teljesen nem tiszta. A lera-
kódott anyag seprő név alatt ismeretes. Men-
nél egészségesebb, érettebb s tisztább volt a 
szőlő, annál kevesebb a seprő, míg rothadt, 
éretlen s földes szőlőnél több. Egészen hibás 
most már némely termelő azon nézete, hogy a 
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seprő a bor „anyja" s így annál jobb lesz a 
bor, mennél tovább marad a seprőn. A seprő 
nem más, mint piszok, sőt több : kórnemző, 
fertőző piszok s így, mihelyt a bor megtisz-
tult, elérkezett a fejtés ideje is, minek elmu-
lasztása által a seprőben lévő fertőző anyagok 
romboló hatásának engedünk csak útat. 

A leckepénzt itt annak idején én is meg-
adtam, midőn engedve a hozzá nem értők taná-
csának, januárra s februárra hagytam a fejtést, 
bár borom már decemberben megtisztult. Még 
telt hordóknál is előfordul, hogy a bor ez 
esetben nyálkás, zavaros, kellemetlen ízűvé s 
ugyanily szagúvá lesz. A bor megtörése itt 
egyike a leggyakoribb jelenségeknek. A borkő 
s a szabad savak nagy része ily esetben a 
seprőbe megy át, minek folytán a bor savban 
szegényedik, s így már a törésre való hajlama 
emelkedik. Ily borok, ha palackba tesszük s 
még akkor nem töröttek, néhány óra alatt 
megtörnek, sörszínűvé válnak s igen kellemet-
len szaggal bírnak, mely a bort 2—3 nap 
alatt ihatatlanná teszi. A bor virágosodása 
szintén leginkább a későn fejtett boroknál 
fordul elő. 

A bor megtisztulása s így a fejtés idejének 
bekövetkezése nem egyenlő. Tudvalevőleg a 
nagyobb cukortartalommal bíró borok későb-
ben tisztulnak meg, mint a savanyúbbak, amiért 
nem örülünk annak, ha már november elején 
vendégeinket tiszta új borral kínálhatjuk. Szem 
előtt tartva a szabályt, hogy a bor akkor fej-
tendő először, ha teljesen csendes s megtisz-
tult, így általánosan azt mondhatjuk, hogy a 
bort december hónapban vagy legföljebb január 
elején kell fejteni, mely időben legelőször a 
rothadtabb szőlőből nyert s betegségekre hajló 
borok, majd a könnyebb fajták, végül pedig 
a faj- s csemegeborok kerülnek munka alá. 
Némely helyen a fejtést sokkal későbben esz-
közlik, ami hiba, máshol azonban még koráb-
ban, még pedig közvetlenül a zajos erjedés 
után, miáltal a seprő legnagyobb része az első 
hordóban visszamarad, míg a másodikban még 
a telítésre elegendő szénsav marad. Wortmann, 
német borász a fejtés idejét górcsövi vizsgálat 
alapján állapítja meg. Ugyanis mindaddig, amíg 
az élesztő gombák a mustban vagy borban 
alkalmas táplálkozási föltételekre találnak, 
tartalékanyagokat választanak el, melyek közül 
a glikogén könnyen kimutatható. Abban a 
mértékben, melyben a tápanyag — ez esetben 
tehát a cukor — a borból eltűnik, kénytelen 
az élesztő tartalékanyagait fölhasználni. Amíg 
az élesztőnek e folyamata tart, a bor még 
mindig javul, lia azonban ez a tartalékanyagok 
elfogyása után megszűnik, a most fölöslegessé 
váló élesztő a borra csak kedvezőtlen hatást 

fejt ki s azt beteggé is teheti. Aki tehát nagyon 
is okszerűen kívánja borát kezelni, az azt erje-
dés után minél gyakrabban górcsövileg meg-
vizsgálja s még mielőtt a glikogén eltűnt, az 
első fejtést eszközli. (A glikogén könnyen ki-
mutatható, amennyiben vizes jódoldat hozzá-
adása esetén barna színt vesz föl, míg a 
glikogénmentes élesztősejt sárgaszínűvé válik.) 
Az első fejtésnek úgy kell történnie, hogy a 
bor minél több levegővel érintkezzék, míg a 
további fejtések a levegő kizárásánál mennek 
végbe (nyilt s zárt fejtés). 

A fejtés módja talán eléggé ismeretes. 
Ügyeljünk arra, hogy a csap (legjobb itt a 
szórócsap), ha beverjük a hordóba, félig nyitva 
legyen, hogy a levegő összeszorítása által 
(lia t. i. a csap zárva van) a bor fel ne ka-
vartassék. A hordó, ha már üresedik, hátul 
felemelendő mindaddig, míg a bor tisztán 
folyik, majd leeresztendő már, ha csak egy 
kicsit is zavarosan folyik a bor. 

A megmaradt seprőből még bort sajtolha-
tunk, mely 2—3-szoros fejtés után élvezhető. 
Megemlítendő, hogy a borseprő felhasználása 
a műbortörvény szerint csak két módon van 
megengedve, még pedig vagy akként, hogy a 
közönségesebb és gyengébb borok a jellegzetes 
borok seprőjére öntetnek, miáltal zamatosíttat-
nak vagy áterjesztetnek, vagy pedig lepárlás 
útján történő szeszes ital (seprőpálinka) készí-
tésére. Borseprőből víz vagy más anyag hozzá-
adásával borszerű italt készíteni s forgalomba 
hozni tilos. A kisajtolt seprő trágyának is 
használható. 

Az először lefejtett bor jól kénezett hordóba 
töltetik; vörös boroknál a kénezés, miután ez 
a színt károsan befolyásolja, nem tanácsolható, 
hacsak a hordót, hogy tisztasága miatt aggá-
lyunk ne legyen, 1—2 nappal előbb nem ké-
nezzük s kimossuk. 

Ennyit az első fejtésről. 
Mennél többször eszközöljük a fejtését, 

annál jobban siettetjük a bor érését, ami 
különösen a homoki borokra nézve áll. A fejtés 
az első évben 2—3-szor, a további években 
legalább egyszer, a még meg nem tisztult 
csemegeboroknál kétszer történik. Tanácsos a 
bort minél gyakrabban megvizsgálni (csak 
kortyonként, nem literenként) s ha hibát ész-
lelünk, mint első segélyhez, forduljunk a le-
fejtéshez, melynél azután további eljárások is 
kerülhetnek alkalmazásra. 

Az első fejtés ideje már nagyon is itt van, 
amiért siessünk e munkával, hogy borunkat baj 
ne érje. 

(Grinád.) Pósch Károly. 
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Az istállótrágya és a trágyázás. 
Népies gazdasági előadás. 

(Előadható gazdakörökben, ifjúsági egyesületekben s 
mintalecke alakjában a gazdasági ismétlő-iskolai fiú-

növendékeknek is.) 

Kedves Gazdatársak ! 
Ma már minden józan gondolkodású gazda-

ember tudja azt, hogy a növény —- legyen az 
bármiféle — a' fejlődéséhez szükséges tápanyag-
nak legnagyobb részét a talajból meríti, miből 
önként következik: hogy a növény annál vígab-
ban és erőteljesebben fog fejlődni, minél több 
tápanyag van a talajban. Tehát akkor, midőn 
a talajt ásás, kapálás, szántás, boronálás, hen-
gerezés stb. földmívelési munkák által a ter-
mesztett növények alá a lehető legjobban 
elkészítjük, jóllehet ezen munkák által sok növényi 
tápanyag tétetik szabaddá, fölvételre alkal-
massá, az még mind kevés ahhoz, hogy a 
termesztett növények teljes kifejlődését elérni 
lehetne. Igen, mert a legjobb földek is, ha 
folyton termesztünk rajtuk, a terményeket 
évről-évre eladjuk, de a termés által elvont 
tápanyagokat a földnek, jobban mondva a talaj-
nak más úton, mint föntemlített módon vissza 
nem pótoljuk, a talaj termőképessége szembe-
tűnően csökkeni fog, mivel egyidejűleg értéke 
is alább száll. S miután a talaj termőképessé-
gétől függ a talajnak értéke, becse és mert a 
gazdaember tőkéjét, vagyonát, szóval mindenét 
az általa bírt s fiúról fiúra unokáról unokára 
szálló földbirtok képezi, erkölcsi kötelessége, 
hogy annak termőerejét fönntartsa s azt évről-
évre fokozza, nagyobbítsa. S mondhatom, ha 
minden magyarországi kisgazda így gondolkoz-
nék, lehetetlen hogy vagyonosodás tekintetében 
úgy állanának, mint most állunk. Szegényedünk, 
mert rablógazdálkodást űzünk. Bátran hason-
líthatjuk földünket egy takarékpénztárban el-
helyèzett tőkéhez, mely utóbbi is csak akkor 
fog jól kamatozni a gazdának, ha sértetlen 
maradt a takarékban s a kamatok is kama-
toznak. 

A föld is, ha termőerejét fönntartjuk, azt 
évről-évre fokozzuk, nagyobb és jobbminőségű 
terméseket hoz gazdájának, értékére nézve 
pedig — néhány esztendő múlva — ugyan-
azon helyen fog állani, mint amilyen helyen a 
határbeli legjobb földek állanak. S ha törek-
vésünk oda irányul, hogy apáinktól örökölt, 
azok által véres verejtékkel szerzett földünket, 
mondjuk vagyonunkat sértetlenül avagy meg-
kettőzve adhassuk át erre várakozó gyer-
mekeinknek, ők is bizonyára hálával fognak 
megemlékezni rólunk, életünkben folytatott 
tisztességes és becsületes munkánk pedig köve-
tendő példaként fog szolgálni nekik. 

Említem, hogy soha sem szabad arra támasz-
kodnunk, hogy a termesztett növények által 
a talajból elvont tápanyagokat a talaj ásványi 
alkatrészeinek elmálása, azoknak a víz által 
való föloldásával visszapótolni képesek vagyunk, 
mert ez mind kevés, tehát föltétlenül szükséges, 
hogy ezen elvont tápláló-anyagokat más úton-
módon pótoljuk, vagyis meg kell trágyázni 
talajunkat. 

Hogy világos képet nyújtsak tisztelt gazda-
társaimnak arról, hogy tulajdonképen mennyi 
és miféle tápanyag vétetik el évenként a talaj-
ból termesztett növények által, közlöm a követ-
kező adatokat : 

Egy kat. hold termésben átlag 
A növény 

megnevezése 

foglaltatik A növény 
megnevezése 

, foszfor-nitrogen g a y káli mész 
A növény 

megnevezése 

k i l o g r a m m 

Oszi búza (mag 
és szalma) . . 30.4 12.3 17.8 5.7 

Őszi rozs (mag 
és szalma) . . 28.1 14.8 27.3 8.2 

Tav. árpa (mag 
és szalma) . . 25 .6 i 0.6 20.8 5.5 

Zab(magésszal-
23.8 9.6 27.9 7.3 

Bükköny (mag 
és szalma) . . 48.4 10.9 13.3 19.0 

Mit nevezünk most már trágyának: Mind 
azon anyagokat, melyek a földben elkorhadva 
vagy elporladva, a növények táplálására szük-
séges anyagokat juttatják a földnek s annak 
termőképességét emelik. Ebből kifolyólag nem 
csupán a ganéj szolgáltat trágyaanyagot, ha-
nem a fák levelei, szárai, ágai, gyökerei, a 
tarló stb., ha elkorhadnak szintén trágyát 
képeznek. Sőt tovább menve, a csontok, hamu, 
gipsz, televényföld, az iszap, mész, korom, 
salétrom stb. trágyaanyagot szolgáltatnak. 

Ha már most ezen említett anyagokkal a 
termesztett növények által a talajból elvont 
növényi tápanyagokat pótoljuk, munkánk trá-
gyázás nevet nyer. 

A gazdának, hogy földjét kellőleg meg-
trágyázhassa, sok mindenféle trágya áll ren-
delkezésére. Általában véve, két nagy csoportba 
osztjuk a - trágyaféléket, és pedig vannak 
szerves és szervetlen trágyák ; utóbbiakat 
ásványi trágyáknak is szokták nevezni. Én ez 
alkalommal a szerves, vagyis másképen mondva, 
az istállótrágyákról akarok szólani, miután 
ezek leginkább állanak a gazda rendelkezésére 
s így azokat legjobban ismeri. 

Ide tallóznak: 1. A szarvasmarha-trágya. 
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2. A lótrágya. 3. A juhtrágya. 4. A sertés-
trágya. 

Miután mindezen trágyafélék a talajra nézve 
különböző hatással vannak, szükségesnek tar-
tom azoknak tulajdonságairól is egyet-mást 
elmondani. 

Tehát nézzük sorra őket : 

1. A szarvasmarha-trágya. 
A kisgazdára nézve ez a legfontosabb trágya-

félék egyike. Minden gazda házában majdnem 
legtömegesebben előfordul, mert alig van 
Magyarországon földesgazda, ki szarvasmarhát 
nem tartana. S mondhatom, nagyon okosan 
teszi, ha szarvasmarhát tart, mert a szarvas-
marha után nyert trágya valamennyi trágya-
félék között a legbecsesebb. Becses azért, 
mert az alommal könnyen vegyül, víztartal-
mánál fogva nem olyan heves, lassan, de 
egyenletesen korhad, hatása lassú, de legtovább 
tart s mert minden növény szereti, a gazdaság-
ban nélkülözhetetlen. Más, hevesebb és szára-
zabb természetű trágya javításánál ennek jutott 
legfontosabb szerepe. Különösen alkalmas 
homoki vidékünkre, mert a homoktalaj tudva-
levőleg meleg lévén, azt vizenyős voltánál fogva 
lehűti, nedvesen tartja, a növényeket pedig az 
elszáradástól és kifagyástól megoltalmazza. 
Tudva azt, hogy a homoktalajon a vizenyősebb 
trágya is gyorsan elkorhad, egyszerre keve-
sebbet használjunk belőle és azt is jól érett 
állapotban. Egyébiránt minden talajra jó hatás-
sal szokott lenni. 

2. A loträgyß. 
Tulajdonságaira nézve előbbivel homlok-

egyenest ellenkezik. Mert kevesebb vizet tar-
talmaz, szárazabb is mint előbbi, amiről össze-
állósága tanúskodik. Nem is vegyül oly jól az 
alomfélékkel, a trágyatelepen gyorsan korhad, 
heves természetű, miért is nehéz, kötött agyag-
talajra bír k dvező hatással. Homoktalajra, 
hacsak teheti a gazda, tisztán, tehát egymagá-
ban ne használja. Azért ne, mert a homok-
talaj már természeténél fogva laza és meleg 
lévén, a ráhordott lóganéj azt hevességénél 
fogva még jobban fogja melegíteni, a gyors 
korhadás folytán keletkezett melegség pedig 
— miután az ásványi anyagok elmálásánál a 
a meleg is tevékeny részt vesz — annak ré-
szecskéit még jobban lazítja s van eset, midőn 
gyakori használat mellett a homokot futó-
homokká változtatja. Ajánlatos, hogy éretlen 
állapotban homokföldekre ne használjuk, mert 
előbbi rossz tulajdonságait még jobban érvé-
nyesíti. Azért a homokon gazdálkodók nagyon 
okosan teszik, ha jó érett állapotban és más, 
hidegebb természetű, például szarvasmarha-

vagy sertéstrágyával összekeverve alkalmazzák. 
Ellenben agyagos földön gazdálkodók, hogy 
földjeik összetartását, szilárdságát, hideg ter-
mészetét ellensúlyozzák, lóganéjt használjanak. 

3. A juhtrágya. 
Mert kevesebb vizet tartalmaz, mint a ló-

trágya, annál is hevesebb természetű. Roppant 
gyorsan korhad, miközben nagy meleget fejt 
ki. Szárazabb lévén mint a lótrágya, az alom-
mal nagyon rosszul keverődik össze. Hogy 
egyenletes legyen a korhadása s a juhtrágya 
az istállóban meg ne penészedjék, az akolban 
összegyülemlett trágyát vízzel gyakran meg kell 
öntözni ; ha pedig ezt nem tehetnők, avagy 
elmulasztottuk volna — ami öreg hiba — 
az akolból kikerült trágyát rakjuk halomba, 
rétegenként öntözzük meg jól trágyalével, 
hagyjuk egy pár hétig korhadni s csak azután 
hordjuk ki a szántóra. Nagyon kötött, szívós 
agyagföldekre használva, javítólag hat. Mint 
a lótrágyát, ezt is jó lesz a többi trágyafélék-
kel keverve használni. 

4. A sertés- (clisznó-) trágya. 
Az összes istállótrágyák között ez tartal-

maz legtöbb vizet. Aszerint, hogy maggal tart-
juk a sertést vagy sem, értéke nagyon változó; 
A legelőn tartott avagy moslékkal, burgonyával 
s egyéb zöldtakarmánnyal etetni szokott sertés 
trágyája mindig kevesebb értékű, mint például 
a kukorica- vagy árpaszemen tartott disznóé. 
Innen van az, hogy például Kőbányán, hol 
ezerszámra hizlalnak sertéseket, az állatok után 
nyert trágyát megszárítják s úgy értékesítik. 

A kisgazda, kinek 3, legfeljebb 4 darab 
sertése van és azt is többnyire zöldtakarmá-
nyon tartja, legjobban teszi, ba az ezen állatok 
után nyert trágyát a telepen levő többi trágya-
félékkel jól összekeveri és használja trágyá-
zásra. Vizenyős voltánál és hideg természeté-
nél fogva száraz és meleg természetű homok-
földön sikerrel használják. 

Általában azt mondhatjuk, hogy a trágya 
jósága a felétetett takarmány milyenségétől 
függ. Jó takarmány jó trágyát, rossz takar-
mány silány trágyát ad. S miután hízóálla-
tokkal a legértékesebb takarmányféléket etet-
jük, ezek után termelt trágya a legjobb minő-
ségű is szokott lenni. De viszont a kevésbé 
értékes takarmány után származott trágya is 
sokat javulhat, ha azt a telepen okszerűen 
kezeljük. Epen azért most, midőn az egyes 
istállótrágyák milyenségéről, azok hatásáról, 
jó és rossz tulajdonságairól megemlékeztem, 
nem mulaszthatom el, hogy a trágya mikénti 
tovább kezeléséről is egyet-mást el ne mond-
jak Önöknek. 
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Igen, mert sokhelyütt láttam, különösen kis-
gazdák udvarában, hogy mindennek, csak épen 
a trágyának nem kerül ott helye. Bátran ne-
vezhetem egész udvarát egy nagy trágya-
dombnak, mert nincs ott egy talpalattnyi föld 
sem, hová trágya nem kerülne. Mihelyt a kaput 
benyitjuk s az udvarba lépünk, már a csizmán-
kon egy nagy darab ganéj. Hát még hátul az 
istálló körül! S ha most kérdem: miért nem 
igyekezik gazd'uram a trágyát egy helyre 
összerakni s ott kezelni, ámul-bámul rám, 
mintha csak azt akarná mondani : ugyan uram, 
soha se is hallottam, hogy a trágyát kezelni 
is kéne ! De meg kár is vóna az időért, hiszen 
csak ganéj marad az, akár tízszer is meg-
forgatjuk és újra összerakó-gátjuk. Csakhogy 
nem oda Buda, kedves gazd'uramék ! Bizony 
kezelni kell azt, ha azt akarjuk, hogy jó legyen 
és használjon a földnek ! 

S tudják, tisztelt gazdatársak, mit mondott 
egy jó gazda a trágyatelepről? Azt, hogy 
kincsesbányája az a gazdáknak. S hogy igaz i 
van annak az okos gazdának ne sajnálják az 
időt s nézzenek be nagyobb uradalmak és 
mintagazdaságok udvarába, olyan trágya-
telepeket fognak ott látni, hogy szinte elbá-
mulnak pazar berendezésükön. S talán azt 
hiszik, hogy csupa fényűzésből lettek azok 
olyan szépen, takarosan odaépítve ? 

Korántsem ! Ma már mindegyik gazda, még 
a legvagyonosabb is oda törekszik, hogy kevés 
befektetés mellett nagy haszonnal gazdálkod-
hassék. A trágyatelepről is szívesen megfeled-
keznénk, ha arra szükség nem volna. 

Sőt többet mondok : legújabban nemcsak 
kikövezik oldalát, fenekét a trágyatelepnek, 
hanem még tető alá is helyezik, mert azt 
tapasztalták, liogy tető alatt jobb és értéke-
sebb lesz a trágya. 

Igaz, hogy a kis gazdaember ily trágya-
telepet nem készíthet, mert nincs ahhoz pénze, 
de abból nem következik az, hogy ő a trágya 
okszerű kezelését elhanyagolja, arról megfeled-
kezzék ! Van arra mód, csak tudni kell hozzá. 
Első dolgunk ha trágyatelepet akarunk készí-
teni az, hogy annak megfelelő helyet válasz-
szunk. Minél közelebb esik a trágyatelep az 
istállóhoz, annál jobb, mert annál kevesebb 
idő alatt leszünk képesek a trágyát az istálló-
ból odavinni. 

Nagyságát is könnyen kiszámíthatjuk, csak 
azt kell tudnunk, hogy egy nagy darab állatra, 
mit számos marhának neveznek a gazdák, 
4, bőven számítva 5 méter terület untig 
elég. Alakja legjobb ha hosszúkás négyszög, 
mondjuk téglaalakú. Mélységét illetőleg ne 
legyen nagyon mély, hanem mintegy 60 cm., 
legföljebb 1 méterre ássuk ki a földet. A gö-

dörből kikerült föld is jó szolgálatot fog tenni, 
miről majd későbben fogok megemlékezni. 
A gödör alját és oldalát, hogy a föld a trágya 
legértékesebb részét, a trágya'evet el ne nyelje, 
vízhatlanná kell tennünk, s e célra nagyon is 
megfelel a jó agyagföld, mellyel a trágya-
telep fenekét és oldalait 25— 30 cm. vastagon 
lesulykoljuk. Hogy a trágyatelep fenekén össze-
gyűlt lé lefolyhasson, az alját a trágvatelep-
nek egy kis lejtéssel csináljuk s arra az oldalra, 
a lé befogadására, úgynevezett trágyalé-kútat 
készítünk, amelynek az alját és oldalát szintén 
ki igyagoljuk, avagy egy rossz petróleumhor-
dót állítunk oda, mely ugyanazt a jó szolgá-
latot teszi a gazdának, ha a hordó külső 
oldala és a gödör belső része között mutatkozó 
hézagot vastag agyaggal keményen betömi. 

Tető helyett fákkal ültessük körül a trágya-
telepet, miáltal a nap és szél szárító hatását 
a trágyára nézve ellensúlyozzuk. 

Meg volna a trágyatelep, lássuk most már, 
miként kezelendő a trágya a telepen? 

Az egyenletes érés szempontjából jól teszi 
a gazda, ha telepét két részre osztja, hogy 
míg egyik felében a trágya érik, a másik 
felébe hordhassa az istállóból kikerülő trágyát. 
A kihordott trágyát, nehogy az egész helyen 
szétteregessük s így a nap és szél szárító 
hatásának kitegyük, lehetőleg kis helyen rak-
juk el, és rétegenként tapossuk le. Ezáltal 
elérjük azt, hogy a trágya egyenletesebben fog 
érni, jól fog összekeverődni, az értékes és köny-
nyen elillanó anyagai pedig ezáltal megőriztet-
nek. Azért sok helyen az állatokat hajtják ki 
a telepre s azokkal tapossák le a trágyát, mit 
ha elmulasztanánk, a trágya rohamosan fog 
erjedni s ha időnként meg nem öntözzük, meg-
szenesedik, megpenészesedik a trágya, amit a 
gazdák egyáltalában nem szeretnek. 

Említettem, hogy a trágyát időnként meg 
is kell öntözni. Erre elsősorban használjuk a 
trágvalé-kútban összegyűlt trágyalevet s csak 
ennek hiányában vizet. A trágya öntözését 
nagyobb gazdaságokban külön szivattyúkkal 
végzik, kisgazda-ember, kinek erre nem telik, 
kézi trágyalé-meregetőt használ, mit könnyen 
csinálhat magának, ha egy rúd végére kisebb 
rocskát erősít s azzal meregeti a levet a kiít-
ból s öntözi meg a trágyát a telepen. Hogy 
hányszor öntözzön a gazda, az időjárás bír 
befolyással. Szárazabb időjáráskor mindig több-
ször és bővebben kell öntözni mint nedves idő-
járás mellett. Első esetben hetenként 2—3 szor, 
utóbbi esetben egyszer is elég lesz. Sokszor-
megesik, hogy a trágyatelep mellett elhaladva, 
a gazda orrát valami csípős szagú bűz érinti. 
Nem egyéb ez, mint a trágya legértékesebb 
részének, az ammóniáknak elreppenése, mit ha 



1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 7 

megakadályozni akarunk, legjobb, ha a trágyát 
rétegenként gipszporral behintjük, mert a gipsz 
az ammóniákat megköti. 

Ha a trágya a telepen 1—1 Va méter ma-
gasságra fölrakatott, újbó' megöntözzük s mint-
egy 10—20 cm. vastagon leföldeljük, mely 
célra a gödör ásásánál kikerülő földet fölhasz-
nálhatjuk. 

Most a gazdának nincs egyéb gondja, mint-
hogy bevárja a trágya érését. Aszerint, hogy 
milyen földön gazdálkodik, hol rövidebb, hol 
hosszabb időt enged a trágyának az éréshez. 
Agyagos földön gazdálkodó a beföldelés után 
rendesen 20 napra, középkötött talajon gaz-
dálkodó 40 napra, homokföldön gazdálkodó 
80 napra a beföldelés után hordja ki a trágyát 
a szántóra. Azt, hogy a trágya a telepen tel-
jesen megérjék, amit fekete színe árai el s 
amikor a trágyát szalonnásnak mondjuk, nem 
jó bevárni, mert az ilyen trágya sokat veszít 
értékéből. Ugyancsak teljesen szalmás, vagyis 
éretlen trágyát használni szintén nem helyes 
eljárás. 

Föntieket figyelembe véve, ha a gazda a 
trágyát elég érettnek, trágyázásra alkalmasnak 
találja, hordassa ki a földre s rakassa egyforma 
nagyságú kupacokba. Minél közelebb esnek 
ezen kupacok egymáshoz s minél magasabbra 
rakjuk azokat, annál erősebben trágyáztunk. 

A fődolog itt az, hogy amennyire időnk 
engedi, siessünk a trágyát szétteregetni, mert 
ha sokáig áll a trágya a kupacokban, az eső 
a trágyát kilúgozza, amikor is úgynevezett 
buja-, illetve telek-foltok keletkeznek, aminek 
korántsem örüljön a gazda, mert a sok kövér-
ség mindig megárt a gabonának ós inkább a 
szalmát növeszti, mint a kalászt. 

Miután a kisgazda minden 5—6-ik, sőt 
7 — 8-ik évben szokta földjét megtrágyázni, a 
trágya elteregetésénél figyeljen arra, hogy 
mindenüvé egyforma vastagon jusson a trá-
gyából. Ne sajnálja a fáradságot s gondolja 
meg hogy önönmagának tesz jót, ha takaros 
munkát végez. Az elteregetett trágyát — a 
nedves téli időt kivéve — legjobb lesz azonnal 
alászántani. Hogy miért, a föntiek után követ-
keztetve, azt hiszem fölösleges lesz említenem. 

Aszerint, hogy mennyi trágyát használunk 
a trágyázáshoz, megkülönböztetünk: erős, ren-
des és gyenge trágyázást. 

Midőn egy kat. holdra 300 q vagy annál is 
több trágyát használunk, erősen trágyázunk. 

Ha 200—260 q trágyát használunk kat. 
holdanként, akkor rendesen trágyázunk és 
végre 

gyenge trágyázásnak nevezzük azt, amikor 
120 —180 q trágyát adunk kat. holdanként. 

Nagyon természetes, hogy a trágya mennyi-

ségétől függ annak hatása is. Első esetben a 
trágya hatása 4—5 évre, második esetben 
2—3 évre és harmadik esetben 1—2 évre 
szokott terjedni. Önként következik, hogy 
szántóinkat legalább minden 5—6. évben 
kellene megtrágyázni, nem pedig minden 7—8. 
évben, mint ahogy az a kisgazdák között álta-
lános szokásként el van terjedve. 

Végül egy igen fontos trágyaanyagról kell 
még megemlékeznem, amire a kisgazdák mai 
napig is nagyon kevés gondot fordítanak, s ez 
a trágyalé-kútban összegyűlt trágyáié. Sokszor 
hallom, hogy a gazdák csekély szénatermés 
miatt panaszkodnak. Azon kérdésemre, hogy a 
kaszálók trágyázását részint trágyával, részint 
trágyalével eszközlik-e, legtöbbnyire nemmel' 
felelnek. Akkor hát ne is panaszkodjunk, ha 
kaszálónk rosszul terem s csak kivételes ese-
tekben telik meg pajtánk szénával. 

Az a sok trágyáié, mi évenként udvarunkon 
össze-vissza folyik s kárba vész, célszerűen 
felhasználva szénatermésünk mennyiségére és 
minőségére döntő befolyást gyakorolhatna. 

Csak tudni kell hozzá a gazdának ! 
Mint mindenben, itt is jó lesz, ha a kis-

gazda az okosabb gazdák példáját követi. 
Vagyis mit tesz ? Azt, hogy a fölösleges 
trágyalevet vízzel felhígítja és hordóban kiviszi 
a rétekre, szántókra s ott széjjelöntözi. Sőt mi 
több, gyenge vetések gyors felsegélyezésére is 
lehet célszerűen felhasználni a trágyalevet. 
A föld hamar elissza s a fű, s vetés szembetűnően 
gyorsan nő tőle. Eredményteljes voltánál fogva 
a gazdasszonyoknak is ajánlom, hogy a leveles 
zöldségféléket a kertben vele megöntözzék, de 
nehogy túlságos erős legyen a trágyáié, jó 
lesz, ha 2—3-szor annyi vízzel felhígítják, 
mert különben ártalmas lehetne a növényekre. 
Vannak gazdaságok, hol a pöcegödrök tartal-
mát is felhasználják és pedig olyképen, hogy 
trágyalével összekeverik, szuper foszfáttal, hamu-
val és kénsavval vegyítik s az egészet felényi 
vízzel felhígítva, ősszel vagy télen kaszálók 
öntözésére használják. Hogy hasznára van a 
kaszálóknak, arról mindenki meggyőződhetik, 
mert csak próbát kell vele tenni. 

Ugy bizony, tisztelt gazdatársaim, ha azt 
akarjuk, hogy a 20-ik században boldoguljunk, 
ha családunknak megélhetést biztosítani kívá-
nunk, ha apánkról reánkmaradt földnek ter-
mőképességét fenntartani és fokozni tűzzük ki 
feladatul, legyünk körültekintők és tanuljunk, 
ragadjunk meg minden alkalmat, miáltal éle-
tünk nehéz terhén enyhíteni képesek vagyunk. 
Ne riadjunk vissza ezen, bár rideg szótól : 
„trágyatelep", mert ez a gazdának a „kincses-
bánya", ez biztosít jövőt, boldogságot úgy jó 
magunk, mint kedves családunk részére. Mind-
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ezek mellett pedig szolgáljon útmutatóul egy 
régi jó gazdának eme mondása : „Mutasd meg a 
trágyatelepet s megmondom, milyen gazda vagy". 

A trágya és a trágyázásról íme ezeket kíván-
tam Önöknek tisztelt gazdatársaim a mai alka-
lommal elmondani. Örvendek, hogy ily szép 
számban jelentek meg és hogy előadásomat 
mindvégig a legnagyobb csendben és érdek-
lődéssel szívesek voltak meghallgatni. Azon O C5 
reményben, hogy legközelebb valamennyien 
viszontlátjuk egymást, kívánom, hogy a magya-
rok Istene úgy a jelen, mint a jövendő eszten-
dőkben bő terméssel áldja meg Önöket és hogy 
igazán boldog polgárai legyenek szeretett 
hazánknak ! 

(Nyírbátor.) Kammel Ferenc. 

Miként kell eljárni, hogy nemes 
hímbaromfiakat kaphassunk ? * 
Sokan még azt is szeretnék tudni, hogy 

hát hogyan is lehet jobbfajta baromfira szert 
tenni, t. i. olyan baromfira, olyan kakasokra 
és gunárokra, amelyekkel az itthon meglevő 
állományt nemesíteni lehet és elérni azután 
már az első esztendőben azt, hogy az ivadé-
kok nagyobbak, szebbek és a külföldi keres-
kedelmi piacoknak megfelelőek legyenek. Ezen 
kérdésre is megadom a választ. Ha egy-egy 
község elhatározza azt, hogy igenis mi ezután 
nagy gondot fogunk fordítani a baromfitenyész-
tésre, a mi I aromfiállományunkat meg fogjuk 
javítani és ezen határozatot még azzal is támo-
gatják, hogy esetleg tojás- és baromfiszövet-
kezetet létesítenek községükben, akkor ezen 
községek a községi elöljáróság útján az ille-
tékes kerületi állattenyésztési m. kir. felügyelő-
séghez folyamodhatnak megfelelő számú nemes 
kakasoknak, gunaraknak, gácséroknak és esetleg 
pulykakakasoknak az ingyenes engedélyezése 
iránt. Ily esetekben a földmívelésügyi miniszter 
úr megvizsgáltatja a kerületi állattenyésztési 
felügyelővel az illető községnek helyi viszonyait, 
hogy alkalmasak-e azok tényleg a baromfi-
tenyésztésnek nagyobb arányú fölkarolására, és 
ha alkalmasnak találtatik az ilyen község, föl-
tétlenül meg is kapja a kérelmezett hímbarom-
fiakat cserébe olyképen, hogy az összes kérel-
mezőknek kötelességük a kapott nemes és 
nagytestű baromfiakért a háznál használt ki-
sebb testű közönséges hímbaromfiakat beszol-
gáltatni, amely nemcsak azért történik, hogy 

* Mutatvány Hreblay Emil : „A gazdasági baromfi-
tenyésztésre vonatkozó általános tudnivalók" című 
müvéből (III. átdolgozott és bővített kiadás, 33 képpel). 
Lásd lapunk folyó évi szeptember havi számában a 
„Gazdasági irodalom" című rovatot. 

így az államnak a nagy pénzért megvásárolt 
állatok után valami érték megtérüljön, de kü-
lönösen azért történik ez, hogy a köztenyész-
tésből ily módon a továbbtenyésztésre nem 
alkalmas anyag kivonassák és fogyasztásra 
küldessék, hogy az többé rossz tulajdonságait 
a köztenyésztésben ne érvényesíthesse. A mód 
tehát ezzel meg van adva arra, hogy a gazda 
baromfiállományát oly irányban fejleszthesse, 
amely irányt a külföldi kereskedelmi piacok 
igényei szerint a kormány a legmegfelelőbb-
nek tart. 

Az állattenyésztési kerületi felügyelők szék-
helye : 

1. Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. Mű-
ködési területe : Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegye. 

2. Pozsony. Működési területe : Pozsony, 
Nyitra, Trencsén és Moson vármegye. 

3. Szombathely. Működési területe : Yas, 
Zala, Veszprém és Sopron vármegye. 

4. Pécs. Működési területe : Baranya, Tolna 
és Somogy vármegye. 

5. Komárom. Működési területe : Komárom, 
Győr, Esztergom és Fehér vármegye. 

6. Balassa-Gyarmat. Működési területe : Nó-
grád, Hont és Bars vármegye. 

7. Besztercebánya. Működési területe : Zó-
lyom és Túróc vármegye. 

8. Miskolc. Működési területe : Borsod, He-
ves és Gömör-Kishont vármegye. 

9. Kassa. Működési területe: Abauj-Torna, 
Sáros és Zemplén vármegye. 

10. Debrecen. Működési területe: Hajdú, 
Szabolcs és Szatmár vármegye. 

11. Mármaros-Sziget. Működési területe: Má-
ramaros és Ugocsa vármegye. 

12. Nagyvárad. Működési területe : Bihar, 
Arad és Békés vármegye. 

13. Szeged. Működési területe : Csongrád, 
Csanád és Bács-Bodrog vármegye. 

14. Temesvár. Működési területe: Temes, 
Torontál és Krassó-Szörény vármegye. 

15. Kolozsvár. Működési területe : Kolozs, 
Maros-Torda és Torda-Aranyos vármegye. 

16. Deés.Működési területe : Szolnok-Doboka, 
Szilágy és Beszterce-Naszód vármegye. 

17. Segesvár. Működési területe: Nagy-Kü-
küllő, Kis-Küküllő, Udvarhely és Alsó-Fehér 
vármegye. 

18. Nagy-Szeben. Működési területe : Szeben, 
Fogaras és Hunyad vármegye. 

19. Liptó-Szent-Miklós. Működési területe : 
Árva, Liptó és Szepes vármegye. 

20. Ungvár. Működési területe : Ung és Be-
reg vármegye. 

21. Sepsi-Szent-György. Működési területe: 
Csík, Háromszék és Brassó vármegye. 
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Még csak azt akarom fölemlíteni, liogy a 
földmívelésügyi minisztérium ezen cserebaromfi 
kiosztását, az ezek által való baromfinemesítést 
1897. évben kezdte meg és akkor a kisgaz-
dák még nem érdeklődtek a dolog iránt, tehát 
mindössze az országban csupán 45 darab hím-
baromfit tudtak elhelyezni. A jó példa azon-
ban ragadós és régi közmondás szerint : jobb 
a jónak ellensége levén, az eszme teijedt és a 
gazdák csakugyan a baromfitenyésztéssel beha-
tóbban kezdtek foglalkozni s ezt a körülményt 
leginkább bizonyítják az alábbi számok. Az 
1898-ik évben már 1110 darab hímbaromfit, 
1899-ben 3310 darabot, 1900-ban 6450 dara-
bot, 1901-ben 7000 darabot, 1902-ben 8500 
és 1903-ban 6000 darabot adtak a kisgazdák-
nak ugyanannyi közönséges hímbaromfiért cse-
rébe. Ez a szám bizonyítja azt, hogy a íöld-
mívelésügyi minisztériumnak a baromfi-köz-
tenyésztés nemesítésére megállapított rendszere 
feltétlenül helyesnek találtatott nemcsak kül-
kereskedelmi és kiviteli szempontból, de a 
tenyésztésnél is, ahol szívesen látják, hogy az 
udvaron a csenevész baromfiak helyett nagy-
testű és színes, nagy tojást tojó baromfiak 
díszlenek. K. 

Gyógynövények termelése.* 
Az izsóp. ( H y s o p u s officinalis .) 

Meleg, napos helyet szeret. Talajban nem 
válogatós, csak száraz legyen. 

Tavasszal vetik, kapásnövények után, mind-
jár t állandó helyére, 50 cm. sortávolban, s a 
növényeket kapáláskor 30 cm.-nyire ritkítják. 
De palánták kiültetése által is telepíthető. 
További ápolása kapálás, gyomlálás szükség 
szerint. 3—4 évig egy helyben maradhat. 

Az első évben csak kevés termést ad, de 
már a 2-ik évtől fogva kétszer, kedvező idő-
járás mellett háromszor is aratható. 

Aratni akkor kell, mikor épen bimbózni 
kezd, még virágnyílás előtt. 

A lekaszált, lesarlózott izsópról az alsó, fás 
részt levágva, azt árnyékos helyen (mert napon 
színét veszti) vékonyan kiterítjük s 2—3 napi 
száradás után apró kötegekbe kötjük, vigyázva, 
hogy a virágok mind egy oldal felé nézzenek, 
tehát már a kiterítésnél is vigyázni kell, hogy 
össze ne kúszálódjék. Átkötéshez egy-egy izsóp-
szálat veszünk. 

A kötegeket szellős, árnyékos helyen föl-
aggatva, tökéletesen megszárítjuk, száradva szép 
zöldnek kell lennie. 

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. (Böős, Pozsony m.) 

Értékesebb árút nyerünk, ha learatás után 
nem egészben szárítjuk, hanem leveleit, gyen-
gébb hajtásait lecsípetve, csak ezeket szárítjuk 
árnyas, szellős helyen, míg a szárt és az erő-
sebb hajtásokat eldobjuk. 

A kötegekben száradt izsópot olyképp csoma-
goljuk, hogy ládába rakjuk azokat, szépen 
egymásmellé, úgy, hogy a virágok is egy-
irány felé legyenek s ne törődjék az árú. 

Miután egy évnél tovább el nem tartható, 
az ősz beállta előtt túl kell ra j ta adni. 

Ára 50—60 korona mm.-ként. 

Fehér üröm. (Artemisia Absynthium.) 

Napos helyet kedvel. Talajban nem váloga-
tós, de a friss trágyázást nem szereti. Termelni 
kapásnövények után szokás. A magvakat mag-
ágyakba vetjük el s ezekben a kikelt növé-
nyeket egy évig gondozzuk. A következő 
tavasszal azután előre elkészített állandó helyükre 
kiültetjük, 50—60 cm. sor- és ugyanannyi 
növénytávolságban. Telepünket a szükség szerint 
kapálni, esetleg feltölteni s gyomlálni kell. 
4—5 évig egy helyben marad, akkor azután 
a gyökereket fölszedve, megtisztítva és szét-
szedve, ezekkel új telepeket készítünk. Ajánlatos 
azonban itt is időnként magról nevelt palán-
tákkaltelepeinket fölfrissíteni. Ha akár kifagyás, 
akár kizsarolás következtében egyes növények 
kivesznek, ezeket palánták vagy gyökérosztás 
által pótolni kell. Néhány nappal a virágzás 
előtt a termést lekaszáljuk vagy lesarlózzuk és 
behordjuk. Néhány hét múlva másodszor, ked-
vező időjárás mellett harmadszor is kapunk 
termést, de a harmadik kaszálásnál nem szabad 
a növényt tőben levágni, hanem hosszabb tövet 
kell hagyni, hogy el ne pusztuljon ; még jobb 
lábán leszedni róla leveleit s gyenge hajtásait. 
A lesarlózott termést hazaszállítva, róla alsó, 
vastagabb és fás szárrészleteit éles eszközzel 
levágjuk, a száraz, vén és barna leveleket le-
szaggatjuk s a növényeket hirtelen, akár egye-
nesen a napon megszárítjuk. Az ilyen, egészben 
megszárított árú adja a gyári céloknak töké-
letesen megfelelő száras ürmöt, melynek ára 
mm.-ként 15—20 korona, de szürkésnek kell 
lennie, a fekete árú értéktelen. Ha a növényt 
nem szárítjuk szárastól egészben, hanem lesar-
lózás után gyenge hajtásait lecsípdesve s leve-
leit leszaggatva csak ezeket szárítjuk meg, 
finomabb árút kapunk, mely ha szép ezüst-
szürke, száradás után 22—26 koronán kel 
mm.-ként, míg a kevésbé szépen száradt, szür-
kés, de nem fekete üröm ára csak 18—20 
korona. A űröm igen keresett cikk, s bár 
aránylag kisebb az ára, de mert nagy termést 
ad, termesztése igen érdemes. K . 



3 0 NÉPÍ'ANÍTÓK LAPJA. 1 . SZÁM. 

Az erjedés tanának történetéből. 
A bor szeszes erjedése, illetve azon tüne-

mény, hogy a szőlő levéből, az édes mustból 
mihamar alkoholikus folyadék válik, már 
régóta ismeretes. Ámde az előidéző okokat 
nem igen kutatták s a tudomány, mely ennél 
gyakorta sokkal lényegtelenebb dolgokra tel-
jes fényt derít, az erjedés mibenlétét nem 
tette szorgos kutatás tárgyává. Sőt megelége-
dett azzal, hegy a must átalakulását oly 
magától értetődő folyamatnak tekintette, ame-
lyen nincs több elmélkedni és csodálkozni való. 
Elvégre is a szőlő leve sem lehet kivétel azon 
fizikai törvény alól, hogy az anyagváltozást 
szenved s ahogy a növényből ásvány alakul-
hat, vagy viszont, miért ne alakulhatna a bor 
a szőlő édes mustjából. Az a körülmény, hogy 
a bor előáll, bizonyára nem lehet egyéb, 
mint a mustnak meg nem akadályozható 
bomlása. 

S e tudatban megnyugodva, aztán nem is 
igen bolygatták e kérdést, míg utóbb egyes 
tudósok hajlandók voltak azt is megengedni, 
hogy a változást — az erjedést — a levegő, 
illetve annak oxigénje idézi elő. 

S ekkor mindinkább megerősödött az a hit, 
hogy az eijedés vegyi folyamat, míg 1818-ban 
Erxleben tudós volt az első, aki ezt kétségbe-
vonta, mondván, hogy a bor keletkezése nem 
átalakulás, hanem átalakítás, fizikai folyamat, 
melynek előidézői gombák, növényi lények. 
Liebig Jusztusz, korának kimagasló vegyésze, 
haláláig küzdött e nézet ellen, bár utóbb elis-
merte, hogy létezhetnek a mustban szerves 
lények, de „ezek már csak a bomlásra jöttek 
a mustba, hogy annak bomlási terményeiből 
táplálkozhassanak ". 

A XIX, század közepe táján végre Pasteur 
kutatásai minden kétséget kizárólag beigazol-
ták, hogy az erjedést tényleg ama növényi 
lények végzik, melyek a mustba kerülve annak 
cukorállományát szeszre és szénsavra bontják 
föl. E lények megvannak már a szőlőbogyó 
héján, a szőlő talajában, határtalan mennyi-
ségben találhatók a levegőben, különösen ott, 
ahol a szőlőmívelés virágzik, avagy pincék, 
sörgyárak és szeszfőzők vannak. Pasteurnek 
először is azt a hitet kellett megdöntenie, 
miszerint az erjedést nem a levegő oxigénje 
idézi elő. Légüres lombikot félig töltött must-
tal, s ebbe oly levegőt bocsátott, amely a 
tömény-kénsavon való átvezetés útján jutot t a 

mustba. (Természetes azonban, hogy előbb a 
mustban már amúgy is létező erjesztőgombákat 
hevítés által kiölte.) A kénsavban elpusztultak 
a gombacsírák s a levegő — az oxigén — 
egész vegyi tisztaságában juthatott a mustba, 
amely nem erjedt ki, de akkor azt vetették 
ellene, hogy a kénsav akadályozhatja az erje-
dést. Pasteur ekkor olyan helyet keresett, hol 
a körlég a lehetőségig tiszta, s ment minden 
erjesztő gombacsírától. IJjra elővette mustos-
lombikját, melynek kivezető-csövét gyapottal 
eltömte, úgy, hogy e gyapoton át még a leg-
minuciózusabb növényi spóra sem tudott átszü-
remkedni. S ezt a lombikot fölvitte a Mont-
Blanc egy égbenyúló sziklájának a tetejére, 
olyan légkörbe, amely az ő tudós elméje sze-
rint maga volt az ideális tisztaság. Ott kinyi-
totta a gyapotszűrőt, kitette mustját a levegő-
nek — az oxigénnek — de itt sem jött az 
erjedésbe. Tapsolt a tudományos világ e kísér-
lethez, ám a kétkedők tanácskodtak, mond-
ván: hátha a magas légkör ritkább oxigénje 
okozza, hogy az erjedés elmaradt? 

Pasteur ekkor leszállt a föld mélyébe. A 
párisi nagy obszervatóriumban van egy 1000 
láb mélységű kút. Valamikor azon célból ásták, 
hogy a földkéreg hőemelkedését figyeljék meg. 
Pasteur leszállt e mélységbe, magával vivén 
híressé vált lombikját, melynek tartalma — a 
must — itt is változatlan maradt. Nem jött 
erjedésbe, mert hiányoztak e kút levegőjéből 
az erjesztést előidéző gombacsírák. 

Pasteur azon kísérletei, melyeket a föld 
színén végzett, mind beigazolták az ő elméleté-
nek helyességét. Tovább folytatta kutatásait, 
melyek arra az eredményre vezettek, hogy e 
gombáknak több válfaja van, amelyek mind-
egyikének más és más erjesztési erélyük van. 
Pasteur után a tudósok széltében tanulmányozták 
az erjesztőgombákat s a górcső tökéletesedé-
sével ma már sok olyant tudunk e hatvannál 
is többféle válfajú parányi lényekről, amiket 
a régebbi idők emberei vagy kétségbevontak, 
vagy egyenesen letagadtak. 

Az erjedés tehát szorosan véve növényélettani 
folyamat. Mint minden növénynek, úgy e gom-
báknak is sok oxigémre van szükségük. A must-
ban pedig nem juthatván elegendő oxigénhez, 
a cukor oxigénjét vonják el, miáltal a cukor 
szétbomlik. 

A sokáig homályos kérdésre, az erjedés 
mibenlétére, a legújabb időben Büchner német 
tudós ú j fényt vetett, kimutatván a „Zymase-t", 
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vagyis az erjesztőgombáknak azon alkatrészét, 
amely a cukornak alkoholra és szénsavra való 
bomlását előidézi. 

(Németpalárika.) Györy 1Elemér. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Kedves olvasóinknak boldog újévet kívánunk ! 
B. L. Tura és többeknek. Méhészeti föl-

szerelési eszközökért, gyümölcsfákért, élősövény-
nek alkalmas alanyokért, szőlővesszőkért, szőlő-
karókért stb. a fóldmívelésügyi miniszter úrhoz 
kell fordulni, egykoronás bélyeggel ellátott 
kérvény alakjában. Célszerű a kérvényt vagy 
a kir. tanfelügyelőség, vagy az illető vármegye 
gazdasági egyesülete útján fölterjeszteni. Meg-
jegyzendő azonban, hogy a kérvények mindig 
lehetőleg az év szeptember, illetve október 
havában terjesztendők föl, amennyiben a később 
érkezők vagy egyáltalában nem vehetők figye-
lembe, vagy pedig csak előjegyzésbe vehetők.— 
Y. J. Bajmócz, K. S. Felső-Lövő és má-
soknak. Donéin- és birsalma-alanyokat, avagy 
az azokba nemesített törpealma- és körtefákat, 
valamint élősövénynek alkalmas galagonya- és 
akácfacsemetéket minden valamire való kerté-
szetben lehet kapni. Az árak körülbelül egy-
formák minden kertésznél. A t. kérdezősködők 
leghelyesebben cselekszenek, ha valamely — lak-
helyükhöz közel eső — uradalmi kertésznél 
tudakozódnak az egyes fajták után. Az ily 
uradalmi kertészek a fajtákat kipróbálják s bizo-
nyára csak a legjobbat fogják ajánlani, oly fajtá-
kat, amelyek az illető vidéken már beváltak. — 
N. K. A csótány (svábbogár) irtásáról már 
többször volt szó lapunkban. Mindazonáltal 
röviden elmondva azt tanácsolhatjuk, méltóz-
tassék valamely droguériában vagy jobb fűszer-
kereskedésben néhány deka arzénsavas rézport 
(schweinfurti zöld) venni, azt kétszerannyi 
liszttel összekeverni, kissé megcukrozni s estén-
ként lapos fa- vagy cseréptálban a konyhában 
vagy kamarában elhelyezni. Mivel pedig a 
schweinfurti zöld veszedelmes méreg, nagyon 
óvatosan kell azzal bánni, a gyerekeket s a házi-
állatokat (kutya, macska) távoltartani attól, s az 
éjjelre elhelyezett tálakat reggel összeszedni és 
elzárni. Mint minden féregnél, úgy ennél is a 
leghathatósabb védelmi eszköz a tisztaság ! 
— M. J. L. Gálszécs. 1. A hagyma- és torma-
termelés és értékesítés részletes leírását meg-
találja Cserháti Sándor: „Különleges növény-
termelés" c. kötetében. A müvet az Önhöz 
legközelebb lakó uradalmi tisztnél kölcsön 
kaphatja. De miért akar éppen tormát és 
hagymát nagyban termelni Zemplén megyében ? 
2. Állandó piac Budapest, Központi vásárcsar-
nok, vagy a Magyar Gazdák Vásárcsarnokellátó 

Szövetkezete, Budapest (IX., Imre-utca). — L. 
J. Girált. Már bocsásson meg, de aKathreiner-
féle Kneipp-malátakávé házilag való készítését 
igazán mi magunk sem ismerjük. — L. J. 
Egyek. Az Orsz. M. Gazd. Egyesület tagjai 
évi 20 K tagsági díj mellett ingyen kapják a 
„Köztelek" c. lapot. Nevesebb lapok továbbá 
a Gazdasági Lapok, a Mezőgazdasági Szemle 
(Magyar Óvár), a Magyar Gazdák Lapja stb. 
A Néplapot ingyen kaphatják meg, ha eziránti 
kérelmükkel a földmív. min. úrhoz fordulnak. 
— P. P. Keresztes. Gyümölcsfák beszerez-
hetése végett 1. mai tanácsadói rovatunk leg-
első értesítését. A fajbaromfiak beszerezheté-
séről egyik mai cikkünk szól. — H. S. Bács-
Szilbács. 1. Az OMGE címe Budapest, IX., 
Köztelek-utca. 2. Gyógynövényei értékesíthetése 
végett forduljon Laib Rezső gyógyszerész úrhoz, 
Böős (Pozsony megye). Hivatkozzék lapunkra, 
— P. K. Griuád. Köszönjük ; szívesen közöljük, 
de csak oly önálló cikkeket kérünk, amelyek 
mindegyike befejezett egészet képez. A cikkek 
lehetőleg ne legyenek túlhosszúak. — Töb-
beknek. Nyúltenyésztési ügyekben méltóztass 
sanak a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez 
(Budapest, V., Alkotmány-utca 31 ) fordulni, 
ahonnan mindig készséggel nyernek felvilágosí-
tást. — K. Ö., U. S., Z. Gy., N. K. A kéz-
iratokat köszönettel vettük. Lapunk jövő szá-
mában azok legnagyobb része meg fog jelenni. — 
Z. B. Fás. 1. Egész tervek készítésére nem 
vállalkozhatunk. Pajtákat szívesen ajánlupk, 
de kerti terveket helyszíni szemle nélkül bajos 
dolog elkészíteni. 2. Magánlevélben értesítés 
ment. 

V e g y e s e k . 
— A házinyúl értékesítése. Mint ismere-

tes, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a 
fővárosnak házinyúlhússal leendő élelmezése 
céljából, tagjai körében mozgalmat indított a 
házinyúltenyésztés fölkarolásának érdekében s 
örömmel konstatálhatjuk, hogy az akció sikere 
máris biztosítva van, amennyiben a szövet-
kezet nagybirtokos-tagjai közül tekintélyes 
számban jelentkeztek azok, akik a tenyésztést 
50 — 100, sőt 200 anyaállattal hajlandók meg-
kezdeni. Az ezek által termelendő piaci árú 
(évenként kb. 40,000 db) már az árúsítás 
megkezdésénél napi 100 db hizlalt házinyúl 
piacra hozatalát teszi lehetővé. — A főváros 
közélelmezés-ügyének érdemes vezetősége is 
felismerve a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 
ez újabb vállalkozásának célirányosságát és 
közélelmezésügyi fontosságát, azt messzemenő 
támogatásban hajlandó részesíteni. — Az agüis 
szövetkezet, a nyúltenyésztési üzem sikeres 
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keresztülvitele és a legnagyobb arányokban 
leendő fejlesztése érdekében, állattenyésztési 
osztályában külön nyúltenyésztési szakosztályt 
állított fel, amelynek vezetésével Mahler Károly 
gyakorlott házinyúltenyésztőt bízta meg. — 
Értesülésünk szerint a nagyarányú tenyésztő-
és hizlalótelep berendezését már megkezdették 
s a közeli hetekben ott beállítandó néhány 
száz darab tenyésznyúl, valamint a hizlalás 
alá kerülő, ezrekre menő piaei árú nyüzsgő 
tömege a fővárosnak egy új, érdekes speciáli-
tását fogja képezni. K. 

— Az eperfák szaporítása dugványozás 
által. Soha sem hallottam, sem sehol nem 
olvastam, hogy az eperfát dugványozás által is 
lehetne szaporítani ; a véletlen azonban ráve-
zetett, hogy ez nagyon is könnyen lehetséges, 
ami a selyemtenyésztés föllendítése szempont-
jából nem kis jelentőségű. Mult év tavaszán 
szőlőpalántjaim mellé frissen metszett eperfa-
vesszőket szúrtam, amelyek legnagyobb csodál-
kozásomra megfakadtak, dús hajtásokat hoztak 
és szépen megbokrosodtak. Az ősz elején többet 
fölhúztam közülük s örömmel láttam, hogy 
gyökérzetük is gazdag. Ha ez így, minden 
gondozás és előkészület nélkül megtörténhetett, 
mennyivel sikeresebben eszközölhető kellő el-
bánás mellett. Nem kell egyebet tennünk, mint' 
az egyéves vesszőket a szőlővesszők módjára 
kezelnünk s azokat iskolákba, forgatott földbe 
elültetnünk. Az eperfák terjesztésének ez a 
módja rendkívül könnyű, s általa 2—3 évvel 
is hamarabb kapunk kiültetésre alkalmas cse-
metéket, mintha magról termeljük azokat. 
Ajánlom ez új szaporítási módot kartársaim 
szíves figyelmébe. (Debreczen.) Simon István. 

— A helyes fejés. Fejés alatt az állatot 
dédelgetni kell, hogy az állat jól érezze ma-
gát s ne riadozzon. A tej húzását a csecs 
tövénél kell kezdeni s a megszorítást lefelé 
fokozni. így sikerül a tehénnel a tejet egé-
szen leadatni. Ez azért fontos, mert épen a 
fejés végén kapott tej a legzsírosabb. Ennek 
bennhagyása még azért is kár, mert nyomást 
gyakorol a tejmirígyekre s azok azt lomha-
ságra, fogyatékos tejelválasztásra szolitatják. 
A csecs húzásában mértéket kell tartani, ne-
hogy véredényeit megroncsoljuk. Hogy a tő-
gyet meg kell mosni, a bőr tevékenységét 
fokozni s az állatot tisztán tartani: azt már 
ismételve fejtegettük. A fejés tehát nem olyan 
jelentéktelen és mellékes munka, mint sokan 
gondolják. Leghelyesebb, ha mindig ugyanaz 
a személy végzi, hogy így az állat megszok-
hassa s egymást jobban kiismerhessék. 

— A kecske táplálása. Németországban 
már régesrégen az a jelszó terjed, hogy : „A kis 
ember tehene a kecske". A jelesül űzött 

tenyésztés mellett foglalkoznak a helyes táp-
lálásának kérdésével is. Főelv itt is az, hogy 
a kecske is, mint a tehén, tulajdonkép a nyel-
deklőjén át adja le a tejet. Megeszik ugyan 
mindent, ami fünemű, vagy földi termék; de 
azért szereti a kemény szénát, falombot, pely-
vát, burgonyahéjat, korpát és mindenféle sze-
met. Sok vizet iszik s ezért az sohase hiányoz-
zék. Szereti a változatosságot, tehát egyféléből 
ne vessünk neki sokat, mert különben pazarol. 
Takarmányát legjobb létrajászolba rakni, mely 
alatt zárt jászola terül el, hogy a hulladék 
ebbe szóródjék s a pazarlás meggátoltassék. 
Nyáron legjobb neki legelőre járni. Nagyon 
szeret mindenféle falevelet, és így a legszegé-
nyebb ember is tarthat kecskét. „M-u 

— Kácsaliizlalás. A kácsa életének harma-
dik és negyedik hónapjában hányja anyatollát 
s ilyenkor nem hajlamos hús vagy zsír kép-
zésére. Azért négyhónapos kora előtt kár 
befogni. Tömni fölösleges, mert úgyis nagyon 
falánk. Hizlalásra szűkebb helyre zárjuk, me-
lyet nyugalomban tartunk. Árpa és kukorica, 
korpa, burgonya és zöldség, egy kis faszénnel 
meghintve, bármily keverékben kedves nekik. 
Ivóvizükbe tegyünk egy kis csipetnyi sót, 
szemcsés homokot vagy apró kavicsot ; ez 
mind fokozza az étvágyat. Ha az ételt sovány 
tejben adjuk, húsa nagyon fehér és omlós 
lesz. Ha nagyon ki akarjuk hizlalni, két hétre 
egyes zárkába csukjuk. A kacsa akkor van 
kihízva, ha farktollai legyezőszerűleg szétálla-
nak és szárnyait nem tudja többé keresztbe 
tenni. A csíráztatott árpa, vagyis maláta szin-
tén kitűnő hizlaló takarmány. Ha két hóna-
pos kácsát fogunk hízóba, az első három 
napon át dúskálni hagyjuk az abrakban, mely 
felesen korpából és kukoricadarából áll s  
melyhez szemcsés homokot keverünk. Azon-
túl napjában négyszer etetjük s mindig annyit 
adunk, amennyit csak felfalnak. A húsliszte-
nagyon meghálálják. A második héttől a hatodik-
ig szintén négyszer etetjük napjában, de 
árpa- és zabdarát is keverünk az eleségbe és 
csontképzőül húslisztet vagy csontlisztet. Ha 
még tovább lehet hizlalni, az utolsó héten csak 
buzakorpával és kukoricaliszttel tartjuk s a 
zöldtakarmányt mellőzzük. 

Tart?,lom : Gazdasági ism. iskoláink fejlesztése. 
Szabó Jenő. — A tagosításról. Wattner Gyula. — A 
borok fejtése. Póscli Károly. — Az istállótrágya és 
a trágyázás. Kammel Fercncz. — Miként kell eljárni, 
hogy nemes hí m-baromfiakat kaphassunk ? — Gyógy-
növények. K. — Az erjedés tanának történetéből. 
(Tárca.) Györy Elemér. — Gazdasági Tanácsadó. — 
Vegyes. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értes í tés . 
A t. tanító urakat és iskolai helyi hatóságokat értesítjük, hogy az 1907. 

évi november hó 12-én 125.418. szám alatt kelt rendelet értelmében fölveendő 

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

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

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

igazgatósága. 

Értesí tés . 
A nagymélt. vallás-és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az 1907. december 

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

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

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

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

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

P Á L Y Á Z A T O K . 
Fel sömeczenzé f községben megüresedett községi 

óvónői állásra pályázat nyittatik. Az állás javadal-
mazása : évi fizetés 640 korona, havi előleges rész-
letekben, a község pénztárából ; 25 űrméter tűzifa ; 
szabad lakás; dajka tartására évi 120 korona. A minő-
sítést igazoló okmányokkal fölszerelt kérvények 1908. 
évi január tO-ig az óvodafel ügyelő-bizottság elnökénél 
benyújtandók. Az állás 1908 február 1-én lesz elfog-
lalandó. Felsömeczenzéf, 1907 november 29. Bizottsági 
elnök. (2065—III—3) 

A Tavras (Torontál megye) községben újonnan 
fölállított községi népiskolánál rendszeresített éshelyet-
tesítés útján már betöltött tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: készpénzben 1000 korona, 
két szoba, konyha, kamra, pince, mosókonyha és istálló-
ból álló szabad lakás és a lakáshoz tartozó kertnek 
haszonélvezete. Fölhívatnak pályázni szándékozók, 
hogy szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket községi 
iskolaszékhez címezve, 1908. évi január hó 12-ig ad-
ják be. Csak gör. kel. vallású, szerbajkú és szerb 
nyelvben és egyházi énekben teljesen jártas, okleveles 
tanítók pályázhatnak. Tannyelv : magyar-szerb. Köz-
ségi iskolaszék. (2129—III—2) 

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

Az ipolysze le i evang. egyház kántortanítót keres. 
Javadalma egyháztól : lakás, kert és 600 korona ; 
államtól 400 korona ; mellékjövedelem 150 korona. 
Tót nyelv ismerete is kívántatik. Iratok 1908 január 
4-ig alulírotthoz küldendők. Poltár (Nógrád megye). 
Henriczy Béla, ev. lelkész. (13—I—1) 
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1907-ben oklevelet nyert fiatal ev. tanító, aki már 
mint kisegítő-tanító működött, tanítói vagy nevelői 
állást keres. Ajánlatokat Kiss Lajos tanító címére, 
Nagya lásony (Veszprém megye), kér. 

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

fokú ipariskolánál (inasiskola) az igazgató-tanítói állás 
— lemondás folytán — üresedésben van, melynek 
betöltésére pályázatot hirdetek. Pályázhatnak oly 
okleveles tanítók, kiknek az ipari szakrajz- (asztalos-
ság) oktatásra külön képesítésük is van s ezt igazolni 
tudják. Pályázati határidő : f. évi december hó 29., 
ameddig a szabályszerüleg (bélyegmentes) fölszerelt 
kérvények Stibinger Sándor ipariskolai felügyelő-
bizottsági elnökhöz, Albertfalva (Pest megye), külden-
dők. A megválasztott igazgató-tanító ezen mellék-
állását 1908 január hó 15-én foglalja el. A meg-
választott igazgató-tanító kötelességei : az igazgatói 
teendők elvégzése mellett az inasiskola vasárnap d. e. 
rajzoktatását heti 3 órában s hétköznapokon az estéli 
közismereti oktatást heti 8 órában ellátni, az iparos-
tanonc „Otthont" vezetni. Évi díjazása a fönti heti 
11 órai oktatásért — az eddigiek szerint — 800 ko-
rona, az „Otthon" vezetéseért külön 200 korona évi 
jutalomban részesül a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium részéről. A rajzcsoport kettéválasztásával föl-
emelt fizetésre van kilátás. Kelt Albertfalva, 1907 
november hó 22. Stibinger Sándor, felügyelő-bizott-
sági elnök. ( 2 1 0 8 - I I - 2 ) 

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

Krassószörény vármegye facseti járásba kebelezett 
Szécsény községben elhalálozás folytán megürült 
községi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 800 korona fizetés, 1 szoba, konyha, istálló 
és V« hold veteményeskert. Felhívatnak mindazok, 
kik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogy képesíté-
süket és eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
támogatott kérvényeiket- 1908. évi január hó 22-ig 
Szécsény község iskolaszéki elnökének terjesszék be, 
mert a később érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. A választás 1908. évi január 25. d. e. 9 
órakor fog Szécsény községházánál megtartatni. Kö-
telességek : I—VI. oszt. vegyes iskolát tanítani, isinét-
lősöket oktatni, tanköteleseket vasár- és ünnepnapo-
kon templomba vezetni, a tanköteleseket a templomi 
éneklésben oktatni és a kántori teendőket végezni. 
Az iskolaszék. (2068 - III—1) 

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

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

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

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

A lakőcsai közs. iskolaszék nyugdíjaztatás folytán 
megüresedett kántortanítói állomásra ezennel pályáza-
tot hirdet. Az állás javadalma az egyházlátogatási ok-
mány és az 1893-ban fölvett javadalmi jegyzőkönyv 
(melyekben részletezve van) alapján: 3 szobás lakáson 
kívül pénz, terményföld és más szolgálmányokban 
mintegy 1600 korona. Kötelessége: egy osztályt vezetni 
s a kántori összes teendőket ellátni. Pályázati határidő : 
január hó 4. A kérvények az elnök címére külden-
dők. Ha előléptetés folytán a II. tanítói állás üresed-
nék meg, úgy erre az állásra is pályázat hirdettetik, 
melyre nők is pályázhatnak. Ezen állás jövedelme : az 
1907 : XXVIl.t.-c.-bcn megállapított javadalmak, mely-
ből az iskolafönntartó 800 koronát fizet, 200 korona 
az államtól kéretik. A pályázati föltételek : mint az 
előbbinél. Lakócsán, 1907 december 20-án. Erdélyi 
János, iskolaszéki elnök. (6—I—1) 

Oki., izr. tanítónő kerestetik a t i szapolgár i izr. 
népiskolához. Évi fizetés : 600 korona. Az alap fizetés-
kiegészítésért az iskolaszék a választás után folyamo-
dik. Pályázati határidő : 1908 január 20. Weitzner 
József, iskolaszéki elnök. (10—I—1) 

A dévaványa i róm. kath. iskoláknál lemondás 
folytán megüresedett tanítónői állásra pályázat hir-
dettetik január 12-ig. Fizetése : a hitközségtől 800 
korona, havi előleges részletekben. A fizetésnek 1000 
koronáig leendő kiegészítése államsegélyből kérelmez-
tetik Jó kétszobás lakás, konyha, éléskamra és fás-
kamra, kertilletmény fejében 20 korona. Kötelessége : 
az I. vagy II. vegyes osztályú tanulókat önállóan 
tanítani, a gyermekeket mindenkor a templomba 
vezetni s ott reájuk felügyelni. Az állás azonnal el-
foglalandó. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők Dévaványára. (14—1—1) 

A lovászpatonai róm. kath. elemi iskolánál osz-
tálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
hitközségtől évi 616 és államsegélyből 184 korona, 
havi előleges részletekben ; továbbá egy öl fa és egy-
szobás lakás. 1000 koronára való fizetéskiegészítés 
folyamatban. Kötelessége : az 1. és II. osztály vezetése 
és szükség esetében kántorságban s az ismétlők okta-
tásában helyettesítés. Kérvények sürgősen az iskola-
széki elnökséghez beküldendők. Lovászpatonán, 1907 
december 22. Katona Sándor, gondnok. (15—I—1) 
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Német kántor (orgonista) Karamuratra (Románia), 
Constantza melletti német falura kerestetik. Jöve-
delme : 800 frank, azaz : 750 korona, lakás és fél 
fűtés. Stóla körülbelül 60 frank. Amellett mint köz-
ségi írnok 100 frank. Lakás és fűtés nélkül 940 frank. 
Ajánlatok, kérdezések intézendők az alulírott plébá-
noshoz. Juliu Dwucet, Karamurat, Jud. Constantza, 
Románia. (11—I—1) 

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

U I D n C T C Q F I ^ n l n U L 1 t o 1.1\. 

Megjelent ! Kapható ! Vezérfonal 
az összes iskolai ünnepélyekhez. Egy tanévre való 

Iskolai Beszéddel. 
Irta : Yaday József, közs. isk. igazgató. Ára : 2 K. 

Kapható a szerzőnél: Nagyváradon. 
(2122—III—3) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3,4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
g^n í a legdúsabb választékban ái 
w3? / jutányos árakon 

'̂ «s» Sternberg Á. és Testvére 
es. éa kir. udvari haugszergyá' 

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

Árjegyzék (minden hangszerről k illőn) ingjét 
kapható. (1634—25—14) 

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

KRATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. 

V i d é k r e m i n t á k a t mér t ékvé te l i 
u tas í tássa l bé rmen tve . 

( 3 1 - 5 2 - 5 1 ) 

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

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

(1972—XX—7) 

ttv LÍH természettant 
léltetés mellett végezhetjük el. Miniszterileg enge-
délyezett, — az egész tananyagot felölelő — 32 
darabból álló, jó és csinos taneszköz-gyűjteményem 
csak 36 korona. Nagyteremián (Torontál), Skultéty 
László, áll. tanító. Tárgyaim jegyzékét szívesen meg-
küldöm. (9_i—i) 

Házlebontás miatt 
NÖI KÉZIMUNKÁK 

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

A l a p í t t a t o t t 1888. 

BÉRCZI 1). SÁNDOB, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, YL, Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

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

( 1 6 - 5 2 - 1 ) 
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Előfizetési felhívás 
a, 

Néptanítók Lapjá-ra. 
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Előfizetési á r : 
E g é s z é v r e Í O l e o r . — fill. 
F é l é v r e . . . 5 k o r . — fill. 
N e g y e d é v r e 2 k o r . 5 0 fill. 

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

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

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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Székely: Beszéd-, ért.-gyak. vezérk. I.oszt. 2 K, II. oszt. 
2 K, egész vászonkötésben egy x-ész 2'40 K. Megjelent 
Kovács Gyulánál, Nagybányán. (1321 -XXI—18) 

f i i I r n n w v & b • a z T a n t e r v szerint . Pálin-
UJ Ü U U j VCÜ . kás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv üzerint 2'50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2' , Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1" - , Szabó J. : 
Irvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka vezérkönyve 
T50, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, új, —'60. 
A pénz beküldése esetén portómentesen küldi : Kovács 
Gyula, Nagybánya. (2096—X—2) 

f1 p o r á l ü l / vegyes iskolától magyar lakosságú köz-
UM3I clctv. ségbe bárhová. Farkas Berta, áll. taní-
tónő. Pilisc»aba (Pest megye). (3—1 — 1) 

r | . JÁ egy 8 változatú, új, pedálos orgona és egy 8 
E I u ü U változatú, átjátszott, pedálos templom-harmó-
nium, jutányos áron. Peppert Nándor fia, orgonaépítő. 
Szombathely, Vas megye. (5 —III—1) 

A húsdrágaság folytán a belga óriási nyúl 
elsőrangú haszonállattá let t . 

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

állami tanítónő Budapest tőszomszédságából, 
V ú v í Cl többtanerős iskolától bárhová. Cím : Schrei-
ner Mihály, Budapest, Knézics-utca 2. szám. (22—I—1) 

VÁIPITIPTIV Csodásan szép lapjukat, A Kor-t meg-
I C l C l l l C l l j . rendelem: Zsirkay János, Nyitraludány. 

Lelkészek, tanítók negyedévre 4 K helyett 3 K-ért 
rendelhetik meg. Teljes szám, érdekes tartalommal, 
sok képpel, mint mutatványszám 40 f-ért. (Levél-
bélyegben.) Minden '/2 éves új előfizető, vagy aki 
egy előfizetőt szerez, Fiume, a magyar kikötőváros 
60X110 cm. nagyságú remek akvarell-modorú, szín-
nyomatú képét kapja jutalmul. (Bolti ára 10 K, gyö-
nyörű szobadísz.) A Kor ismeretterjesztő képes folyó-
irat kiadóhivatala, Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

(23—III—1) 

H i n l / ó ' / í m n n l r á l r tanításához az új Tanterv 
I l írft-CíiHIIUURGIV keretében mozgó összes tárgy-
kört Szlöjd-gyakorlatok címén Bíró Sándor, áll. 
tanító alakítási utasítással és 800 fametszettel kiadta. 
1. rész (II. kiadás) 1 K 20 f. II. rész 2 K. Portó 
10—10 f. Megrendelhető a szerzőnél, Karánsebesen. 

(2135—Y—2) 

Á l l a n i G O f t ' o l l ? kérvényezéséhez ! Ötödik, töké-
A l l d l u a C g C i j létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasasző (Szatmár m.). (1858—X- 10) 

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

sek, tornakészü-
lékek éa óvoda-

berendezések 
gyira . 

Kívána t ra meg-
küldi ú j o n n a n 

k iadot t á r j egy -
zéké t , i ngven és 

b é r m e n t r e . 
(24— 63— 1) 

A Ricinger-féle „Beszélgetések" 
második kiadása megjelent. Az utasítás ára 40 f, az 
l. füzet 30 f, a II. f. 80 f, a III. f. 36 f, a IV. f. 36 f, 
az V. f. 40 f, a VI. f. 40 f. A tanító választja ki az 
iskolájának megfelelő füzetet. Mutató mind a 7 füzet-
ből 2 K 52 f. Ezen füzetek szorgalmas használata 
4—5 év alat t képesíti a gyermeket arra, hogy ma-
gyarul tényleg beszéljen és ne csak „felelni" tudjon. 
Szakemberektől számos elismerés. Megrendelhető 
Teutsch Frigyes könyvkereskedőnél, Segesvárott. 

( 1 8 - 1 - 1 ) 

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

ízlésteljes és divatos 

k é z i m - u n k á k 
kezdve ú. m. gobelin-képek, szmirna-munkák, madeira-
hímzések, előrajzolva mindennemű kézimunka-anya-

gokat legolcsóbban száll í t : 

WIEG TESTVÉREK, 
női kézimunka- és mürajzterein, Budapest, IV. ker. 

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

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél jfcelső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány I 
meg sem közelítheti. Tel-1 
jes jótáll ássál, részlet (ize- j 
tésre is kaphatók. Har-
móniumok. beszélőgépek, > 
aramofonok, fonográfok 1 
bámulatos szép hanggal.' 
Hegedűk, harmónikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és 
taiiítóuöknek 10°/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen küld: MOGYORÓSSY GYULA 
ni. kir. szab. hangszergyára, Budapest, V I D l . k f r r . , 
Rákóczi-út 71. (61—52—M) 

Budapest, 1908. 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 . 

Hegjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (reggel). 

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Effyéb hirdetéseknek az egcsz oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁR. MAGI. KIR. EGYETEMI MÜMDA, L KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

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

r 
Uj év küszöbén. 

Egyet fordult ismét az idő kereke-
Az óév maga alá temette reményeink, 
vágyaink romjait. I t t van ismét az új 
esztendő, a maga sejtelmes és rejtelmes 
mivoltában. Az új évvel új vágyak, új 
remények kelnek szíveinkben. Megvaló-
sulnak-e? Ki tudná biztosan. Mind aligha 
teljesülhet, mert már ez a sorsa remé-
nyeinknek. De bizonyára sokkal több 
fog megvalósulni belőlük ez évben, mint 
más esztendőkben szokott. 

A magyar népnevelésügy és a magyar 
tanítóság egén többszörösen fontos és 
emlékezetes marad az új, ezerkilencszáz-
hetedik év. 

Ez év folyamán fog első ízben mu-
tatkozni új tanítástervünk hatása. Mert 
kétségkívül új korszakot nyit meg az 
új tanításterv népnevelésügyünk terén. 
Ezzel vonulnak be az újabb eszmék 
nemzetművelő műhelyeinkbe,iskoláinkba. 
Új csapáson, új nyomon indul a, nemzet-
művelés nagy munkája. Mint hogyha friss 
vér ömlene általa az elernyedt, elpety-
hüdt erekbe, annyira ú j élet, újszerű törek-
vés kél a nyomán. A nevelés nagyobb 
mértékben lép jogaiba, a nemzeti elv 
teljesebben kidomborodik és a pedagógia 
újabb, észszerűbb elvei diadalmaskodnak 
benne. Az új mesgyén újult kedvvel, edzet-
tebb munkaerővel indul nemes, de ter-
hes útjára a magyar tanítóság. 

Az ő jobb jövőjének is ez az év hozza 
meg a hajnalhasadását. Új vezérünk, 
Apponyi Albert gróf, megadja hadsere-
gének, amit megadhat, hogy annak harc-
képességét helyreállítsa, növelje. Mert 
régen tudott dolog, hogy Magyarorszá-
gon a tanítóság az igazi nemzeti had-
sereg. Kár, hogy eddig kényszerű körül-
mények folytán annyira el volt hanya-
golva, hogy a kellő anyagi ellátás híján 
utóbb már csak a szent lelkesedés tüze 
tar tot ta fönn benne a munkakedvet és 
a munkavágyat. Jól tudjuk, hogy min-
den sereg harcképességének egyik leg-
főbb föltétele a kellő fölszerelés. Ennek 
híján is művelhet ugyan csodákat, de 
csak ideig-óráig. Korgó gyomorral, rozs-
dás fringiával nem állhat ki soká dia-
dalmas harcot. A tanítóság szent lelke-
sedése it t-ott már-már lohadni kezdett 
és alig bírt volna ki további sok meg-
próbáltatást. Épen jókor jön tehát nagy-
nevű közoktatásügyi miniszterünk útján 
a nemes magyar nemzet segítő keze, 
mely kiemeli ezt a kipróbált erejű, ki-
próbált hazafiságú, lelkes nemzeti had-
sereget eddigi szégyenletes állapotából. 
Ezzel ismét harcképessé teszi, miáltal 
hatalmas lökést ad a népnevelésügy 
jövő fejlődésének. A tanítók jobb ellá-
tásának reménye tehát nemcsak a taní-
tók öröme, akik közt — miként Apponyi 
Albert gróf mondá — a szükség és nél-
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külözés nem fog talán már többé ta-
nyára lelni (kivált ha az ismert terve-
zeten a részletekben még egy-két jó-
akaratú javítás fog tétetni), hanem álta-
lános öröme telhetik ebben az egész 
nemzet művelt elemeinek. Mert jobban 
ellátott és megelégedett, reményeiben 
nem csalatkozó hadsereg csakis győze-
delmesen vonulhat előre a csatasíkon, és 
a magyar tanítóság be is fogja váltani 
mindazokat a nagy várakozásokat, me-
lyeket lelkes munkája iránt támasztanak. 
Csak ezzel szolgálhatja meg méltán a 
nemzetnek iránta tanúsított jóindulatát. 

Az új év küszöbén emlékezzünk meg 
hálával nagynevű miniszterünkről s le-
gyünk bizalommal a magyar kormány 
és a magyar törvényhozás iránt. 

(Sátoraljaújhely.) Gárdos Mor. 

Hazaszeretet. 
Azon fölötte szerény dolgozatok révén, mik-

kel hazám tanügyét külföldön is kívánom szol-
gálni, sok kiváló egyénnek figyelmét sikerült 
felénk fordítani, s így történt, hogy a német-
országi „Alldeutsch"-okkal vívott tollharcom 
kapcsán egy messze-messzeföldi hollandi peda-
gógus is hallatta szavát. A veszélyekről beszél-
vén, ami kis nemzetek nyelvét fenyegeti s ecse-
telvén a küzdelmeket, miknek sok nemzet nem-
zeti voltának, szellemének s egyéniségének 
megóvása érdekében folyton ki van téve. 

Hollandiában a müveit osztály sok nyelvet 
tud, mert tizenkét éves korától kezdve az isko-
lában a hollanduson kívül németül, franciául, 
angolul is tanul. A gimnáziumban ezekhez még 
a latin és görög nyelv is járul. S csodák.tos, 
hogy ennyi nyelv tudása nem árt a hollandus 
nyelv uralmának. De ennek az a magyarázata, 
hogy az idegen nyelvekkel csak szükség eseté-
ben élnek ; egymásközt mindig a hollandus 
járja. Ez a társadalom nyelve, melyhez az ide-
gen elemek is, kik Hollandiában megtelepednek, 
alkalmazkodni tartoznak. S hogy ez így van, 
elsősorban a nőnek köszönhető. A társadalom 
élete a nő kezében van s a holland nő ragasz-
kodik nyelvéhez. Se hiúságból, se fitogtaiásból, 
se túlzott előzékenységből r em mond le róla. 
Hisz épp a nő a nemzeti érzésnek mindenütt 
a leghűbb letéteményese, a hagyományok őr-
zője. Nem hiába nőkre bízták a rómaiak az 
öröktüz őrzését. A nő a fajnak, a nemzetnek 
gondozója ; tőle függ a család, a társadalom 

képe. S az ifjú királynő elül jár ebben is. A 
hollandusnak teljesen igaza van. A nő szerepe 
a nemzeti mozgalomban mindig és mindenütt 
elsőrangú s dönt. 

Egy németországi kolléga többek között eze-
ket írja : A mi alvidékünkön a sváb lakosság 
között vannak már görög keleti németek ! 
Ortodox német ! Ez képtelenség ! A német lehet 
akármilyen vallású, de német nemzetiségű or-
todoxokról még nem hallottunk. Ez az első 
eset. Honnan kerültek ezek oda s hogyan 
keletkeztek ? A talány megfejtése igen egyszerű. 
Oláh béresekből, cselédekből kik német parasz-
tokhoz szegődtek s ott, a svábasszony hatósága 
alatt, elnémetesedtek. A következő nemzedék 
már németnek vallja magát a népszámláláskor. 
Csak a nevük és vallásuk bizonyítja a származást. 
Ezt a békés hódítást a sváb parasztasszony 
viszi végbe, ki veleszületett ragaszkodással nyel-
véhez még az annyira szívós oláht is rákény-
szeríti a német nyelvre, mihelyt vele függési 
viszonyba kerül. Békés, hathatós terjeszkedés és 
beolvasztás ez, az erős faji öntudat alapján! 

A mi hölgyeink sokkal „kedvesebbek". Akár-
melyik cseléd kedvéért annak nyelvét beszélik. 
Törzsgyökeres magyar házakat tudok, hol a 
német cseléd nyelve lett uralkodó a háztartás-
ban. (Nem azokat a cselédeket értem, kiket a 
gyerekekhez nyelvgyakorlatra fogadnak.) Hát 
a piac? Az üzlet? Ugyan ki fog ilyen „csekély-
ségekkel" bajlódni? Miért ne beszélnénk piacon, 
üzletben németül? Nekünk, a kis nemzetnek 
mindez gyerekség, bezzeg a nagy fajok és nem-
zetek s legelői a szomszéd németség nem 
kicsinyli ezeket a módokat, jól tudván, hogy 
minden egyesnek meghódítása az egész fajnak 
javára válik. 

A nemzeti öntudat töltötte el a japán nőket, 
kik lelkes munkásságukkal megmentették az 
eredeti japán irodalmat abban az időben, mikor 
a férfiak teljesen a kínai műveltség karjaiba 
dobták magukat s a hazait lenézték. Hirai, 
japán író, nagy elismeréssel adózik ezért az 
érdemért a japán nőknek, kiknek soraiból egész 
sereg nagy írónő került ki. 

A magyarság fölébredésekor költőink is elő-
ször a nőhöz fordultak, hogy megnyerjék a 
nemzeti ügynek. Vörösmarty, Garay, Kisfaludy 
s mások ! Mert a nő befolyása óriási a család-
ban úgy, mint a társadalomban. Kezébe kerül 
a gyönge csemete s az ő lelkét oltja belé. akár 
mint édesanya, akár mint nevelő áll mellette. 
Egy kis hat éves leányka gyönyörűen beszélte 
el nekem az orleánsi szűz történetét s más 
hasonló szép eseteket a francia történetből. 
A magyarból semmit sem tudott, pedig volt 
magyar nevelőnője is. Csakhogy a francia ne-
velőnő nem érte be oktatással, lelkére is hatott 
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ilyen mesékkel. A magyar beérte a száraz ta-
nítással, a leckével, ahelyett, hogy a fogékony 
csemetét hajlította volna nemzeti irányban. 
Milyen csekélység s milyen fontos ! Az a kis 
leány ezt az első benyomást, az orleánsi szüzet, 
sohase fogja elfelejteni. 

íme, a nő, mint nevelő, mint oktató. Ha 
zsenge korában fölgyújtja a szent érzést a 
gyerekben, legalább a parazsa ott maracl egész 
életén át. A női nevelésre nagy föladat vár 
ebben a tekintetben. Az oktatás nem elégséges, 
csak a nevelés, a nemzeti nevelés egészíti ki. 
A nemzeti szellemet kell felkölteni az ifjú nem-
zedékben, anélkül templom a lélek oltár nélkül. 
Egységes szellemű és nyelvű, egységes művelt-
ségű, nemzeti társadalom, ez kell a magyar 
nemzetnek mindenek fölött. 

A tanító és tanár vésse azt a szent köteles-
séget a gyermekleány szívébe, hogy családját 
magyarnak tartja meg, vagy magyarrá teszi s 
hogy körében a magyarságot terjeszteni fogja. 
Ha lehetnek vallási fogadalmak, miért ne 
tehetnének leányaink nemzeti fogadalmat ? Az 
anyák pedig hassanak ebben a szellemben min-
denütt, ahová befolyásuk ér ! A legfelsőbb réte-
gek világítsanak elöl a nemzeti szövétnekkel s 
a többi követni fogja! 

A francia iskolában egy magasztos szokás 
honos régi idők óta mely méltó volna rá, hogy 
mi is utánozzuk. Nagy férfiak, kiket szülő-
városukból tehetségük és hivatásuk a világ 
középpontjába szólított és Parisban telepített 
le, az iskolai esztendőt bezáró vizsgálaton haza-
mennek, élénk részt vesznek az apró növendé-
kek örömeiben s míg egyfelől saját egyéni 
kiváltságukkal ragyogó és buzdító példát szol-
gáltatnak földijeiknek, egyúttal kitárják a fogé-
kony gyermeki szívek eö t t tapasztalataik gaz-
dag kincsesházát és akképen maguk is nevelőivé 
válnak az ifjúságnak. 

így mostanában Ernest Levisse, a nagy tudós 
mondott el Eouvionen-Thiérarcheban, szülő-
városkájában hatalmas ünnepi beszédet a köz-
ségi iskola évének berekesztésekor. 

A irancia ifjúságot is fenyegeti az a métely, 
mely a nemzetköziség őrült és bűnös eszméjéből 
burjánzott ki. De a dicső ország nagyjait nem 
foglalja le anmira a politika, hogy megfeled-
kezhetnének róla csak pillanatra is, mily fontos 
tényezője a nem/et életének az iskola: mert 
benne készül az ország jövője ; s a népek sor-
sán őiködő gondwseles úgy áld. vagy ver, 
ahogyan az arra hivatottak megfeleltek nemze-
tet nevelő tisztüknek. Tudósok és írók, állam-
férfink és művészek odaállatlak őrül az iskola 
ajtajába és lángoló pallossal űzik ki belőle azt 
a gondolatot, mely kockáztatja a gyermeki 
lélek tisztaságát és lelohasztja honszeretete tüzét. 

Levisse, a kitűnő tudós és akadémikus, ki az 
újkori történelem keretében a legbonyolultabb 
jogbölcseleti és nemzetgazdasági elméleteket 
fényes dialektikával adja elő a párisi egyete-
men, alábocsátkozik kis hallgatói szellemi szín-
vonalára és krisztusi egyszerűséggel magyarázza 
meg nekik, mi a haza. Nem szónokolt és nem 
patétizált. „Komolyan szoktam veletek beszélni, 
úgymond, ma is komoly dologról fogok hozzá-
tok szólani ; mert mai beszédem tárgya a haza. 
A haza oly terület, melyet azonos törvények-
nek engedelmeskedő emberek laknak. Ilyen 
terület és közösség megszerzéséhez nagy erő-
feszítésre volt szükség. 

Nemzetünk megteremtésére együtt dolgozott 
évszázadokon át a természet és politika, a tűz 
és vas, de egyúttal a szív és lélek is. Tanultá-
tok a történelemből, mint szervezték királyaink 
a francia birodalmat. Egymásután szerezték 
meg a különböző tartományokat. Őseink mind 
franciák voltak, mert mind a francia király 
alattvalói voltak és az első nemzeti közösség a 
közös engedelmesség vala. Amit a királyok 
cselekedtek, abban része volt az egész népnek. 
Atyáink pénzt és vért áldoztak a háborús vál-
lalkozásokra. Ugyanaz a mozgalom azonos 
érzelmet költött bennünk, szóval, Franciaország-
nak megvolt a maga nemzeti érzése. De ugyan-
akkor a közösség a szellem nagy munkájában 
is megnyilatkozott. A francia nemzet megterem-
tette a francia nyelvet. Ha ma oly nyelven 
beszélünk, mely egyike a legszebbeknek a vilá-
gon, ez azért van, mert őseink sokat fáradoz-
tak. hogy széppé tegyék évszázadokon keresztül. 
E nyelven fejezték ki őseink érzéseiket és gon-
dolataikat. A nép irodalma szellemének nyilvá-
nulása ; ezzel mondja el, mint gondolkodik a 
természetről s az emberekről. A francia iroda-
lom fejezte ki Franciaország különleges jellemét. 

Gyermekeim, a haza nemcsak terület, hanem 
emberi alkotás is, melyet századok ezelőtt kezd-
tek, mi folytatunk és ti folytatni fogtok Atyáink 
hosszú munkássága, a kezdet óta, tetteik és 
gondolataik emléke, lángelméjük művei, nyel-
vünk, szellemünk, élettől fogásunk, mindez föl-
dünk dús szépségével, éghajlatunk szelídségével, 
táj tink költői változatosságával, az Észak zord-
ságával s a Dél derültségével, fönséges hegyeink-
kel és bajos síkságainkkal, rag ogó tengerünk-
kel együtt a ti ga/dag örökségtek ez a haza. 

De nem a ti hazátok az egyedüli a világon. 
Van földje Németországnak és Itáliának, van 
Angliának. Ezek is megteremtették a maguk 
törvényeit, nyelvét, irodalmát. Mindegyik ki-
fejezte saját gondolatait a természetről s az 
emberekről, miképp Franciaország. Mindegyik-
nek megvan a maga jelleme, eltérő a miénktől. 
S mindegyiket épúgy szeretik gyermekei, mi-

2 * 
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képp mi Franciaországot. Miképp érezzenek és 
viselkedjenek egymással szemben ezek a hazák? 
Ez az a kérdés, mely foglalkoztatja, izgatja és 
külön táborokba tereli az embereket. 

A hazák különbözők, mert az emberek is 
azok. De a természet mégis harmonikus a sok-
féle néppel, hazával, melyet megteremtett s 
ezek földjével, szokásaival, jellemével, tehetsé-
gével. A hazát szolgálni annyi, mint az embe-
riséget szolgálni azon a helyen, hova születé-
sünk rendelt. S ha így éreztek saját hazátok 
iránt, gyermekeim,^ akkor tisztelni fogjátok 
mások hazáját is. Es szeretni fogjátok hazáto-
kat, ha másként is, de nem kevésbbé, mint 
őseitek ösztönszerűleg, de ésszel is. Természe-
tes érzésünk ébrentartja bennünk a kegyeletet 
apáink iránt, anélkül, hogy vakon utánoznék 
őket. 

Azt mondhatnátok : merő véletlen, hogy fran-
ciának születtem. Épúgy születhettem volna 
Angliában, Németországban vagy Oroszország-
ban. Embernek születtem elsőül s az emberi-
séghez akarok tartozni. De erre én azt felelem : 
Emberiség ? az nincs ; az csak egy nagy és 
szép eszme, de nem valós dolog. Hogy csele-
kedhessen], helyhez vagyok kötve. Nem szol-
gálhattok a/, emberiségnek másképp, csak a 
haza közvetítésével ! Ki vádolhatja Francia-
országot embertelenséggel? Nekünk nincs Ír-
országunk, Slezvigünk, Finnországunk, Lengyel-
országunk ! Sőt, mi álmodoztunk egykor a 
népek fölszabadításáról. A büszke és nagy 
Németország, ha mi meg nem csináljuk az 
1789-et és 1848-at, hol tartana? Mi küzdöt-
tünk Amerikával, Moreával, Görögországgal és 
Belgiummal ez országok függetlenségeért, Itá-
liával Lombardia fölszabadulásáért ! 

Barátaim, nyugodtan szerethetitek e hazát s 
többre tarthatjátok minden másnál, mert erős 
és igazságos ; mert demokratikus törvényei 
mindenkit emberméltóságra emelnek. Legyen 
is erős a szabadság által, maradjon hajthatat-
lan a haladás útján, tisztelje mindenkinek val-
lásos meggyőződését ; és legyen mindnyájunk 
közös kincse. Legyen erős fegyvereiben, hogy 
biztosíthassa polgárai békéjét. S az idők vég-
telenében is lobogjon büszkén a francia zászló, 
egy szabad és mások szabadságát tisztelő nép 
szent srimboluma." 

(üimaszombat.J Lakatos Lajos, 

Valami az önnevelésről. 
A régi bölcsek az önismeretet tartották a 

legnehezebb tudománynak. Nosce te ipsum ! Ez 
volt életbölcseleti axiómájuk. 

Volt is valamelyes igazságuk. Az önismeret 
tudománya valóban nehéz tudomány. Csakhogy 

az életben nem ez a fődolog, hanem az okszerű, 
helyes cselekedet, az okszerű, helyes cseleke-
detek sorozata, vagyis az okos, a becsületes, 
a bölcs élet. 

Ehhez az élethez az önismeret csak az első 
lépés; a második, a nagyobb, a fontosabb és a 
hasonlíthatatlanul nehezebb : az önnevelés. 

Az önnevelésnek alapja az önismeret, mert 
aki maga-magát nem ismeri, az önmagával 
rendszerint igen meg van elégedve; nem érzi 
szükségét saját javításának. Nem ismeri szer-
vezetének pszichikumára is hátrányos hatásait, 
örökölt rossz tulajdonságait, rossz hajlamait, 
jellemének gyöngeségeit. Az önnevelés szüksé-
gének érzete ott kezdődik, ahol az önismeret 
tudományában az ember előrehaladott és az 
önjavulás vágya akár nemesebb belső okokból, 
akár a könnyebb boldogulás szempontjából 
erőre kapott. 

A tanító az életnek utóbb említett tanít-
ványai közé kell hogy tartozzék. A tanító min-
den lépése nyilvános kritika tárgya. Sok szem 
nézi, tehát rá van kényszerítve, hogy megnézze 
önmagát. És ha megnézte, bizonyára talál ön-
magában olyan fogyatkozásokat, melyeknek le-
küzdésére meleg vágy támad a szívében. Éleszti 
ezt a vágyat egyrészt nemesebb ösztöne, más-
rész a boldogulás vágya. Akarattá, cse'ekede-
tekben megnyilatkozó akarattá erősíteni a jobbu-
lás vágyát : ez az önnevelés. 

A tanító önnevelése saját tanítói egyénisé-
gének tökéletesítésére irányul. Tárgya tehát 
ezen önnevelésnek a tanítói hibák leküzdése és 
e hibákkal ellentétes erények elsajátítása. Az 
űt : a leszokás és megszokás. 

A leküzdendő tanítói szembetűnőbb hibák : az 
önuralom fogyatékossága (türelmetlenség), sze-
szély, gúnyolódási, viccelési hajlam, pontatlan-
ság, fogyatékos tisztaság és rendszeretet, a 
kellő készülés hiánya (ötletszerűség, kapkodás), 
állhatatlanság. 

Az önuralom legelső nevelői tulajdonság. A 
tanítónak tudnia kell, hogy a nevelés belső 
lelki processzus, alapjában az egyén dolga ; ő 
csak irányíthatja azt a processzust. Erőszakolni 
e téren semmit sem lehet; a türelmetlenség 
csak hátráltathatja a sikert és fölboríthatja az 
ő lelki egyensúlyát. Ez a tudat ösztönözze a 
tanítót arra, hogy fegyelmezze önmagát. Legyen 
türelemmel. Gondolja meg, hogy minden érté-
kes dolog lassan készül. Hogyne volna tehát 
lassú, szinte kimeríthetetlen türelmet követelő 
és olyan nagy dolog, mint a nevelői hatás 
ösztönözze őt türelemre és nyugalomra a< a 
tudat is, hogy türelmetlensége nemcsak az 
annyira óhajtott sikert kockáztatja, hanem ő 
rá nézve is válságos következményekkel járhat. 
Gyakorolja tehát magát az önuralomb n. Jelek 
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által figyelmeztesse önmagát. Az iskolalátoga-
tóktól pedig ne teljen; sőt legyen rajta, hogy 
mennél gyakrabban legyen látogatója, aki öt jelen-
létével az önuralom gyakorlásában támogassa. 

A szeszély, a <. únyolódási és viccelési hajlam 
részint a kellő készültség hiányára, részint az 
önuralom fogyatékosságára vezethető vissza. A 
gondosan készülő tanító úgy a nevelésben, mint 
a tanításban megállapított irányelvek szerint 
jár el. Az ő eljárásában tehát s/.eszélynek nines 
helye. Nem viccel, mert a vicc a fegyelmet 
rontja, az időt pocsékolja; a nevelés-tanítás komoly 
munkáját profanizálja. Nem gúnyolódik, inert 
tudja, hogy a gúny nem építő, hanem romboló 
eszköz. Ha munka közben rajtakapja magát 
e hibákon, igyekezzék menekülni azoktól. 

A pontatlanság káros következménye nagyon 
szembetűnő. Szenved általa a nevelés rendje és 
folytonossága ; nehezebbé válik a fegyelmezés. 
Emellett személyes kellemetlenségnek is gya-
kori forrása. Leküzdése tehát igen fontos 
nevelői és személyes érdek. Egyben az akarat 
nevelésének is fontos tényezője. 

A tisztaságot és rendszeretetet meg kell szoknia 
a tanítónak, hogy szoktathassa tanítványait. Az 
ő példája nélkül hiába való minden beszéd. A 
tanítót tettei és nem szavai után ítélik meg és 
követik vagy nem követik. 

A kellő készülés hiánya, sajnos, igen elter-
jedt tanítói hiba. Sokat beszélhetnének erről a 
tanfelügyelők és iskolaigazgatók, akik oly gyak-
ran tapasztalják, hogy iskolalátogatás idején 
sok tanító examinál, ahelyett hogy tanítana. 
Készületlenségét palástolja. A nem készülő 
merészebbek nekivágnak ugyan a tanítás munká-
jának, bíznak az ötleteikben ; de nem tudnak 
megfelelő kerek egészet adni, igazi jó tanítást 
produkálni. A közepes tehetségű, vagy épen 
gyengébb képességű, nem készülő tanítónak 
kapkodása, vergődése szánalmat keltő. 

Ennek a hibának leküzdése a legszebb, a 
legnemesebb, de egyben a legnehezebb önnevelési 
föladat. Aki ennek a föladatnak megoldására 
nem törekszik, az nem tanítónak való ember. 
Az a tanító lelkileg elsorvad és nevelői hiva-
tásának betöltésére képtelenné válik. Hogy ez 
be ne következzék, minden tanító a napnak 
bizonyos, előre meghatározott óráit fordítsa 
készülésre. Es elhatározásától el ne térjen, 
hacsak vis major erejével ható okok nem 
kényszerítik. 

Hogy pedig az önnevelési törekvést siker 
koronázza, a tanító állhatatosságra törekedjék. 
Franklin módjára naponként vizsgálja meg 
életét, vegye számba cselekedeteit és ezzel a 
kálvinista gyónással járó erős elhatározást min-
den nap újítsa meg. 

<Székeli/udvarhely.) Ember Jónot. 

Tanítók továbbképzése. 
(Hozzászólás.) 

IV. 

Némi jogcímet érzek magamban a kérdéshez 
hozzászólni, mert amióta a tanítók rendszeres 
továbbképzése céljából kísérleteznek, négy ízben 
vettem részt úgynevezett „szünidei továbbképző-
tanfolyam " -on. Egy rövid, bár nem egészen 
statisztikai hűséggel bíró kimutatással képet 
akarok nyújtani arról, hogy közoktatási kor-
mányzatunk milyen anyagi áldozatot nyújtott 
a továbbképzés céljaira s hogy ezen áldozatok-
kal szemben mennyiben nyilatkozott meg a 
tanítói ambíció és tudvágy. 

Az első s ezen nemben az egyedüli tan-
folyam 1900-ban rendeztetett Baján, ahol 30 
tanító ingyenes lakás és élelmezésben részesült. 
1901-ben továbbképző-tanfolyam nem rendez-
tetett. 1902-ben már három helyen (kettő 
férfiak és egy nők részére) rendeztetett. Ezen 
évben az előadandó tárgyakat, azok szellemét 
a minisztériumban á lapították meg ; a tovább-
képző-tanfolyamokat ekkor rendszeresítették. 
Ebben az évben 30—30 tanító lakás és élel-
mezésen kívül 15 korona utazási díj kedvez-
ményt is nyert. 1903-ban hasonló ellátással 
az ország különböző vidékén elhelyezett 5 
tanítóképzőben volt tanfolyam, amelyeken a 
„slöjd" tanításának is volt előadója. 1904-ben 
már 8 különböző tanító- és tanítónőképzőben 
gondoskodtak a tanítók továbbképzéséről s 
ingyenes lakás és élelmezésen kívül a fölszá-
mított és hitelesen bebizonyított útiköltséget 
térítette meg az állam a továbbképzésben részt-
vett tanítóknak. 1905-ben közoktatási kormány-
zatunk szükségesnek látta, hogy a tanfolya-
mokat Budapesten összpontosítsa. Ezen az 
utóbbin fölvett tanítók ingyenes lakást, élel-
mezést és 30 korona útiköltséget élveztek. 
Sajnos, az 1906. évi továbbképző-tanfolyamok-
ról, illetőleg ezeknek lefolyásáról sem a Nép-
tanítók Lapjában, sem más lapban tudósítást 
nem találtam. Abban a helyzetben sem vagyok, 
hogy kimutathatnám a tanfolyamra kérelmezők 
számát. A tanfolyamoknak a jövőben való ren-
dezése, illetőleg a továbbképzés gondoskodása 
érdekében igen lényeges tudnivaló, hogy a 
30 ezer tanító közül hányan óhajtották a 
továbbképzést. Annyit tudok, hogy az első 
tanfolyamokra nem sokan kérték fölvételüket ; 
úgyszintén arról is meggyőződtem, hogy az 
egyes tanfolyamokon az önköltségesek száma 
3—4 között váltakozott. Ugyanis valamennyi tan-
folyamra a megállapított segélyen kívül még 
10—10 tanítót vettek föl önköltségen, azaz a 
tanfolyam egész idejére 20—25 koronáért 
lakást és élelmezést nyerhettek. Ha már most 
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tekintetbe vesszük, hogy ennyi ellátás otthon 
sem lehet olcsóbb, úgy azt kell gondolnunk, hogy 
vagy a továbbképzés vágya van kis mértékben 
meg a tanítóságban, vagy az utazási költség 
képezte az eljövetel akadályát. Megjegyzendő 
azonban, hogy azon tanítóknak, kik állam-
segéllyel vétettek föl — a tanító anyagi hely-
zetéhez képest — tetemes pénzébe került a 
továbbképzés, mert a hallgatóknak nagy része 
családos ember lévén, a megszokott, bár szegé-
nyes, de mégis kényelmesnek mondható ott-
honából kizökkentetett, a hiányok pótlásának 
szükségét érezvén, kiadástöbbletet el nem kerül-
hetett. Másrészt az a kellemes, de rendkívüli 
állapot, hogy különböző vidékről eljött 30—40 
együttérző s együttgondolkozó kartárs 20—21 
napig egy helyen — egy cél felé törekedve — 
s hasonló körülmények között él, a tanítóban 
szunnyadozó kollégiálitást annyira fölébreszti, 
hogy a közös szórakozások elkerülhetetlenné 
válnak. Ezen utóbbi tény viszont arra enged 
következtetni, hogy a tanítóság ismeretszerzés 
s hasznos tapasztalatok gyűjtésétől anyagi 
áldozatok árán sem retten vissza. De különben 
is a továbbképző-tanfolyamok céljával az alkalmi 
kirándulások mintegy természetszerűleg egybe-
forrtak. Hogy a tanfolyamokra nemcsak arány-
lag, de tényleg is csekély számú tanító jelent-
kezett fölvételért, ennek különböző oka lehet. 
Egyik legfőbb ok az, hogy a tanítói fizetés 
még ma is olyan természetű, mely szerint a szün-
időben is otthonunkhoz vagyunk kötve ; másik 
ok a szegénység, mert hiába nyújt az állam 
segélyt, ezenkívül a sajátunkból áldozni igen 
nehéz. A harmadik és a legsajnálatosabb ok 
az indolencia. Őszintén szólva, vannak még 
sorainkban olyanok, akiknek akkor sem kellene 
az iskolákban szerzett tudomány szükséges ki-
bővítése, ha ezt úgy dobnák a fejéhez. Ezen-
kívül sokan félremagyarázzák a továbbképző-
tanfolyamok intencióját és célját ; sőt tanfel-
ügyelők is vannak olyanok, akik a haladásnak 
emez újabb intézményével nincsenek tisztában. 
Több esetet tudok, hogy tanfelügyelők a vár-
megyéjük területén alkalmazott nemzetiségi 
tanítót elküldték továbbképző-tanfolyamra, össze-
tévesztvén ezt a régi „magyar pótló" s köte-
lezett tanfolyammal. 

Okulás szempontjából vizsgáljuk most már 
azt, hogy a tanfolyamokra utazó tanítók hová 
kívánkoztak. Azt láttuk, hogy például Pápán 
és Csáktornyán leginkább Erdély s az észak-
nyugati és északkeleti felvidék tanítói voltak 
képviselve, míg Mármarosszigeten és Kolozs-
várott az Alföld tanítóit találhattuk. Mindezek-
ből az a következtetés vonható le, hogy a ma-
gyar néptanítóban melegen él a vágy, szeretett 
hazáját személyes tapasztalatok utján is meg-

ismerni. Mindennek dacára Dezső Lipót tisztelt 
kartársammal, ki a Néptanítók Lapja múlt 
évi 49. számában a tanítók továbbképzéséről 
írt, nem érthetek egyet abban, hogy a tudo-
mányok újabb vívmányait, a pedagógiai modem, 
észszerű és gyakorlati irányzatát s az egészsé-
ges irányú szociális föladatok megismerését 
2—3 heti utazással kellő mértékben elsajátít-
hatná a tanító. Főleg nem helyeselhetem a 
D. L. úr által ajánlott utazásoknak azt a célját, 
mely egyúttal a tanítói közgyűlések megtar-
tását is szolgálná. A magam részéről óhajtanám 
a megyei és járási gyűléseket, illetőleg egye-
sületeket továbbra is fönntartani s kívánatos-
nak találnám, hogy ezeken a gyűléseken az 
illetékes tagok lehetőleg mind megjelenjenek. 
Továbbá nem szeretném, ha a gyűlések amúgy 
is rövidre szabott ideje gyorslélekzetű, sokat 
akaró s keveset nyújtó előadásokkal telnék. 
Sokkal üdvösebbnek találnám, ha a gyűléseken 
a néptanító produktív tehetsége érvényesülne. 
Kár lenne a gyűlés rövidségét a tanító passzív 
szereplésével elfecsérelni. De meg céltévesztett 
is lenne az utazás, ha az csak egy tankerület 
területére terjedne ki. Avagy Dezső t. kartár-
sam az egyesületek beosztásában nem kíván 
semmi tervszerűséget ? Ósdi, konzervatív föl-
fogású lennék, ha tagadni akarnám, hogy az 
utazás a legközvetlenebb módja az ismeret-
szerzésnek és tapasztalásgyüjtésnek. Minden-
esetre igen üdvös lenne, ha egész államkor-
mányzatunk odahatna, hogy a tanítóknak a 
közérdekre hasznot hozó szünidői utazást elő-
segítené s én magam is hiszem, hogy a leg-
szegényebb tanító is szívesen fizetné a szor-
galmi időben a cikkíró úr által javasolt havi 
egy-egy koronát. 

Nagyon természetes, hogy nem lehet hátrá-
nyos, ha a tanítógyüléseken a pedagógiai irány-
zat domborodik ki, de a továbbképzés szolgá-
latában álló előadások, ha nem is történnének 
az egyesületi élet eredeti céljának rovására, a 
kitűzött és várt eredményt még sem érnék el. 
Ehhez sokkal, de sokkal több idő kell. A 
magam részéről tehát leginkább azzal a tervvel 
tudnék megbarátkozni, ha közoktatási kor-
mányzatunk a tanítói továbbképzés tekintetében 
a megindult csapáson tovább haladna. Tapasz-
talásból tudom, hogy a tanfolyam három heti 
ideje is kevésnek bizonyult az összehalmozódott 
sok szellemi anyag és az elkerülhetetlenné vált 
többoldalú gyakorlati előadások miatt. Minden-
esetre azonban többet használ, mint a gyűlé-
sekkel kapcsolatba hozott előadások. Ez utóbbit 
már azért sem helyeselhetem, mert — az idő 
rövidségén kívül — igen korlátolt számban 
válogatható előadókra lennénk utalva. Pedig 
tudnivaló, hogy a továbbképzést bármennyire 
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is okosan szervezik a központban, ennek igazi 
színvonala attól függ, hogy az előadó tanárok 
milyen életet, milyen szellemet tudnak oktatá-
sukba önteni. A képezdében bármennyire is 
megállhatja helyét az illető tanár, de esetleg 
a továbbképzésre törekvő előadásai még sem 
megfelelők. Aki ilyen előadásokat akar tartani, 
az igen nehéz föladatra vállalkozik, mert a 
hallgatóknak egy része lehet igen olvasott vagy 
élénkebb szellemű, míg másik része — az ok-
levél elnyerése óta — az önképzést nem foly-
tatta s számít arra, hogy az előadó tanár 
olyan népszerű modorban fog tanítani, ahogyan 
meglett s anyagi gondoktól megtört embert 
oktatni kell. Nem szabad tehát az előadások-
nak sem elemieskedő iskolai rendszerrel, sem 
túlságos tudományos jelleggel bírniok. Meg kell 
találni az előadóknak az arany középútat s a 
tanfolyamok szervezőinek oda kell hatniok, 
hogy a kellemes a hasznossal összhangba 
hozassék. 

(Solt.) Fodor Iynác. 

Az állatvédelem az iskolában. 
Az emberiség nemes irányban való haladásaért 

küzdő emberbarátok és államférfiak köteles-
ségének ismerem, hogy erélyesen szorgalmazzák 
az állatok ismerésének és szeretetének az isko-
lákban való általános tanítását, hogy ezáltal 
a valódi humanizmus megértésére és gyakorlására 
fogékony nemzedékek neveltessenek. 

Az iskolai nevelésnek a szánalom ébresztésére, 
a szeretet fejlesztésére, a természet, elsősorban 
pedig minden élő lény megismerésére és meg-
kedvelésére, és általában a szív és kedély műve-
lésére való irányítása nem állatvédelmi, hanem 
általános pedagógiai szempontból a humanizmus 
haladá-ának elsőrendű követelménye. Lafontaine 
a gyermekkorról azt mondja: „Cet âge est sans 
pitié." („A gyermekben nincsen irgalom.") Az 
a mindennapi tapasztalás, hogy a gyermekek 
úgyszólván ösztönszerűleg virágokat széttépnek, 
játékokat és egyéb tárgyakat széttörnek és 
rombolnak, kutyát, macskát vernek stb., Lafon-
taine mondásának igaz voltát bizonyítja. A 
gyermekkorban túlsúlyra vergődik a kis ember 
önérzete, mely gondatlan vagy gyenge szülők 
vezetése, vagy inkább nem vezetése mellett már 
a zsenge gyermekkorban annyira fokozódik, 
hogy a gyermek mindenfajta zsarnokságra, 
rombolásra és erőpróbára vetemedik, mely hatal-
mában áll és melyben kedve telik. Pestalozzi 
szerint a gyermekben rejlő ezt a zsarnokos-
kodást, kegyetlenkedési és rombolási vágyat a 
szeretet fejlesztése és gyakorlása útján lehet és 
kell ellensúlyozni. Ha a gyermek szereti édes-
anyját, akkor szeretni fogja mindazt, amit édes-

anyja szeret: a kiscsibéket, a házőrző kutyát, 
a kedvenc macskát, az éneklőmadarat stb. 

Kétségen kívül, a szív és a szeretet legjobb 
iskolája a családban volna keresendő. De mivel 
a nép nagy tömegében a mindennapi nehéz 
munka, a gond és nyomor, a létért való küz-
delem, a családi élet belterjes fejlődésének, sajnos, 
napról napra mindig nagyobb mértékben útjában 
állanak, a tömegek nevelésének súlypontja az 
iskolába helyezendő át. 

Ez a nézet volt irányadó az egész művelt 
világon abban, hogy az állatvédelem a népiskolai 
tanításban jelentékeny helyet foglalt. Hogy 
példákat idézzünk, utalunk Franciaországra, hol 
a népiskolák hivatalos tantervében az erkölcstani 
oktatásra nézve elő van írva, hogy évenként 
tárgyalandók: az embereknek az állatok iránt 
való kötelessége, a madárfészkek védelme, állat-
kínzás és állatvédő egyesületek. 

De utalhatunk Angliára is, hol az állatvéde-
lemnek úgyszólván hivatalos képviselője, az 
Angol Királyi Állatvédő-Egyesület kezdeménye-
zéséből a következő intézkedés áll fönn : 

Minden év elején a népiskolákban a tanulók-
nak föladatképen írásbeli gyakorlatot kell készí-
teni, melynek tárgya az állatok iránt való 
irgalom gyakorlása. Minden tanító az elkészült 
írásbeli gyakorlatokból a két legjobbat a Kil-ályi 
Állatvédő-Egyesületnek beküldi. A legjobb dol-
gozat szerzője jutalmat kap, az utána következő 
pedig oklevelet. 

Az így kitüntetett összes dolgozatokból az 
állatvédő egyesület által alakított bíráló-bizott-
ság ismét a legjobbakat kiválogatja, melyeknek 
szerzői nagyobb jutalmakban részesülnek. Az 
1888. évben 11.000 kitüntetésre érdemesített 
munkálatot küldtek be az állatvédő-egyesület-
hez, 1893-ban 36.000, 1897-ben 69.183 és 
1898-ban 1002 iskolából 76.617-et. Az emelkedő 
számokból kitűnik, mennyire emelkedik az állat-
védelem iránt való érdeklődés Angliában és 
minő nagy jelentőséget tulajdonítanak ottan az 
állatvédelemnek, mint nevelési tényezőnek. A 
szóbanforgó intézkedés kitűnően bevált, nemcsak 
azáltal, hogy a gyermekek szívét és kedélyét 
nemesíti, hanem azáltal is, hogy az állatvédelem 
eszméje a családokba is behatolt, ahol a föl-
adatok tárgya és elkészítése, a dolog termé-
szetéből folyólag, tüzetes tárgyalás anyagát 
képezi. 

A kitüntetésre érdemesített dolgozatok szerzőit 
megillető jutalmak a gyermekek közt évenként, 
a Királyi Állatvédő-Egyesület által, a londoni 
kristálypalotában rendezett ünnepély keretében 
osztatnak ki. Sok ezernyi gyermek és nagy-
számú közönség jelenlétében az ország legelő-
kelőbb hölgyei, némelykor a királyi család 
nőtagjai adják át a gyermekeknek a jutalmakat. 
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Az angolok azt állítják, hogy mióta az állam, az 
egyház és az iskola karöltve közremunkálkodnak 
azon, hogy a gyermekek az állatvédelem eszmé-
jének buzgó hívei legyenek, azóta Angliában 
a fiatal korban levő gonosztevők száma, az előbbi 
időkéhez képest, félannyira csökkent. 

Talán nem kell bővebben bizonyítgatni, hogy 
az iskolának, ha az nemcsak tanítani, de nevelni 
is akar, egyik legfontosabb föladata a gyer-
mekek szívének gondozása és nemesítése. Azt 
hiszem, teljes örömmel és készséggel fogja 
minden néptanító ezt a nézetet magáénak vallani 
és minden, az iskolával kapcsolatos vagy be-
folyással bíró tényező, legelsősorban pedig 
lelkészek, továbbá a szülők támogatását igye-
kezend megnyerni abból a célból, hogy magasztos 
föladatának sikeresen felelhessen .meg. 

A tanító tartsa szem előtt, hogy Kant szerint 
„az ember eredettől fogva sem jó, sem gonosz 
lény" és hogy a gyermekben, mint fönn már 
bővebben említettem, a zsarnokságnak, rombo-
lásnak és kegyetlenkedésnek szelleme lakozik, 
melyeket a mindennapi élet eseményei és szokásai 
csak fokozni alkalmasak. A gyermek anyjának 
jelenlétében megcsonkít bogarat, pillangót; ha 
kedvetlen, megtépázza a macskát, ütlegeli a 
kutyát: a szülők ügyet sem vetnek reá. A 
gyermek minden nap tanuja annak, hogy kínoz-
zák, gyötrik felnőttek az állatokat. Gyakran a 
gyermekek mulattatására vagy rosszalkodásának 
csillapítására az épen kezeügyébe eső állatot 
az apa vagy anya jól elveri. Mikor a disznóölések 
ideje beköszöntött, a község minden utcája 
visszhangzik az állatok ordításától és a véres 
látványosságra összesereglő gyermekek ujjon-
gásaitól, akik előre örülnek a disznótor szol-
gáltatta jó falatok élvezetének. Mindezeknek 
káros kihatását, mint megannyi akadályt, a jó-
indulatú tanítónak figyelembe kell venni. 

Az iskolai nevelésnek föladata, hogy a gyer-
meknek és közvetve a népnek lelkiismeretét 
ébressze és serkentse arra, hogy az állatoknak 
kímélését kötelességnek ismerje és az állatok 
kínzását kihágásnak és vétségnek tekintse. Az 
iskolai tanítás föladata az, hogy az emberekben 
gyökeret verjen az a beismerés, hogy az állat-
védelem az emberiség igazabb érdekeinek köve-
telménye. 

Figyelemmel ezekre a célokra, a népiskola 
tantervében szereplő tantárgyak alapul vétele 
mellett keressük, hogy hol, miként munkálkod-
hatunk a helyes irányban. 

Egy fontos föladata a néptanítónak az, hogy 
mint népnevelő, növendékeinek képzésében ne 
szorítkozzék a tanterem szűk határain belül 
való működésre, hanem lehetőleg kísérje figye-
lemmel növendékeinek az iskolán kívül való 
viselkedését is, kiváltképen pedig legyen figye-

lemmel arra a modorra és bánásmólra, melyet 
növendékei az állatokkal való érintkezésben 
tanúsítanak, hogy jóindulatú tanításaiban a 
gyakorlati élettel kapcsolatban részesíthesse a 
gyermekeket. 

A néptanító a család és iskola közötti szoros 
kapcsolatot, a mindkettőt egy áldásos tényezővé 
egybefűző hidat akképp teremtheti meg, ha a 
gyermeknek elsősorban azokról a házi és egyéb 
állatokról beszél, melyekkel a gyermek otthon 
nap nap után érintkezik és melyeknek élete 
számos apró részleteivel gondolatainak oly bő 
anyagot szolgáltat. Ha a tanító ennél a beszéd-
tárgynál a kellő hangot eltalálja, akkor a külön-
ben hallgatag és húzódozó gyermekek nyelve 
meg van oldva, bizalmatlanságuk megtörve és 
a tanító jóindulatú oktatásai fogékony és 
hálás talajra találnak. 

Meg kell jegyeznem, miszerint az iskola 
pedagógiai céljának, a tanító és növendékei 
között való viszony bensőbbé tételének nagy 
előnyére szolgálhat az, ha a tanító időnként 
növendékeivel sétát tesz erdőn-mezőn és ott, 
a szabad természetben keres alkalmat arra, 
hogy a gyermekeket az állatok életmódjával, 
természetével megismertesse és a természetben 
az állatvilágot velük megkedveltesse. 

A szabadban való séták egyike-másika a téli 
időszak beálltával ejthető meg és ez a séta 
alkalmat szolgáltat arra, hogy a gyermekek 
megfigyelhessék a vándorútra kelt madarak 
hiányát és az itthonmaredottaknak a zord 
időjárás és fogyatékos táplálkozás által okozott 
viszontagságait. Ez a megfigyelés nemcsak 
alkalmas arra, hogy az állatok iránt való rész-
vétet és szánalmat ébressze, hanem arra is, hogy 
ösztönzésül szolgáljon a gyermekeknek arra, 
hogy a télen éhező madarak etetésével törőd-
jenek és abban örömüket leljék. 

Az erkölcsi tanításnál a példáknak nagy 
számát meríthetjük az állatvilágból és majdnem 
minden erény tárgyalásánál a legtalálóbb vonat-
kozásokat idézhetjük az állatok életének gazdag 
tárházából. A sok közül elég, ha itt egy-két 
példát idézünk. A szorgalomra nézve a méh és 
hangya, a tisztaságra nézve a házimacska, a 
takarékosságra és gondosságra nézve többek 
között a hörcsög és ürge, az anyai szeretetre 
nézve a sok közül a ló, tehén és madarak, a 
hűségre nézve a kutya, okosságra nézve az 
elefánt viselkedése és élete bő anyagot szol-
gáltat. 

A hitoktatás is a lehető mértékben fölhasz-
nálható és föl is használandó az erkölcsnemesítő 
állatvédelem érdekében. Itt nem az állatvédelem 
hasznos voltára, hanem a minden élő lényre 
egyaránt kiterjedő szeretet fejlesztésére s meg-
erősödésére kell a nevelőnek súlyt fektetni. 



1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

Ha a Megváltó azt mondja a jó pásztorról, 
hogy juhaiért kész életét föláldozni, akkor ezen 
szavaknak az a jelentősége, hogy az isteni sze-
retet minden élő lényre egyaránt kiterjed. 

A tízparancsolat másodikánál utalás történ-
hetik azokra a durva fuvarosokra, akik oly 
gyakran istenkáromlással verik és gyötrik állat-
jaikat, ha azok a túlságos terhet el nem bírják. 
Itt a helye annak, hogy a gyermek szívébe a 
részvét és szánalom melegét oltsuk és oda fej-
lesszük, hogy indulatkitörések által magát vezet-
tetni és a védtelen állatok kínzására elragad-
tatni ne engedje. 

Az ötödik parancsolat tárgyalásánál bő alka-
lom nyílik arra, hogy az állatok szenvedéseiről 
szóljunk. Az embernek meg van engedve, hogy 
ha kell, állatot öljön, de nem szabad őket 
kínoznia. 

Ha az emberek bűneiről szólunk, akkor reá-
mutathatunk pl. a haragra, a fösvénységre, 
kapzsiságra és restségre, amelyek oly sok állat-
kínzásnak forrásai. Nem feledkezünk meg az 
erőtlenné vált igavonók elhanyagolásáról, a 
háziállatok etetése, tisztántartása és gondozása 
körül elkövetett tömérdek mulasztásról stb. 

A természetrajz, melynek elsősorban az a 
föladata, hogy a természetnek mint egy szerves, 
részeiben és egészében összhangban lévő csodás 
alkotásait ismertesse, alkalmat nyújt arra, hogy 
az ember a nagy természettől való függésének 
tudatával megbarátkozzék és hogy ilyenformán 
ment maradjon attól a tévhittől, hogy a terem-
tés az ő kedvéért lett és van. Ennek a tanítás-
nak nem az a célja, hogy az ember értékét 
vagy jelentőségét leszállítsa, hanem, hogy az 
ember és állat közötti, előítélet alkotta nagy 
örvényt kisebbítse és a minden élő lények iránt 
való becsülést és szeretetet élessze. 

A gyermekeknek meg kell tanulniok, hogy 
az emberiség az állatoknak mily sok tekintetben 
tartozik hálával. Pl. a hód volt a vízépítészet 
tanítója ; a méh munkálatai szolgáltatták az 
első útmutatást az építés szabályosságára nézve ; 
a madaraktól tanulta el az ember a fonás és 
a póktól a szövés és hálókészítés mesterségét; 
a halak adták az embernek a hajóépítés, a 
békák pedig az úszás eszméjét. A házépítésnek 
egyik, még ma is szokásos egyszerű módját 
fecskerakásnak nevezik. De az állatok nemcsak 
tanítói voltak sok irányban az embernek, hanem 
a létért való küzdelemben az embernek hű 
barátjai, szövetségesei és munkatársai. Kutyák 
és rénszarvasok nélkül az örökös jég birodal-
mába, teve nélkül a Szahara homokjának siva-
tagába nem hatolhatna az ember. A szántó-
földeket és erdőket, a gyümölcsösöket és kerteket, 
a szőlőket és réteket pusztító milliárdnyi rovar-
ellenségeivel az ember csak úgy küzdhet meg 

sikeresen, ha hű szövetségesei, a rovarirtó 
madarak vannak segítségére 

A természetrajz tanításának körébe esik az 
is, hogy a köznépben egyes állatfajok iránt 
uralkodó méltatlan előítéleteket és balhitet 
legyőzze és ebben az irányban is a fölvilágo-
sodást terjessze. Ilyen védelembe veendők az 
embernek inkább hasznot hozó állatok, pl. ; a 
vakondok, a sün, a denevér, a varangyos béka, 
a bagoly. A gyermekek általában arra bízta-
tandók, hogy az állatéletnek minden, környe-
zetükben észlelhető mozzanatát, a madarak 
röptét és hangját stb. megfigyeljék, hogy így 
az élet minden nyilvánulása iránt érdeklődjenek. 
Mutassunk reá az állatok testalkotásának cél-
szerűségére és szépségére ; emeljük ki mindenkor 
előnyösen az állatok nemesnek mondható tulaj-
donságait : a hűséget, az anyaszeretetet, enge-
delmességet, a nyájban élő állatok fegyelmezett-
ségét stb., hogy mindezekkel a gyermek szívét 
és eszét a természet megszeretésére fordítsuk. 

„Nem az ember értékének leszállítása, hanem 
az állat értékének emelése" legyen a helyes 
természetrajzi oktatás célja és eredménye. Ha 
e tanításnak sikerül kivinni azt, hogy a gyer-
mekek az állatok életének világába kellő be-
pillantást nyerjenek, akkor az ember fölényéről 
való tudat csak arra a beismerésre vezethet, 
hogy az alsóbbrendű élő lények iránt köteles-
ségeink annál fokozottabbak és az állatokkal 
való emberséges bánásmód az ember fölényéből 
folyó magától értetődő követelmény. 

A földrajzi ismeretek körében is talál a ta : i tó 
módot, hogy a gyermekeknek az állatok iránt 
való érdeklődését fölkeltse és a különféle álla-
mokban vagy nemzeteknél dívó népszokások 
vagy más föltűnő jelenségek összehasonlítására 
irányítsa a gyermekek figyelmét. A földrajz 
keretében elrettentő példaképp említést tehet 
a tanító a Spanyolországban és Franciaország 
némely részében még ma is tűrt bikaviadalokról, 
az Angliában gyakorlatban volt, de ma mái-
tilos kakasviadalokról, az apró madarak tömeges 
és kíméletlen mészárlásáról és fogdosásáról 
Olaszországban stb. Említést tehet másrészt arról 
a megbecsülésről, melyben az állatok pl. Ázsia 
és Afrika némely népeinél részesülnek. Szóvá 
tehető az araboknak a lohoz való szeretete, 
Sziámban a fehér elefánt tiszteletben tartása, 
Bombayban és más indiai városokban az állatok 
számára fönnálló kórházak és menedékházak. 

A magyar nyék tanításánál, a gyakorlatok 
föladásánál és szerkesztésénél, valamint az olvas-
mányok kiválasztásánál bő alkalom nyílik az 
állatvédelem eszméinek megkedveltetésére Az 
olvasmányok, melyek az egyes állatok termé-
szetéről, életmódjáról, értékéről és jelentőségéről 
versben vagy prózában szólanak vagy mesélnek, 
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a gyermekekben talán minden egyéb tárgynál 
nagyobb figyelmet és érdeklődést képesek kelteni, 
és ha a gyermeknek kell föladatképpen valamiről 
írni, ismeretéhez és fölfogásához mindig leg-
közelebb fog állani az a világ, az állatvilág, 
mely őt otthon a lakásban és háztájékán, mezőn 
és erdőn környezi. 

A számolás tanításának keretében lehető sok 
példa választandó ki az állatvilágból. A mai 
pedagógia egyik helyes elve az, hogy a számolás 
tanításánál lehetőleg oly példákat és föladvá-
nyokat kell kiszemelni, melyek a gyakorlati 
élettel hozzák a gyermeket kapcsolatba. Erre 
a célra kiváló módon kínálkoznak oly példák, 
melyek a háziállatok hasznáról, a hasznos 
madarak által pusztított káros rovarok számáról, 
a káros állatok pusztításairól s hasonlókról 
nyújtanak fogalmat. 

(Budapest.) Móday Isidor. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. A tanítói fizetésügyre vonatkozó 

oly levelekre, melyek a beterjesztendő törvény-
javaslatban foglalt részleteket illetőleg térnek 
tőlünk fölvilágosítást: nincs móduntban vála-
szolni. Szíveskedjenek türelemmel megvárni a 
miniszter által kilátásba helyezett törvényjavaslat 
beterjesztését. — P. L. Jánosháza. Az összes 
áll. iskolai pályázatok megjelennek lapunkban. 
Az utóbbi időben épen nem voltak üresedések.— 
Orth, tantestület. Tudtunkkal a IV. lakbér-
osztályban van. — St. Mi Ha a tanulók mini-
mális létszáma nincs meg, kár azt az iskolát 
fönntartani. — Gyula. A nyugdíjigényt csak 
a jelentkezés évétől kezdve számítják. — 
S. J. A. Oa is a törvényjavaslatban fog kér-
déseire választ nyerni. — Y. S. I rdomb. 
Lapunk mult számának második közleménye 
megadja kérdésére a választ. — B. Z. Nadrág. 
A testi büntetés nincs megengedve. Tegyenek 
jelentést a királyi tanfel ügy eleségnek. — 
IJtadó. A szerkesztőségünk kiadta Tanítók 
Tanácsadója című könyv szerint útionntartási 
költségeinek fedezésére a törvényhatóság útadót 
vethet ki, még pedig legalább 3 K-t, még 
akkor is, ha ennyi nem esnék az illetőre egyenes 
adó fejében. Állami tisztviselők fizetésük, nyug-
díjuk és ellátásuk után kivetett állami adó 
alapján törvényileg, sem törvényhatósági, sem 
községi adóval, sem útadóval meg nem róhatók. 
A 600 K-t meg nem haladó fizetésű tanítót, 
ha egyenes állami adót fizet, megyei ú'adóval 
föltétlenül megrójják. Az állami iskoláknál alkal-
mazottak azonban sem fizetésük, sem nyugdíjuk 
után nem kötelezhetők útadó fizetésére, keres-
kedelemügyi miniszter 1894. évi 35.588. sz. 
határozata értelmében. A székesfővárosban és 

törvényhatósági jogú városokban az útadó köz-
ségi adó természetű. Az útadótól mentes egyének 
cselédjeik első osztályos kereseti adójuk után 
útadóval megróhatok. Az útadó elengedése 
vagy leszállítási iránt első fokon a közigazg. 
bizottság, másodfokon a keresk. min. határoz.— 
B. J. A székesfőv. tanítói állásokra való pályá-
zatokat a Budapesti Közlönyben meg a Fővá-
rosi Közlönyben szokták közzétenni, rend-
szerint évenként április havában. A Fővárosi Köz-
lönyt figyelemmel kísérheti, mert azt a székes-
főváros minden iskolájába beküldik. — K. I. 
Ha október 1-én elfoglalta állását, akkor 
október, november, december havára önt illeti 
a kántortanítói állás minden jövedelme. — 
H. J. Miniszteri rendelet értelmében az állami 
alkalmazottak hitközségi adót fizetéseik után 
tartoznak fizetni. Ezt az analógiát lehet venni 
a községi tanítókra nézve is. — „A." 12 év 
betöltéseig köteles az illető tanuló a minden-
napi iskolába járni. 10 éves tanulót nem sza-
bad ismétlő-iskolába fogadni. Az iskolai év 
folyamán életük 15-ik évét betöltő tanulók az 
iskolai év végéig kötelesek az iskolába járni. — 
K. M. B. A törvény értelmében a kántortanítói 
állás után is kellene kertilletményt adni. — 
Nyugdíj. Ha férje mint nyugdíjazott tanító 
22-én halt el, nyugdíját azonban csak november 
l-ig vette föl, kérje az iskolafönntartót, hogy 
a november 1-től 22-ig illetékes nyugdíjrészletét 
szerezze meg az özvegy részére. Különben ezt 
az ügyet az özvegyi segély iránt való kérvény-
nél kellene elintézni, mert hiszen tudvalevő, 
hogy a tanító neje elhalt férjének évi jövedelmé-
ben és a tanítói lakás élvezetében is részesül egy 
félév tartamára. Ezt nevezik özvegyi félévnek.— 
I. J. Királyhegy"alja. 107.351. sz. a. tárgya-
láson van. (Ez magánügy lévén, címzett lev-
lapot kellett volna mellékelnie.) — P. J. 1. 
Neve alatt nem fordul elő. 2. A nyugdíjigényt 
hivatalból emelik. (Községe nevét nem tudtuk 
kibetűzni!) — Zs. J. Világ. 105.160. sz. a. 
tárgyaláson van. (L. az I . J.-nek adott föntebbi 
választ!) — T. P. Szentinártonkáta. Ügye 
nem fordul elő s okmányai nincsenek a minisz-
tériumban. B. F. Szárhegy. A minisztériumban 
nem fordul elő. Cs. G. Keszthely. Az intéz-
kedés 96.830. sz. a. lenn van Zala vármegye 
kir. tanf.-ségénél. K. E. Yasdinnyepuszta. 
Nem fordul elő. I. Gy. Somlyóvásárhely. Még 
nem érkezett föl. (Ezek is magánügyek!) — 
N. E. Ha mint rendes tanítónő önállóan vezet 
rendes osztályt, akkor a meghatározott heti 
óra keretében ismétlő-iskolai oktatásra is köte-
lezheti az iskolaszék. Ugyanez áll kollégájára is, 
a másik tanítói állomáson levő egyénre. — 
F. I. Gy. Az iskolára való kivetések be nem 
gyűléséről szóló ügyeiket közvetlenül az iskola-

\ 
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fönntartóval kell elintézniök. Ha nem boldo-
gulna, forduljon a kir. tanfelügyelőhöz párt-
fogásért. Esetleg vigyék a közigazg. bizottság 
elé panaszukat. — P . A. A róm. kath. és gör. 
kath. tanítók a használta földek után esedékes 
állami egyenes adót tartoznak megfizetni. — 
K. E. I. Ha valamely tanítói állomás az orsz. 
nyugdíjalap kötelékébe tartozik, akkor abban 
az esetben is lehet szedni 30 f-es nyugdíj-
járulékot, mikor valamelyik tanító fiatalságánál 
fogva még nem lehet a nyugdíjintézetnek tagja. 
Ilyen esetben iskolai célra lehet a jövedelmet 
fölhasználni. — P. A. Iskolaszéki Utasítás 1. 
§-ának b) pontja szerint nem választható iskola-
széki taggá, kinek vagy neje, vagy testvére, 
vagy elsőfokú vérrokona, sógora annál az isko-
lánál rendes tanító, tanítónő vagy óvónő. Az 
az iskolaszéki tag, kinek ilyen vérrokonát 
választják meg, lemondani tartozik és helyét 
mással töltik be. 2. g. Akik hivatalból tagjai 
a községi iskolaszéknek, ezekre nézve a sógor-
sági, rokonsági kötelék nem akadály. Ilyenek : 
1. az osztatlan egytanítós népiskola tanítója, 
tanítónője ; 2. vagy többtanítós iskola igaz-
gatója, tanítója vagy tanítónője, kik az iskola-
székben előadók. — Illetékegyenérték. Ki 
tartozik fizetni illetékegyenértéket ? Róm. kath. 
és gör. kath., valamint a gör. kel. vallású tanítók 
tartoznak a használatra adott földbirtok után 
illetékegyenértéket fizetni. — Cs. J. (i. 1. A 
Taqítók Tanácsadója című könyvet a Néptanítók 
Lapja szerkesztőségében rendelheti meg. Ára 
3 K. 2. Bizony rosszul tette, hogy előbb nem 
jelentkezett. Most már a szolgabíró útján kel-
lene megpróbálni, meg a hadtestparancsnok-
ságnál kérni az engedélyt. —• I). B. Folya-
modjék az egyházi iskolai hatósághoz, hogyha 
csakugyan 70 felekezeti ember kilépése folytán 
tetemesen megcsonkult a jövedelme, hogy az 
egyházi hatóság vagy államsegéllyel, vagy más-
képen iparkodjék ezt a tanítói fizetés-érték-
csökkenést helyrepótolni. — S. M. Ha a 
kivándorlás miatt annyira megfogyott a tanítói 
jövedelem, akkor forduljon az iskolafönntartó 
hatósághoz, hogy gondoskodjék más fedezeti 
forrásról, esetleg államsegély útján. Ha nem 
akarják megtenni, jelentse be az esetet a kir. 
tanfelügyelőnek és tőle kérjen támogatást. — 
0. Gábor. B. Az asszony, ha férje Amerikában 
van, valóban csak fél párbért tartozik fizetni. 
Adózás tekintetében _ olybá kell venni, mintha 
özvegy volna. — A. E. Pósta- és távirda-
igazgatósághoz kell folyamodnia, ha postá-
hoz gyakornoknak akar bejutni. A tanfolyam 
módozatait aztán szolgálata közben megtud-
hatja. Csak akkor lesz arra szüksége. — 
I). L. A Tanítók Tanác. adója 145-ik lapján 
az utolsó két sor így hangzik : a helyettes tanítói 

állásban eltöltött szolgálati időt egyáltalán nem 
számítják be. — M. I. Ha ön használja az iskola-
kertet, akkor ön köteles utána fizetni az adót. 
Az éjjeli őr tartása a községi pótadó keretébe 
esik, ezt pedig a tanító fizetni nem köteles. — 
P. Y. K. Díjlevele szerint évi fizetése 800 ko-
rona és 50 korona failletmény. Állítása szerint 
1905-ben államsegélyből levontak 124 koronát, 
még pedig 1904 júl., aug., szept., okt., nov. és 
dec. hónapokra járó 24 korona, az 1905. évre 
járó 50 korona és az 1906. évre szóló 50 korona 
failletményt. Levonták ezen összeget azzal a meg-
jegyzéssel : hogy 1. a tanító fizetése minimum 800 
korona s ennélfogva az 50 korona failletményt 
túlfizetésnek tekintik. 2. Levonták ön szerint 
azért, mert az államnak pénze nincs. Ezt mi lehe-
tetlennek tartjuk. Ez díjlevélmegcsonkítás volna. 
Ha tényleg benne van a díjlevélben és mégis 
levonták, folyamodjék helyreigazításért. 
K. Elek. A képző-intézeti III-ik osztályból 
besorozottat nem helyezik a póttartalékba. Akkor 
helyeznék át, ha már a in-ik osztályt bevé-
gezte és a IV-ik osztályban érné a sorozás. — 
S. S. D. Az adóhivatal nem vonhat le másképp,, 
mint ahogy kivetették az adóját. Ha mégis 
sérelme van, folyamodjék a közoktatásügyi 
minisztériumhoz, hogy utasítsák az illető adó-
hivatalt a levonási összeg kikorrigálására. — 
Szlavóniai. Az államvasutak szolgálatában töl-
tött tanítói állomás és az Orsz. Nyugdíjintézet 
között megvan a kellő kapcsolat, folyamodjék 
a minisztériumhoz. — L. K. R. 0. A községi elöl-
járóságnál tájékozást nyerhet affelől, hogy jogo-
san vetették-e ki az illetőre a katonai adót ? — 
Cz. L. Ketesd. Kérje meg a kir. tanfel-
ügyelő urat, hogy jelentse be hivatalosan. — 
A. A. Korsova. 1. Csak a gazdasági tárgyak 
tanításáért jár a gazdasági tanfolyamot végzett 
tanítónak 100 K. 2. Az iskolafönntartótól kell 
kérnie s ha ez nem tudja megadni, kérhet 
(t. i. az iskolafönntartó) államsegélyt. — 
C. I. Kismányok. Kérdésükre a beterjesztendő 
fizetési törvényjavaslat fogja nemsokára a választ 
megadni ; mi nem tudjuk. — B. Y. Alsó-
kaznacs. Szíveskedjék az illető tanfolyam 
vezetőjétől megkérdezni; mi nem tudjuk. — 
R. L. és másoknak. A vall.- és közokt. min. 
úr a községi és felekezeti tanítók fizetéséről szóló 
törvényjavaslatot f. hó végén, vagy legkésőbb 
február elején terjeszti a képviselőház elé. — 
B. J. A Tanítók Tanácsadója c. útmutató könyv-
bő tájékoztatást nyújt affelől. Lehetetlen, hogy 
gyakran elmondott dolgokat untalan ismétel-
jünk. — P. S. Tófíi. Kérdésére a beterjesztendő 
fiz. törv.-jav. (melyet mi még nem ismerhetünk) 
fogja a választ megadni. — Hatvani tanítónő. 
A Tanítónők Otthona IX. ker., Orczy-úton van. 
Forduljon az igazgatósághoz. 
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A/; ókori nevelés története. 
(Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. A m. kir vallás-
és közokt miniszter megbízásából íita dr. Fináczy 
Ernő, a budapesti kir. tud.-egyetemen a pedagógia 
nyilv. r. tanára. Budapest, Hornyánszky Viktor könyv-

kiadóhivatala. 1906. Ára 6 K.) 

Dr. Fináczy Ernő könyve, melyből lapunk 
egyik előző számában már mutatványt közöl-
tünk, megérdemli, hogy minden pedagógus el-
olvassa, mert ez a munka nem négy könyvből 
egy ötödik, hanem önálló forrástanulmányokon 
alapuló becses mű. Amellett, ami hazai tudo-
mányos irodalmunkban — fájdalom! — ritka-
ságszámba megy : szépen, élvezhetően megírt 
tanulmány, melyet a nem-pedagógus müveit 
ember is élvezettel olvashat el. 

Az ókori nevelés történetét szerzőnk a keleti 
népek történetével kezdi, röviden, de magvasan 
ismertetvén munkája első részében a kínaiak, 
hinduk és perzsák neveléstörténetét. 

Érdekes, tanulságos rész ez, de a munka 
főerőssége a görögökről szóló II. részben van, 
mely terjedelemre nézve is dereka a munkának. 
Dr. Fináczy, a görög nyelv és irodalom kiváló 
ismerője, itt teljesen otthon érzi magát. 

A görög nép és a görög szellem jellemzése 
után fokozatos fejlődésében mutatja meg a 
görög nevelés történetét. 

A homéri kor és a régi nevelés: az „ősi 
erény" korszakának idézetekkel megvilágított 
ismertetése után szerzőnk az ú j nevelés kor-
szakát, mely Periklesz korát is magában fog-
lalja, tárgyalja lelkiismeretes részletességgel, 
majd a dór a spártai — nevelést. 

„Miként a spártai, úgy az athéni nevelés is 
a köz érdekét szolgálta ; itt is az a közös cél 
és érdek szabta meg a nevelés irányát és tar-
talmát. Mégis két nagy különbség állapítható 
meg. Spártában a nevelés teljesen állami jel-
legű, azaz : maga az állam intézi a nevelést ; 
mint szoktuk mondani, teljesen államosít min-
dent, ami a neveléshez tartozik, míg Athénben 
az állam — az ephébia kivételével — közvet-
lenül nem avatkozik a nevelés dolgába. A 18 
éven aluli fiúgyermeket a szülő úgy nevelte, 
ahogy jónak látta. Athénben nincs állami peda-
gógia, hacsak annak nem tekintjük azt az ál-
talános törvényes intézkedést, mely elvileg köte-
lességévé tette az apának, hogy fiát a múzsái 
és gimnasztikai nevelésben részesíttesse. Nincse-
nek továbbá Athénben az államtól díjazott 

tanítók ; nincsen állami költségen fönntartott 
iskola stb." A másik különbség a nevelés tár-
gyainak eltérő értékelésében rejlik. „Míg Spár-
tában, a katonai államban jobbára csak az erő 
indítékai érvényesültek, addig Athén korán 
kifejlett társadalmi életében az erőhöz még a 
finomabb erkölcsi és értelmi motívumok járulnak ". 

A görög nevelés elmélkedői címet viselő 5. 
fejezetben szerzőnk bőven ismerteti Platon 
államát és törvényeit, nemkülönben Aristotélest. 

Ismételjük : a munkának ez a része páratlan 
a mi irodalmunkban s mindenki nemcsak 
haszonnal, de élvezettel is olvashatja. 

A görögök után áttér szerzőnk a rómaiakra. 
„A görög nevelés alapgondolata: mi módon 
lehet a gyermekből a szép és jó iránt fogé-
kony embert formálni?" Egyszóval: összhang-
zatos embert. A rómaiakat más eszmény 
irányítja: „az állami céloknak szentelt férfias 
élet derekas,sága és gyakorlati tartalma." 

A római nép és a római szellem rövid, de 
alapos ismertetése után szerzőnk a római 
nevelés korszakait tárgyalja. 

Az első korszak a királyság kora és a 
köztársaság első századai, mintegy 300-ig Kr. e.; 
ez egyúttal a nemzeti nevelés korszaka, „amikor 
intézmény,szerű berendezések nélkül csupán a 
család, a fórum és a katonáskodás nevelték a 
fiatal nemzedéket". A második korszakot (Kr. e. 
300-tól 146-ig) már a görög befolyás jellemzi, 
míg a harmadik korszak (146 Kr. e. — 476 
Kr. u.) „a hellenizált szellemet tükrözteti vissza". 

A római nevelés rendjét szerzőnk az augusz-
tusi kor álláspontjára helyezkedve ismerteti, 
elmondván, hogy miképen nevelték e korban 
a jobbmódú római polgárok gyermekeiket. 
Érdekes és értékes fejezet ez s csak sajnál-
hatjuk, hogy szűkre szabott terünkön még 
vázlatosan sem ismertethetjük. De hiszen az 
érdeklődők, hihetőleg, egész terjedelmében el 
fogják olvasni. 

A római nevelés elme'lkedőinek ismertetéséből 
kiválóan becses az igazán bölcs Qiántüianra 
vonatkozó rész. 

Fináczy kitűnő munkájának IV. és utolsó 
része a zsidók nevelésével foglalkozik, mely-
nek főjellemvonása az egy Isten eszméje. 
„ Csakis a monotheismusnak lehet állandó nevelő 
hatása. Ámde . . . ez az Egy Isten csakis a 
választott nép Istene volt." Már Mózes tör-
vényeiben mutatkozik a kizárólagosságnak ez 
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a gondolata, mely csodálatos erőt adott a hit-
nek, „de fölötte megszűkítette hatásának kö-
rét s útjában állott annak, hogy a zsidók Egy 
Istene az egész világot meghódítsa, az emberi-
ség erkölcsös haladásának folyamatát egyete-
m?ssé tegye. A zsidók Istene továbbá inkább 
a félelemnek, mint a szeretetnek Istene; ju-
talmaz és sújt, de nem emeli magához az 
embert végtelen irgalmassággal. A zsidók 
áital kifejlesztett erkölcsi világnézetből hiány-
zott még egy alkotó elem." El kellett jönnie 
a kereszténység világhódító eszméjének. 

Abban, hogy dr. Fináczy becses munkáját 
csak ily vázlatosan ismertethettük, csupán az 
vígasztal meg minket, hogy ez a jeles mű 
előkelő helyet fog foglalni a fölállítandó ta-
nítói szakkönyvtárakban, amikor majd kartár-
saink egész terjedelmében elolvashatják. (U.) 

Török iskola. 
Boszniában az országos kormány iskoláin 

kívül az egyes felekezetek is tartanak fönn 
iskolákat. Eszerint találunk róm. kath. német, 
gör. kel. szerb és muzulmán török iskolát. A 
héber iskolák említésre sem érdemesek, részint 
azért, mivel igen kevés van ilyen, részint pedig 
azért, mert ezek is teljesen magánjellegüek. 

Mindenesetre a muzulmán iskola volt az, 
mely első sorban érdekelt s érthető kíváncsi-
sággal kerestem az alkalmat, hogy egy igazhitű 
török iskolát meglátogathassak. 

A templom és iskola itt is meglehetősen 
együtt van. De mivel egy helységnek csak egy 
imámja, azaz plébánosa van, dzsamiája (temp-
loma) pedig több : azért az iskolát rendesen a 
plébánia-templom mellett találjuk. 

Az épület nem valami különös s a többitől 
csak annyiban különbözik, hogy ablakáról 
hiányzik a sűrű rács, mely a lakóházaknál 
látható. Az ablak azonban köralakú, mely 
keleties jelleget ád az épületnek és sok vilá-
gosságot a tanteremnek. 

Szűk följárón keresztül jutunk a folyosóra. 
A tantermek előtt, már tudniillik az ajtó előtt, 
díszes rendetlenségben látunk papucsot, facipőt 
s még valami lábbelifélét. Ez utóbbit érdemes 
közelebbről megtekinteni. 

A török fiú, valamint a felnőtt, nem jár 
mezítláb. Fa- vagy bőrpapucsot visel, s ha 
ilyenre nem telik, akkor — törökpapucsban 
jár. Ez egy egv szerű, simára gyalult lécdarab, 
a lábnak megfelelő hosszúságú. A sarok és 
lábfej táján a léc alá keresztbe szegeznek egy 
kis darab fát s fölül, a lábfejnek megfelelőleg, 
egy bőrdarabot. Ide csúsztatja be a lábfejét s 
vígan kalapálva fut a kis nebuló az istentelen 

rossz kövezeten. Tiszta mulatság egy sereg gyer-
meket ilyen klaffogó-kalapáló facipőben látni. 

Ezt a rendetlen csomóban heverő papucsot 
látva, önkénytelenül eszembe jut falusi tanító-
ságom. Egy kis alföldi sváb faluban az én 
tanítványaim is facipőben (klumpában) jártak. 
Azokba azonban a tudományszomjas gazda neve 
be volt írva, hogy a 106 párból ki-ki a magáé-
hoz jusson. 

Igaz, hogy itt csak 44 pár hevert a folyosón, 
de titok, hogy itt miről ismerte föl egyik-másik 
a magáét, mert sem írást, sem jelet nem lát-
tam rajta. 

Ilyen hosszú bevezetés után lépjünk hát be 
a terembe. Az erosz számológépen és a táblán 
kívül nem találunk semminemű fölszerelés- vagy 
taneszközfélét. Hanem tisztelet a civilizációnak Î 
Egyben elől vannak. Mivel a tüdővész óriási 
számban szedi áldozatait évente, azért már az 
iskolában pormentes padlót találunk. Ezt csen-
desen tudomásul vettem s hazagondoltam a mi 
budapesti s ezer meg ezer vidéki tantermünkre 
s arra a tüdőre, mely napi 4—5 órán át ezekben 
sorvad. 

Itt a padló jóféle tölgyfából készül. Ez bőven 
van az óriási erdőségekben. Ezt beeresztik 
valami olajfélével s ha ez megszáradt, úgy 
vizes ronggyal föltörlik s a porképződés meg-
szűnt. Ez egész Bosznia és Hercegovinában 
így van. 

Szép, tágas tanteremben normális padok, 
nem úgy, mint egyesek mesélik : alacsony 
fapad a fal körül, hanem rendes ülőpadok. 
A tanulók úgy ülnek, mint a mi tanítványaink, 
nem török módra, hanem a lábbelit künn-
hagyják, tehát harisnyában. 

A falon semmiféle kép. Állat- vagy ember-
kép hiányzik, a szemléltetés rovására. Tiltja a 
Korán. Es ez a rubikon, melyen a művelt 
nyugat összes tudománya megakad, ez a lát-
hatatlan kínai fal, melyen rést törni nem lehet, 
de nem is — szabad. 

A török iskoláknak autonóm jogaik vannak, 
amelyek felől a tanítók sem igen tudtak föl-
világosítást adni (vagy nem is akartak). Egye-
bekben a tanterv alkalmazkodik a tartományi 
tantervhez. 

Az iskola két tagozatú : 5—8 éves korig az 
alsó és 8—12 éves korig a felső népiskola. 
Utóbbi a mi polgári iskolánkkal nem hasonlít-
ható össze, mert annál kevesebb. 

A számtan, olvasás, természetrajz és földrajz 
úgy az alsó, mint a felső tagozat tárgyai. 
A bosnyák nyelvet — mely a horvát-szerb 
nyelv keveréke — az alsó, az arab nyelvet a 
felső tagozaton tanulják meg. A felsőn külö-
nösen az arab nyelv és a Korán alkotják az 
anyag főrészét. 
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A kollégák azonban mégis őszinte emberek, 
mert kisül, hogy a felnőtt török a saját és a 
próféta nevén kívül egyebet arabul írni és 
olvasni nem igen tud, ami — tekintettel a 
félrőfnyi nevekre — elég szép és sok tudomány. 
Egynéhány nevet említek csak példaképen : 
Mahmut Said Tefterdarovics ; vagy Salih Omer 
Mulamehmedovics ; vagy Hasan Abdulah Ab-
dulahefendics. Látnivaló, hogy ilyesmit leírni 
arabusul, ha az ember nem tud arabusul, — 
nehéz lehet. 

A Korán tanulása sok gondot okoz az ifjú-
ságnak. Pedig aki könyv nélkül tud egyes 
citátumot, egy-egy részt, az kitüntetésképen 
fehér turbánt visel a piros fez körül. Az pedig 
tudósférfi-számba megy. Természetesen nem ért 
belőle épen semmit, vagy igen keveset. 

A templomban a pap arab nyelven fölolvas 
vagy beszédet tart s a hívők alázatos s figyel-
mes ábrázattal hallgatják, bár nem értenek 
belőle egyetlen-egy szót sem. 

Ez ugyan hihetetlennek látszik, de igaz. 
Hogy a Koránt eredetiben olvashassák, ahhoz 

a tanulás az iskolában kevés. Lévén a Korán 
arab s nem török nyelven írva. E célból a jobb 
tanulókat Sarajevóba, a dar ulmuahminba (alsó-
fokú tanítóképző), vagy a medreszbe (a rendes 
pap- és tanítóképzőbe) küldik. Ott azután meg-
tanulja, azaz bevágja a Koránt, mint nálunk a 
hébert a zsidók ; hogy azután érti-e egyúttal, 
az már a próféta dolga. 0 azonban — már 
a sok tudással bíró ifjú — tudományos készült-
ségének bizonyságául a turbánját fehér keszkenő-
vel köti be, messze elárulván gazdája fejének 
tudományos voltát. 

Móds/.eres eljárásaikból egyet kívánok csak 
bemutatni. Az írva - olvasástanításnál, mivel 
semmiféle képet, rajzot nem használhatnak, hát 
a Jaeotot-mód.szer segélyével tanítanak olvasni. 
Fölvesz egy mondatot, fölírja a tablára s szemlél-
tetésképen húz egy vonalat, így : 

Eva ír. 

Hány szó van e mondatban ? Kettő ! így : 

Éva ír. 
Hány szótagot találunk mindegyik szó-

ban? Így : 
É - va ír. 

Hány hangzót egy-egy szótagban? így : 

É - va ír. 

A hangzókat pontokkal jelölik. Az összevonás 
fordított sorrendben következik s összevonatnak 
szótaggá, szóvá, mondattá. Ezúton is — úgy 
mondják — elég gyorsan megtanulnak olvasni. 

A heti óraszám a felső fokon 28—30—34. 
S azért előfordul, hogy a tanítás délelőtt 8— 
12-ig és délután 2 — 725-ig vagy 5-ig tart. 
A vasárnapon kívül szabad nap a péntek is, 
az igazhitűek vasárnapja. 

(Budapest.) Tas József. 

HIVATALOS KÉSZ. 
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Horváth Lajosné, Hetyei Gabriella, Domonkos 
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Malbasky Olga fúrj esi közs. isk. r. tanítónőt. 
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vieh Antalné, szül. Dobel Ilona szabadkai közs. 
el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 1250 K-t; 
Márián Szilvia nyíresi gör. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek 300 K-t egyszersminden-
korra. 

Nyugdíjat utalványozott: Kováts Lajos 
boglári róm. kath. el. isk. tanítónak évi 630 
K-t ; Ujháey Béláné, szül. Heiszer Kamilla 
gyulafehérvári áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 680 K-t ; Faur Demeter szerbcsanádi 
gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
3(>0 K-t ; Szúr du János bukoveczi gör. kel. 
román el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
640 K-t; Schuch Antal ráezgörcsönyi róm. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 280 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Békéi i János nagyvárad-újvárosi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Fülöpp Piroskának 
évi 706 K-t, Piroska, János, Árpád és István 
nevű négy kkorú árvájának egyenként 117 K 
66 f-t, együtt 470 K 64 f-t, mindössze 1176 K 
64 f-t ; néh Rcthi Dénes nyug. kisilyei ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Máthé Atmának évi 
4")0 koronát, négy kiskorú árvájának pedig 
összesen évi 3'>0 K-t ; néh. Baka Antal volt 
zágoni róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Izsák Ilonának évi 300 K-t, Teréz és Margit 
nevű kkorú árvájának egyenként 50 K-t, együtt 
100 K-t, mindössze 400'K-t._ 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Köszönet. Mindazoknak, akik az évfor-

duló alkalmából f. szerkesztőnknek, illetőleg 
a szerkesztőségnek jókívánataikat kiíéjezték, ez 
úton mondunk hálás köszönetet, ismételten is 
kívánván a magyar tanítóságnak boldog újévet. 
Néptanít óh Lapja szerkesztősége. 

— Az Országos Paedagógiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum tanácsa a mult héten ren-
des ülést tartott. Ez alkalomkor megjelentek 
először a kinevezett középiskolai tanár-tanács-
tagok is és résztvettek a tanácskozásban. 
A tanács letárgyalta véglegesen az elemi isko-
lák normál-fölszerelési jegyzékét és megállapí-
totta jövő évi munkaprogramját, amely a pécsi 
kiállításban való részvételben, egyes iskolák 
(polgári fiú-, polgári leány-, tanítóképző-intézet, 
középiskolák) normál - fölszerelési jegyzékének 
összeállításában megfelelő szakelőadások tartá-
sában stb.-ben fog kicsúcsosodni. 

— Gyógypedagógiai-pszichológiai m. kir. 
laboratórium. A hivatalos lap közlése szerint 
ez a címe mostantól kezdve annak az elme-
búvárlati intézetnek, mely főleg az abnormis 
és a normális gyermek elmeéletének kutatásá-
val már idáig is kivívta a tudományos körök 
becsülését s a külföldi orvosi és pedagógus 
szakemberek elismerését. A laboratórium veze-
tésével a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Ranschburg Pál dr. idegorvost véglegesen meg-
bízta. A laboratórium jelenleg a siketnémák 
állami iskolájának Mosoryi-utcai épületében, a 
Sarbó Artúr egyetemi magántanár által áten-
gedett helyiségben működik, hol szerény be-
rendezése mellett is egyre több külföldi tudós 
keresi föl, tanulmányozás céljából. Az állami 
kisegítő iskola most készülő új épületében azon-
ban tágasabb s méltóbb otthona készül a 
laboratóriumnak is, melvet az ezidei würzburgi 
kongresszuson Weygandt egyetemi tanár köve-
tendő mintaképül jelölt meg. Gyógypedagógiai 
intézményeink, melyek azóta, bogy a kultusz-
minisztériumban Náray Szabó Siindor vezeté-
sével számukra külön szakosztályt szerveztek, 
nemcsak számban, de tudományos nivójukban 
is tekintélyesen gyarapodtak s a gyógypedagó-
giai-pszichológiai m. kir. laboratóriumnak szer-
vezésével újabb, értékes intézménnyel bővültek. 

— A Népmívelés 11. és 12. kettős száma 
most jelent meg. A Bárczy István és Weszely 
Ödön szerkesztésében megjelent folyóiratnak 
ezzel betelt első évfolyama. A most megjelent 
kettős számban általános figyelmet érdemel 
Kármán Mór munkája, a polgiri iskolák szer-
vezetéről. Peres Sándor az óvóiskolák kará-
csonyfa-ünnepéről mond el egyet-mást. Wes e'y 
Ödön a tanítási gyakorlatoknak a preparan-

diákban való helyes vezetéséről értekezik. Jab-
lonkay Géza befejezi tanulmányát a művészi 
nevelésnek népiskolai eszközeiről. Szabó Sándor 
tiszti főorvos-helyettes az ócska könyvek fertő-
telenítését sürgeti. Hegedűs Ármin a legújabb 
fővárosi elemi iskolát, a dob-utcai impozáns 
épületet és célszerű berendezését ismerteti, 
illusztrációkkal. Bardócz Pál megokolt javasla-
tokat tesz az iskolakönyvek engedélyezésének 
reformjáról. Sziklás Adolf a polgári iskolai 
ifjúsági könyvtárak szervezését kívánja vidé-
kenként centralizálni. Ember János tanfelügyelő 
a testi fenyíték iskolai alkalmazásával szemben 
okolja meg álláspontját. Ozorai Frigyes érdekes 
tanulmányt írt a gyöngébb tehetségű tanulók 
típusairól. Mihalik Gyula fejtegeti a tételt, 
hogy a népművészetre való törekvés csakis a 
magyar művészet istápolásával érhető el. Új-
falu ssi (Wildner) Ödön a népszerű főiskolák 
problémáiból azt a kérdést^ fejtegeti, hogy ki 
tartson ilyen előadásokat. Értékessé teszik ezt 
a kettős számot azok a cikkek is, amelyek a 
külföldi népoktatási viszonyokat közvetlen 
tapasztalat alapján és magyar nézőpontból tár-
gya ják. Összesen 34 cikk és mintegy 40 kisebb 
közlemény van ebben a kettős számban, melyet 
a Franklin-Társulat a megszokott tetszetős alak-
ban, illusztrációkkal és művészi fejlécekkel bo-
csátott közre. 

— Züllött gyermekek otthona. Az Orszá-
gos Gyermekvédő-Líga új alkotással tetézi be 
eddigi munkásságát. A közeli hetekben meg-
nyitja a züllött gyermekek rákoskeresztúri ott-
honát s tavaszra új szegedi otthona is meg-
nyílik. A züllött gyermekek otthonának meg-
nyitása jelentőséges esemény a gyermekvédelem 
törtenetében. Rákoskeresztúron épült föl az 
otthon, mely mindenben meg fog felelni a 
modern higiénia és pedagógia követelésének. 
Sajnálatos hézagot pótol ez az otthon. A javító-
intézetekben ugyanis csupán bírói ítélet alapján 
lehetett elhelyezni a züllés útjára tévedt gyer-
meket, tehát előbb bűnt kellett elkövetnie, hogy 
az intézetbe juthasson. A javítóintézetbe kül-
dött züllött gyermekek nagy részét hely szűke 
miatt amúgy is fegyházakban kellett elhelyezni. 
Ezt a szomorú állapotot szünteti meg a Liga 
legújabb alkotása. A Liga irodája Budapesten, 
a Bulyovszky-utca 23. számú házában van. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1906. 
év november havaban tanítók névmagyarosítása 
nem fordult elő. Az 1906. év december havában 
belügyminiszteri engedelemmel a köveikező 
tanítók magyarosították meg nevüket: Vild 
József vezertanító, tekerőpatnki lakos, Vadász ra; 
Feuerlicht Ármin tanító, bpesti lakos, l ényes-re ; 
Krajasich J;inos áll. el. isk. ig.-tanító, pomogyi 
lakos, Kemény-re ; Zsazsulya Mihály nagy-
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beliczai kántortanító Zádor-ra ; Rauchbauer 
Keresztély soproni tanító Radó-ra. (T. S.) 

— Rövid liírek. 1200 koronás karácsonyfát 
állított a MAY. miskolczi üzletvezetőségének 
tisztikara, mely ezt az összeget a maga körében 
azzal a célzattal gyűjtötte, hogy 275 iskolás-
és 90 óvodásgyermeket ajándékokban és 100 
iskolásgyermeket és 15 óvodást fölrukázásban 
részesítsen. Görgey László üzletvezetőnek He-
tényi Bódog igazgató-tanító mondott köszö-
netet. — Az Olajág című családi lapra, mely 
most lépett VII. évfolyamába, fölhívjuk ev. ref. 
kartársaink figyelmét. A Lorántffy Zsuzsánna 
Egyesület lapjára egész évre 2 koronával, fél 
évre 1 koronával lehet előfizetni ; az előfizetési 
pénz Paál Árpádné szerkesztő címére (Buda-
pest, IV., Molnár-u. 38. sz.) küldendő. — 
Gyermekműkedvelői előadást rendezett a szolyvai 
áll. el. iskola tanítótestülete ; a sikerült estély 
32 koronát jövedelmezett a szegény tanulók 
javára. 

A tízéves ind vagy arab váltó-szám-
gép. Tíz éve, hogy számgépem a millenniumi 
kiállításon e fölirattal lépett a nyilvánosságra : 
„ A jövő évezred egyetlen számtanszere az arab 
számgép, mellyel kész vagyok Budapesten bár-
mely számgép ellen versenyelőadást tartani." 
Azóta többször megújítottam e fölhívást és 
eleinte 100 frtot (1898-iki Népt. Lapja, 50. sz.), 
később Magyarország, Ausztria és Németország-
ban évi 300 K rentét ajánltam meg annak, ki 
— bárhonnét — jobb számgépet mutat föl. 
Most megismétlem az első fölhívást, 1000 K-t 
biztosítva lényegében jobb számgépnek, és meg-
felelő jutalmat minden javításért. Nem hiszem, 
hogy a hely rendszerű számolást jobban lehetne 
szemléltetni ; de ha csalódnám, örömmel fizetem 
az 1000 K-t, mert főcélom: tökéletes számtan-
eszköz létrejötte. A váltó-számgépet dr. Beke 
M. már a 96-iki Népt. Lapjában elmés „talál-
mánynak" minősíté, Dezsőffy E. nagykátai fő-
bíró pedig a kiállításon hallá e megjegyzést: 
„Ennek nagy jövője van". A Délmagyarorsz. 
Tanítóegyesület 1899 júliusban Lippán tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvéből: IV. Új arab szá-
mológép. A számtanításnak eme legfontosabb, 
új, olcsó, könnyen kezelhető s valamennyi hasonló 
számológépet túlszárnyaló eszközét maga az ér-
demes föltaláló : dr. Eben M. mutatta be, kinek 
vonzó előadását mindvégig nagy érdeklődéssel 
hallgatta a nagygyűlés, mely az érdemes föl-
találónak nemcsak jegyzőkönyvi köszönetet sza-
vazott, hanem Nedelka István kartárs előter-
jesztésére elfogadta: hogy az orosz számológép 
helyett a minisztérium által is engedélyezett 
s minden tekintetben kiváló dr. Eben-féle szá-
mológépet fogja fölkarolni s használatát az 
egyes iskoláknak ajánlani. Egyúttal fölír a köz-

oktatásügyi minisztériumhoz, hogy azt a tan-
szerek jegyzékébe igtatni kegyeskedjék. Put-
noky István, a miskolczi ref. leányintézetben 
1899 nov. : „Igazán nagyszerű e gép. Majdnem 
minden órán fedezek föl benne valami előnyt. 
Csak első tekintetre látszik az komplikáltnak, 
de megismerve : könnyű és eredményt hozó. 
A tizedesekkel játszva taníhat az ember." 
„E számgépen a Vezérkönyv szerint haladó 
tanító okvetlen kitűnő eredményt mutat föl." 
Szeged, 1906 okt. 29. A siketnémák áll. s. 
intézetének Igazgatósága.: „Tudjuk, mily nehe-
zen haladnak a gyermekek a számolás elsajá-
tításában. Ennek egyik oka jó szemléltető-
eszközök hiánya. Főtisztelendőségednek kitűnő 
számológépe megszerkesztésével az volt a célja, 
hogy a gyermek figyelmének tápot nyújtó, em-
lékezetét megragadó és a számolásban rejlő 
rendszerességet minden oldalról szemléltető-
eszközzel úgy a gyermeknek, mint az oktató-
nak munkáját tetemesen megkönnyítse." Mér-
ték-gyűjteményemet is nem azért ajánlom, hogy 
magyar, hanem mert jobb minden külföldinél, 
és óra nélkül szintén csak 10 K-ba kerül. 
Részleges beszerzésnél számgép, vezérkönyv, 
méterrúd és óra egy csomagban küldhető (30 K). 
Nagykőrös, 1907. év elején. Dr. Ében Mihály. 

— Halálozások. Atzél László kir. tanácsos 
és nyug. kir. tanfelügyelő Nagyszőllősön, életé-
nek 57. évében elhunyt. Ugocsa vármegyének 
ő volt az első kir. tanfelügyelője. Ünnepeltetés 
nélkül, csendben vonult 1902-ben nyugalomba. 
Ezután már családi életének, a gazdálkodásnak 
és irodalomnak élt. Es a vármegyénél a köz-
gazdasági előadói tisztséget végezte mindazideig 
szeretettel, míg egészségi állapota megengedte. 
Nyugalombavonulása után nagy szeretettel és 
szorgalommal dolgozott: „Ugocsa vármegye 
Népoktatásügye 1880—1902-ig" című művén. 
A gondviselés megadta neki a kegyet, hogy halála 
előtt befejezze müvét, kiadását és sajtó alá rende-
zését mind elintézze. — Csupák Gáspár karámi áll. 
tanító életének 32., tanítóságának 11. évében 
meghalt. Fiatal özvegye és 4 kis árvája siratja. — 
Formády János fehértemplomi áll. el. isk. tanító 
életének 45., tanítói működésének 25. évében, 
hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. 
Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Űj év küszöbén. Gárdos Mór. — Haza-
szeretet. Lakatos Lajos. — Valami az önnevelésről. 
Ember János. — Tanítók továbbképzése. IV. Fodor 
Ignác.—- Az állatvédelem az iskolában. Máday Izidor.— 
Tanítók tanácsadója. — Szünóra : Az ókori nevelés 
története. (U.) — Török iskolák. Tas József. — Hiva-
talos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, lyu7. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (reggel). 

Megkapha t j a e l apo t minden magyarorszagi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A h i rde té sek árszabása . — A pályázat i h i rde t é sekné l min 
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési dí j e lőre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy he tvenkot ted részét 
tevő pe t i t nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, l . KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

K é z i r a t o k a t n«m a,du.ii.lt v i s s z a . 

Az elemi és polgári iskola közötti 
kapcsolat. 

Az 1895. évi 5009. számú miniszteri 
rendelet az elemi népiskolák felső osz-
tályainak életére és gyakorlati hasznára 
nézve azt a fontos kijelentést tartal-
mazza, hogy azontúl az elemi iskolai 
Y—VI. osztály továbbképzés, illetve 
továbbhaladás szempontjából egyenlő 
értékű a polgári iskola I—II. osztályá-
val. Ez a helyes rendelkezés létjogot 
adott sok elemi iskola legfelső tagoza-
tának. Sok helyüt t— kivált városokban — 
ahol addig hírből sem volt ismeretes a 
két legfelső osztály, e rendelet hatása 
alatt életbe lépett: ahol pedig azelőtt 
csak tengett-lengett, ott megerősödött. 

Saját iskolánk életéből is hozhatok 
föl erre meggyőző példát. Kéttanítós 
iskolánk, mint általában a legtöbb városi 
iskola, négy osztállyal nyilt meg, mint-
egy 20 évvel ezelőtt. Két-két osztályt 
vezetett benne egy-egy tanító. Az egyik 
évben azonban szüksége mutatkozott 
még egy harmadik tanerő alkalmazásá-
nak is. Ekkor azt ajánlottam a hitköz-
ségnek, hogy nyissunk V. osztályt. Az 
indítványt elfogadták.Megnyilt 1890/91-
ben az V. osztály, 9 tanulóval. Ámde 
nem állott fönn csak egyetlen egy évig. 
Év végeztével ugyanis az iskolaszéki 
eluök azt a kérdést vetette föl, hogy az 
ő V. osztályt végzett fia beíratkozhatik-e 

most már a IL polgári osztályba, vagy 
pedig magánúton hozzáláthat-e a II. 
osztály tanulásához? Az igazsághoz híven 
természetesen azt kellett felelnünk, hogy 
bizony csak az I. osztályba léphet be, 
vagy magánúton is csak az elsőt kezd-
heti. 

Erre az új osztályt rövid úton be is 
szüntették. Én nem tudtam különben 
igen jóhiszemű embereimet eléggé meg-
győzni arról, hogy ez az osztály öncél-
nak is beválik-olyanok részére, akik nem 
kívánják tanulmányaikat polgári iskolá-
ban tovább folytatni és hogy nem sza-
bad ezt egyoldalúan csak ebből a külön-
leges szempontból elbírálni. Ok azonban 
csak erről a gyakorlati oldaláról ítélték 
meg a dolgot és ebből a szempontból 
tagadhatatlanul igazuk is volt. Meg-
jelent azonban négy év múlva az emlí-
tet t rendelet, mely beszámítja az V—VI. 
osztály végzését I—II. polgári osztálynak. 
Nosza, föltámadt erre ismét az V., sőt 
létrejött a VI. osztály is. És föl is 
virágzott derekasan. Egy-két év kellett 
csak szoktatónak és majd minden szülő 
tovább taníttatta IV. osztályt végzett 
gyermekét. Hozzászoktak ahhoz a gon-
dolathoz, hogy az elemi iskola ha t tan-
folyamból áll és hogy a IV. osztály csak 
csonka ismereteket nyújthat. A mult 
tanévben már több mint 30 tanuló volt 
a legfelső két osztályban. Többen ter-
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mészetesen avégből tanultak most is, 
hogy majd folytatják tanulmányaikat a 
polgári iskola III. osztályában, de nem 
kevesen csak magáért az V—VI. osztály 
kedvéért, mert önálló értékükön felül is 
népszerűvé tet te ez osztályokat az a 
körülmény, hogy a polgári iskola I—II. 
osztályával csaknem egyenlő rangúak. 

Az említett miniszteri rendelet azon-
ban nem eléggé szabatos. Tág teret 
nyitott a félreértéseknek. A rendelet 
megjelenését követő első években akadt 
több olyan polgári iskola, mely az Y—VI. 
elemi osztályból különbözeti vizsgálat 
mellett sem vett föl tanulót a polgári 
iskola IL vagy III. osztályába nyilvános 
rendes tanulónak, mert a miniszteri ren-
deletet úgy értelmezte, hogy csak a 
magm-v izsgálat szempontjábólteszi egyen-
lővé az elemi iskolai V—VI. osztályt a 
polgári iskolai I—II. osztállyal ; míg 
más polgári iskolákba sikeres különbö-
zeti vizsgálat alapján akadálytalanul be-
léphetett a tanuló. De arra sincs pontos 
utasítás, hogy mely tantárgyakból vizs-
gálandó meg a gyermek átlépés vagy 
magánvizsgálat esetén. Ezért nagyon 
különböző eljárás volt és van napiren-
den ma is a különbözeti vizsgálatokat 
illetőleg. Szinte el lehet rá mondanunk, 
hogy „ahány ház, annyi szokás". Vannak 
iskolák, ahol csak abból a néhány tan-
tárgyból kívánnak különbözeti vizsgála-
tot, amelyek az elemi iskola tanítás-
tervében mint kötelezett tárgyak elő 
nem fordulnak, mint: német nyelvből, 
mértanból, mértani rajzból. Nézetem 
szerint ezek járnak a helyes nyomon. 
Másutt ellenben csaknem valamennyi 
tárgyból vizsgálat elé állítják a tanulót, 
azzal az indokolással, hogy az elemi 
iskolában kötelezett tantárgyakból sem 
födi a tanítási anyag a polgári iskolai 
tanításanyagot. Ez pedig burkolt alakban 
már nem egyéb teljes magánvizsgálatnál, 
még ha más nevet adunk is neki. Ezt az 
eljárást én az elemi népiskola szempont-
jából határozottan sérelmesnek tartom, 

mert lenézését, sőt semmibe vevését 
jelenti az elemi iskolai bizonyítványnak. 
(Hiszen minden tantárgyra kiterjedő 
vizsgálat alapján minden bizonyítvány 
nélkül is fölveszik a gyermeket a meg-
felelő osztályba.) Nézetem szerint ez 
utóbbi eljárás alig egyéb, mint a mi-
niszteri rendelet megkerülése, hatályon 
kívül helyezése; de legalább is a ren-
delet intencióinak legteljesebb félreértése. 
E vizsgálati mód mellett hol van az el 
iskolának nyújtott kedvezmény? Sehol. 

Semmiképp sem tar tom elég súlyo-
saknak e vizsgálati eljárás mellett föl-
hozni szokott érvelést. Hogy enélkül 
elmaradna egy és más anyagrészlet ? 
Nem nagy sor ez. Igazán nem világra 
szóló dolog, ha az elemi iskolai VI. osz-
tályból a polgári iskola III. osztályába 
átlépett fiú nem tudja is pl. a rövidí-
te t t szorzási és osztási műveleteket vagy 
az olasz gyakorlatot. Ezek nélkül is 
nagyon jól elsajátíthatja a III. osztály 
számtani anyagát. És így van ez más 
tantárgyak körében is. E hiányokért 
viszont cserébe hoz az átlépő gyermek 
olyan ismereteket, amelyeket e fokon 
a polgári iskola még nem nyújt, pl. ter-
mészettant, alkotmánytant, irálytani elő-
ismereteket stb. Ez ismeretek növelik 
a tanuló intelligenciáját és fogékonyab-
bakká teszik az előhaladásra. 

Kitetszik a fölhozottakból is, hogy 
nagyon szükséges a különbözeti vizsgá-
latok ügyét rendezni és szabatosan kör-
vonalozni, hogy minden félreértés kizá-
rásával egyöntetű eljárás léphessen min-
denütt életbej 

Hogy e kérdés a polgári iskolai tan-
testületeket is nagyban foglalkoztatja, 
mutatja már maga az a körülmény is, 
hogy a polgári iskolai tanférfiak dél-
vidéki köre ez ősszel tar to t t gyűlésén is 
tárgyalta a különbözeti vizsgálatok ügyét. 

Szükséges is e kérdés mielőbbi helyes 
megoldása s föl is hívjuk arra az ille-
tékes körök figyelmét. 

(Sátoraljaújhely.) Gárdos Míyr. 
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Visszhang. 
Örömmel üdvözlöm Klintók János bernyei 

görög katholikus román lelkészt, a „Magyar 
Hírlap "-ban közzétett és a román néphez inté-
zett fölhívása alkalmából, azon biztos hiszem-
ben. hogy fölhívása lelki sugallat és meggyő-
ződése, mert a hazafias nyilatkozat nem mindig 
hazafias érzés is egyúttal. Hogy ezúttal az, 
erről biztos vagyok, mert minden bizonnyal 
Klintók János mielőtt cikkét közzétette volna, 
számolt azzal, hogy megjelenése után a román 
elfogult vélemény őt ezért renegátnak és tra-
datomak (hazaárulónak) fogja bélyegezni. Ezen 
megbélyegzés legyen a kitüntetése nyíltságáért, 
eredménye pedig az, hogy ezen renegátok száma 
foglalja magában a román papság összességét, 
a románság józan gondolkozású elemeit, mert 
ezen tény üdvöt, anyagi jólétet és lelki meg-
nyugvást hozna a román népnek. 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
Utóbbi óhajom — habár természetes — 

fölötte merész ; merész azok szemében is, akik 
a román népbe vezetőik által beleoltott el-
fogultságot csak madártávlatból és nagyjában 
ismerik és annál merészebb annak szemében, 
ki a román nép közvetlen közelében él, aki 
kebelében született. 

Mentől kevesebb egy népinek a műveltsége, 
annál érdesebb a lelkülete és annál könnyeb-
ben fanatizálható. 

Sajnos, de való, a legjobb akarat mellett 
sem mondhatjuk, hogy a román népnél a mű-
veltségi állapotok rózsás színben állanának, 
nem, sőt ellenkezőleg, kultúra tekintetében a 
magyar térképen a legsötétebb pontokat a 
románság által lakott vidékek tüntetik föl. 

Ezen óriási bűn pedig nem a magyar kor-
mányokat, nem a magyar államot és nem a 
magyarságot, hanem a román nép vezetőit 
terheli. 

És~ igazán csodálatos, hogy mind a mai 
napig a román nép ezekben nem ismerte föl 
tidajdonképeni ellenségeit, hanem még min-
dig ott keresi, ahol nem léteznek, de ahol ezek 
mutatják, t. i. a magyarságban. 

Hogy neki ellenséget kell keresni, az bizo-
nyos, mert valamikor megelégedésben és jobb 
módban élt, ma pedig földhöz ragadt koldus 
és él a beleoltott hit, hogy mindezeknek a 
magyar állam és magyarság az oka, mert őt 
és csak őt sújtják jogtalan adóval és terhekkel. 

A tulajdonképeni okot nem tudja, hanem 
vakon a magyarságban — szerető honfitársai-
ban — keresi, és hogy ez így legyen, ez egye-
seknek érdeke, még pedig létérdeke, mert csak 
így lehet mandátumhoz jutni, csak így lehet a 
.román nép filléreiből szövetkezeteket és hang-

zatos nevek alatt működő társaságokat alapítani, 
amelyeknek kamataiból nevelik a leendő már-
tírokat, a román nép megnyomorítóit, ezekből 
tartják fönn a román tannyelvű intézeteket, 
táplálják a magyar faj- és államgyűlöletet, ezek-
ből tartják fönn a lapokat, amelyek áldás címén 
hindik a konkolyt, megjutalmazzák azokat a 
legjobb román hazafiakat, már t. i. azokat, akik 
legjobban tudják szítani és éleszteni a magyar 
állam és a magyar faj gyűlöletét. 

Ezek vannak hivatva a renegát bélyegét rá-
sütni azokra, akiknek igaz lelkük van, akik 
szeretik hazájukat, szeretik magyar honfitársai-
kat ; hívei a magyar állameszmének, igaz jó-
akaróik román Tértestvéreiknek. De ezeknek 
igaz igéjét elnémítják előbbiek, akik hivatásos 
fanatizálok, akik a román tanintézetekben és 
onnan a román intelligenciához átvitt propa-
gandának hivatásos apostolai. Hogy melyik ez 
a propaganda, eléggé ismeretes, ezzel nem fog-
lalkozom, hanem kevés szóval és nagyjában 
ismertetni fogom a román tanintézetekben adott 
nevelést. 

A zsenge és fogékony gyermek már az elemi 
osztályokban azon fogalmat nyeri, hogy Erdély 
tulajdonképen Románia és ez elejétől végig 
csak Erdély címen fog szerepelni. Magyarország 
többi részeit mint idegen nemzetiségi vidékeket 
említik és tanítják, a magyar töi'ténelem úgy-
szólván Románia történelmével cserélődik föl, 
mert Románia történelméből minden kidombo-
rodó pontot és nagyobb eseményt lelkesítőleg 
tanítanak. A magyar történelemből ezeket el-
hallgatják, súlyt fektetve a magyar nép vad 
voltára, őskori rablásaira és idegenből való 
betörésére, amikor a román népnek elrabolták 
a hazáját, melyet jelenben is csak bitorolnak. 
S így van ez a magyar és román irodalom-
történettel is. 

A 48-iki eseményeket távolról sem tartják 
a magyar nemzet hősiességének, bátorságának, 
hazaszeretetének, önfeláldozásának és lojalitá-
sának, hanem hogy azok a kor kényszerítő 
hatása alatt születtek meg. 

A Kossuth-nevet gyűlölni kell, hogy miért, 
azt nem mondják. 

A felsőbb osztályokban és önképzőkörökben 
magyargúnyoló és faló költeményeket szaval-
nak. Ilyen és ehhez hasonló készültséggel kerül 
az ifjú a tanítóképző- vagy papnevelő-intézetbe. 
Ha hozzáteszem még, hogy van olyan, aki ilyen 
intézetben kezdte az elemit, és végezte a pap-
neveldével vagy tanítóképezdével, csodálható-e, 
hogy az ilyen mást, mint amit sajnálattal 
tapasztalunk az életben, nem produkálhat. 

Tessék most elképzelni ilyen népnevelés mel-
lett a választói jog keresztülvitele esetén — te-
kintetbe véve a 45 nemzetiségi kerületet — 

2* 
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milyen képet mutatna a magyar parlament és 
milyen követelések hangzanának ott el ! 

A templom oltára és szószéke, valamint az 
iskola padjai a legtöbb esetben a magyarfalás 
és gyűlöletterjesztés tanúi, az apostplai pedig 
magyar pénzért állanak ellene sorompóban. 

A baj ez, teljes meztelenségében. Az orvos-
lás részben a kormányt, részben pedig a román 
nemzet intelligens elemeit illeti, még pedig a 
lehető legsürgősebben ! 

Román testvéreim ! Ne feledjétek, hogy apáink 
testéről a rabbilincs magyar szóra, a magyar 
lojálitásából és emberszeretetéből hullott le; 
hogy a lánglelkű Kossuthnak és halhatat-
lan kortársainak köszönhetjük azt, hogy szép 
Magyarországnak, közös, szeretett hazánknak 
vagyunk egyformán szabad fiai! 

Ezért nemcsak hálával, hanem szeretettel is 
tartozunk nekik. 

A magyar állam és nemzet megtette és 
megteszi a magáét, rajtunk a sor, hogy mi is 
megtegyük kötelességünket ! Vessük meg ál-
isteneinket és kerüljük gyülöletterjesztő temp-
lomaikat, akkor maguktól pusztulnak közülünk. 

A hazaszeretet vezéreljen munkánkban és a 
győzelem biztos ! A talaj felette alkahnas, mert 
a román nép ideális, és van-e ideálisabb a föl-
dön a haza- és testvéri szeretetnél ? 

Hirdessük az igaz igét, tanítsuk meg vér-
szerinti testvéreinket szeretetre, ami nemesít, 
és ne gyűlöletre, ami állati érzés. Mutassuk 
meg a román népnek az igaz utakat, kerüljük 
a sötétség odúit. Szeresse a román viszont-
szerető magyar honfitársát és akkor világosság 
lesz. Világosságban tisztán látunk. A tisztaság 
és világosság pedig kiöli a szennyet és fekélyt. 

Biztosan tudom, hogy ilyképen az idő meg-
hozza a nép jólétét, a magyar tudomány, ipar 
és kereskedelem befogad majd bennünket is, 
mert most is, mint eddig oly sokszor, a ma-
gyar el fogja felejteni a multat és teljes pom-
pájában fog tündökölni : a hazaszeretet, a 
szabadság, egyenlőség és testvériség. 

De csak így! 
(Bajesd.) Prekup László. 

A tanítók továbbképzése. 
(Hozzászólás.) 

V. 
A cél félreismerése szüli az eszközök hely-

telen megválasztását. A rendelet célját félre-
ismerjük, midőn ezt a nyári utazásokban, ezekből 
levonható tanulságokban keressük s véljük 
föltalálni. Nem cél, hanem az értékesítés kellő 
garanciája mellett is csak egyik fontos eszköz 
lehet a művelődve művelődés kitűzött magasztos 
céljához. E célt olvasom ki a rendeletből és 

e célban látom egyúttal azon eszközöket, 
melyekben a tanítók, mint egyesületi tagok 
együttérzésének és együttműködésének kifeje-
ződnie kell a falakon belül és kívül egyaránt. 

A négy pontban összefoglalt aggodalmakon 
nem segít a nyári utazás. De részben alap-
talanok is, s ezt mi sem mutatja élénkebben, 
mint az, hogy a rendelet nem egy befejezett 
egészet, hogy úgy mondjam : végkielégítést, 
hanem „nemes ösztönzést" akar nyújtani az 
önképzésre, a vármegye „jobbra törekvő" tanító-
ságának. Az egész rendelet pedig nem tíz-
parancsolat, hanem oly átmeneti intézkedés, 
mely megadja a müveit társadalom egyházába 
a belépő-jegyet. 

A továbbképzés módozatának megbeszélésénél 
előbbrevalónak tartom az alap keresését, bírá-
lását, melyre építeni akarunk. Egyesület az, 
mely a gyűlésekben születik, él és meghal ? 
Határozatlan munkakör, szabálytalan munka-
megosztás biztosítékai a továbbképzés sikerének? 
Ez idő- és alkalomszerű kérdések fölvetésével 
rámutatok a bekövetkezhető status naturalis et 
praetematurálisra. (Egészséges és egészségtelen 
állapot.) 

A gyűléseken csupa tartalom lesz, — leg-
alább ez ígérkezik — míg az egyesületben az 
élet hasonló a regius morbusban szenvedő 
ember életéhez ; mert a tagok a gyűlés termét 
elhagyva, föl vannak oldva minden kötelezett-
ség alól. 

Munkás élettel, együttmunkálkodással érjük 
el az egyesület célját. 

A gyűlések egy munkás évnek legyenek záró-
ünnepélyei. 

A gyűléseken van helye az egy évi munka 
beszámolójának, ez a legalkalmasabb hely a 
tömegtanításra, a megyei tanítóság szellemének 
irányítására, az adott viszonyok és körülmények 
ismerete és figyelembevételével. 

Midőn az újabb ismeretek szerzésének helyét 
meghatározzuk, a szellemi tőke gyümölcsözővé-
tételéről is kell gondoskodnunk. 

Ezt azáltal érjük el, ha a tagok azt a „nemes 
ösztönzést", melyet nyertek s melyet magukkal 
visznek „hivatásos működésük színhelyére", nem 
rejtik „véka alá", hanem beviszik a tanító-
testületbe is. Avagy a tanítótestület nem köteles 
szolgálni a továbbképzés célját ? Köteles és 
szolgálhatja is az egyesület s ezzel együtt a 
továbbképzés célját, de csak úgy és akkor, ha 
a testületi széllem lengi át munkájukat, ha ez 
vezeti a cél felé. Az ön-, a gyermek-, a nép-
ismeretre vezető tanulmányok, tudományos célt 
szolgáló gyűjtések, a tudomány ifjabb mozgal-
mainak figyelemmel kísérése, mindmegannyi 
üdvös és méltó tárgyai lehetnének a tanító-
testületek havi értekezleteinek. A tanítótestü-
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letek kiválóbb szak- és iránymunkái, gyermek-
tanulmányi, néprajzi, népnyelvi gyűjtések, to-
vábbá a járásköri és közgyűlések munkái, élén 
a szaktanár előadásával, egy, az egyesület által 
kiadandó és szerkesztendő Évkönyvben nyerhet-
nének megörökítést. Ily munkálkodás a tanítói 
ambíciók legszebbikét képezhetné, mely ösz-
tönzésül szolgálna a jelennek, tanulságul a 
jövőnek, de részben kútforrásul is a tudomány-
nak. Testületekből lesz, ezeken nyugszik az 
egyesület. Ha a testületekben nem csörgedez 
a vér, nincs meg a testületi szellem, úgy a 
továbbképzés a tövisek közé vetett mag szere-
pére jut. 

Ezekután szabad legyen azon kívánalmaknak 
kifejezést adni, melyekkel átmenetileg megköze-
líteni vélem a továbbképzés célját: 

1. -A pedagógia s a tanítókat közelebbről 
érdeklő tudományok vívmányai a gyűléseken 
ismertessenek. 

2. A gyermek és a nép lelki életének tanul-
mányozása, tanítói foglalkozásból kifolyólag, 
minden tanítóra kötelezővé tétessék. 

3. A tanítótestületek a megyei tanító-
egyesület s ezzel együtt a továbbképzés célját 
szolgálják. 

A jövő tükörébe — mint Jókai mondta — 
bepillantani senkinek sem adatott. De ily irányú 
munkálkodással is lehet fejleszteni az együtt-
érzést. együttmunkálkodást s meg lehet közelí-
teni a célt és remélni lehet a szebb — jövőt. 

('Nyíregyháza.) Stoll Ernő. 

Az állatvédelem az iskolában. 
(Befejező közlemény.) 

Említettük már, hogy a tanító egyik leg-
szebb és legfontosabb föladatának tartjuk azt, 
hogy növendékeinek viselkedését az iskola falain 
kívül is lehetőleg figyelemmel kísérje és őket 
arra nevelje, hogy az állatok iránt való szere-
tetet tényleg gyakorolják is. Ennek alapját 
már az iskolában vethetjük meg. Az elemi 
iskolának már első évében arra bíztatjuk a 
gyermekeket, hogy kenyerük morzsáival a téli 
időszakban az éhező madarakat etessék. Később 
bogyókat e's magvakat gyűjtetünk a gyerme-
kekkel, melyek szintén télire, a madaraknak 
szórhatók. A nagyobb gyermekekkel, kivált 
pedig azokkal, kik az alsóbb osztályokban már 
a madarak etetése körül nagyobb buzgalmat 
fejtettek ki. a madarak etetését már rendsze-
resebben lehet eszközölni. A tanító ezeknek 
már bizonyos kerületeket jelölhet ki, amelyek-
ben a madarak etetése az ő feladatuk. Az 
eleségről a gyermekek maguk gondoskodnak 
azáltal, hogy minden erre alkalmas bogyót, 
magot, hulladékot az udvarban és kertben össze-

szednek. Alig képzelhető, hogy azok a gyer-
mekek, akik télen által az említett módon az 
éhező madarak etetése körül buzgólkodtak, 
tavasszal fészekrablókká és rombolókká vál-
j anak. 

Ott, ahol a tanitónak idővel sikerül a ma-
darak szeretetét a gyermekvilágban általánosan 
meggyökereztetni, ott kellő megfontolás és 
körültekintés mellett kísérletet lehet tenni a 
mesterséges fészkelő-odúk bevezetésével. Ezek 
alkalmazása körül annyi gondosság és előre-
látás igényeltetik, hogy arra nézve külön szak-
szerű útmutatást kell a tanítónak szereznie. 
De ott, ahol az ilyen kísérlet azután sikerül, 
az egész gyermekvilág érdeklődése kíséri, 
ellenőrzi és védi ezt a szép intézkedést. 

A mesterséges fészkelő-odúknak bevezetése 
és terjesztése érdekében szükséges szakszerű 
útmutatás elsősorban és legjobban egy füzet-
kéből szerezhető meg, melyet Csörgey Titusz, 
a Herman Ottó vezetése alatt álló Magyar 
Ornithológiai Központ egyik tisztviselője szer-
kesztett és a földmívelésügyi minisztérium adott 
ki és mely füzet akár a Magyar Ornithológiai 
Központ, akár a m. kir. földmívelésügyi minisz-
tériumhoz intézett megkeresés nyomán a nép-
tanítóknak díj nélkül rendelkezésükre áll. A 
füzet címe : „Útmutató a mesterséges fészek-
odvak alkalmazásához és egyéb madárvédelmi 
intézkedésekhez." Ir ta: Csörgey Titusz. Meg-
jelent 1906.Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. 

Nehogy azt gondolja az olvasó, hogy talán 
túlságos követeléssel vagy vérmes reményekkel 
hozakodunk elő, midőn a népiskoláktól is vár-
juk azt, hogy a hasznos madarak védelme és 
szaporítása érdekében a mesterséges fészekodú 
terjesztését is hatáskörébe vonhatja, célszerűnek 
vélem az Elszász tartománybeli weiszenburgi 
kerületi tanfelügyelőnek 1906. évben kiadott 
jelentéséből idézni a következőket : A tanfel-
ügyelő kezdeményezésére a weiszenburgi kerület 
minden népiskolája számára a községi pénztár 
terhére mesterséges fészkelő-odúk mintái ren-
deltettek meg és az iskolatermekben kifüg-
gesztettek. „Ezen minták után", mondja a 
jelentés, „azóta az iskolásgyermekek ezerszámra 
készítettek fészkelő-odúkat, melyek a község 
határában el is lettek helyezve." 

„Midőn a kormány jutalmakat hirdetett a 
fészkelő-odúk készítésében legtöbb eredményt 
elért gyermekek és tanítók számára, a weiszen-
burgi kerületben oly nagy volt a pályázók 
száma, hogy a jutalomra érdemesek kiszeme-
lése nehézségekbe ütközött. Voltak gyermekek, 
kik 30-nál több fészkelő-odút készítettek. Több 
iskolában a készített odúk száma a 200-at is 
meghaladta. Az egyik osztályban a gyermekek 
178 oly cinegéről tudtak számot adni, melyek 
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az általuk készített és elhelyezett odúkból 
abban az évben szárnyra keltek." 

Csakis helyeselhető eszköze lehet a tanító 
szóbanforgó működésének az is, ha az iskolás-
gyermekek körében iskolai állatvédő-egyesüle-
teket alakít. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület gyermek-
naptárában az iskolai állatvédő-egyesületek ala-
kítására nézve foglalt fölhívás értelmében az 
ilyen egyesületnek minden jóravaló fiú- vagy 
leány tagja lehet, aki megfogadja, 

hogy kutyát, macskát, madarat, békát, gyíkot, 
bogarat, sem semmiféle más állatot nem bán-
talmaz, kínoz és üldöz ; 

hogy a madárfészkeket és tojásokat el nem 
szedi és el nem pusztítja; 

hogy ezeket nemcsak maga vallja és követi, 
hanem minden gyermektársát, kit állatkínzáson 
vagy madárfészek-romboláson rajta kap, lehe-
tőleg visszatartja kegyetlen és oktalan szán-
dékától és rajta lesz, hogy belőle is állatvédő 
pajtást faragjon. 

A franciaországi iskolákban nagy számban 
állanak fönn iskolai állatvédő-egyesületek. Ilye-
neknek alakítását a francia közoktatásügyi 
miniszter külön körlevélben ajánlotta a nép-
iskolai hatóságok figyelmébe. 

A tanítónak az állatvédelem terjesztésére 
irányuló működésében segítségére van az állat-
védelem céljaira alkalmas olvasmányok terjesz-
tése az iskolában és azon kívül is. Ennek az 
igénynek a tanító legkönnyebben eleget tehet 
akkor, ha a gyermekek közt az Országos Állat-
védő-Egyesület kiadványait és pedig elsősorban 
az évenként megjelenő „ Gyermeknaptár " -t ter-
jeszti. 

Néhány vázlatos vonással eléggé fogyaté-
kosan jelezhettem csak, hogy a tanító a nép-
iskolában hol és miként munkálkodhatik az 
állatvédelem népnevelő eszméjének érdekében. 
Befejezésül meg kell még emlékeznünk arról a 
tényről, hogy kormányunk az állatok védelmé-
nek közgazdasági és erkölcsnemesítő jellegét, az 
Országos Állatvédő-Egyesület indokolt előter-
jesztése alapján, olyannyira fontosnak ismerte 
el, hogy az állatvédelemnek szentelt külön 
iskolai ünnepnapot létesített. Ertem a Mada-
rak és Fák napját, melynek évenként minden 
népiskolában való megtartását a vallás- ós 
közoktatásügyi miniszter elrendelte. 

A Madarak és Fák napjának, a népiskola e 
szép ünnepének rendszeresítése a nép nevelésé-
vel megbízott tanítók mindegyikét meg fogja 
győzni arról, hogy a kormány, elsősorban pedig 
a közoktatás vezetésével megbízott miniszter 
minő nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy 
a népiskolai ifjúság, a jövendő nemzedékek a 
természet, az állat- és növényvilág megszere-

tésére, értékének megbecsülésére és ezen az, 
úton az erkölcsös, nemes gondolkodás elsajátí-
tására irányuló nevelésben részesíttessenek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
idézett rendeletében az mondatik, hogy a nép-
tanítók addig is, míg a Madarak és Fák nap-
ján tartandó előadásra nézve külön útmutatá-
sok és vezérfonalak nem adatnak ki, Herman 
Ottónak a .,Madarak hasznáról és káráról" 
szóló munkájából meríthetik a szükséges ada-
tokat. 

Minthogy pedig e munka nem áll minden 
elemi néptanító rendelkezésére, az Országos 
Állatvédő-Egyesület évről évre pályázatot fog 
hirdetni a Madarak és Fák napjára alkalmas, 
előadások írására és a díjazott pályamunkát 
díj nélkül fogja a néptanítóknak a szükséges 
mennyiségben rendelkezésére bocsátani. 

A néptanítók tájékozása céljából meg kell 
említeni, hogy az 0. A. E. nemcsak a fönn-
említett pályázat kiírása iránt intézkedik, hanem 
megkereste az Országos Erdészeti Egyesületet, 
hogy a fák és cserjék, az Országos Kertészeti 
Egyesületet, hogy a gyümölcsfák e's Bezerédy 
Pál selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazot-
tat, hogy a szederfák leírását és közgazdasági 
jelentőségét ismertető népszerű kézikönyveket, 
írassanak és állíttassanak a néptanítók rendel-
kezésére, abból a célból hogy azokból a nép-
tanítók, kivált a Fák napjának alkalmára tar-
tandó előadásaikhoz, a kellő anyagot meríthessék. 
Az Országos Erdészeti Egyesület és Bezerédy 
Pál miniszteri meghatalmazottak a 0 . Á. E. 
kérését teljesíteni készeknek nyilatkoztak és a 
Kertészeti Egyesület is kész az ügyet támgatiú. 

A Madarak és Fák napja, ez az iskolai 
ünnep úgyszólván betetőzi, megkoronázza annak 
a néptanítónak működését, aki a vázlatosan 
kijelölt irányban buzgólkodott és évközben min-
den adott alkalommal azon volt, hogy a gyer-
mekeket emberségesen érző emberekké nevelje. 

Ez az a nap, amelyen a tanító a gyerme-
kekkel évközben való tanításait összefoglalva,, 
megérteti a nagy és csodás természet meg-
ismerésének, megszeretésének jelentőségét, meg-
érteti velük, hogy az állatvilágot megbecsülő 
gyermekekből majdan jólelkű emberek válnak 
és hogy a hazának épen ilyen emberekre van 
szüksége. 

Ez az a nap, melyen arhelyes értelemben 
működő tanító és a jól vezetett gyermekek 
egyaránt, mint a természet igaz barátai, ünne-
pelhetik egymást. A gyermekek hálatelt érzés-
sel tekintenek tanítójukra, akit ezen a napon 
inkább, mint valaha, atyai barátjuknak fognak 
tekinteni és a tanító viszont örömmel fogja 
ezen a napon megdicsérni, kitüntetni vagy 
megjutalmazni azokat a gyermekeket, nkik év-
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közben az állatok szeretete és védelme körül 
elismerésre méltó érdemeket szereztek. 

Ha a tanító a Madarak és Fák napján a 
gyermekeket a szabad természetbe vezetheti 
és részben a szülök közreműködésével egy 
majálisszerű külső ünnepléssel köti egybe a 
a madarak és fák jelentőségéről tartandó elő-
adásait, ha ezen a napon megszólaltatja a fogé-
kony gyermekeket is, és velük is, versben és 
prózában, szóval és énekkel ünnepelteti a 
madarak és fák világát, akkor egy oly ünne-
pély alkothatja a Madarak és Fák napját, 
mely a gyermekeknek felejthetetlen emléket 
nyújt és egész éven át újabb buzdításul szol-
gál, a jövő év ünnepélyéig. 

(Budapest.) Máday Izidor. 

A házi fölad ványok. 
Az elemi iskola többirányú nevelői működése 

között az első helyen mindenesetre az értelmi 
nevelés áll. Ha ez a tétel az elméletben nem 
is egészen, de a gyakorlatban kétségen kívül 
így van. Az értelmi nevelés alatt az iskolának 
azt a munkakörét értjük, amely által a kezeire 
bízott növendékeket olyan elemi ismeretek 
birtokába, juttatja, hogy azok egyfelől ezeknek 
a segítségével az egyszerű közvetetlen életben 
boldogulhassanak, másfelől, hogy további tanul-
mányaikban előre mehessenek. Az elemi iskola 
természetéből folyik, hogy itten a főcél maga 
az egyszerű, közvetetlen életre való előkészítés, 
már csak azért is, mert az elemi iskola tulajdon-
képeni főrendeltetése csak azoknak a tudni-
valóknak a megismertetése, amelyek a tudo-
mánytalan közvetetlen élet forgalmában alkal-
mazást találhatnak. A felsőbb iskolákra való 
előkészítésnek itten csak másodrangú szerep 
jut . Hogy mily fontos az elemi iskola eme 
alapvető munkája úgy az egyszerű, közvetetlen 
élet, mint az oktatás felsőbb tagozatai szem-
pontjából, az kitűnik abból, hogy alapvető 
ismereteinknek helyes keletkeztetésétől, fogal-
mainknak belterjességétől, szilárdságától, a kép-
zetek és fogalmak sokaságától, ezeknek logikai 
berendezettségétől függ egész értelmi valamire-
valóságunk és további előhaladásunk, elannyira, 
hogy ezeknek az alapvető ismereteknek hely-
telen, a lelki törvényekkel össze nem vágó 
keletkeztetése, soványsága, hézagossága, tehát 
felületes volta, berendezetlensége sokszor annyira 
megbénítják értelmi világunknak fölépítését, 
hogy csak nagy visszatérő munka árán lehet-
séges annak további fejlődését biztosítani. Ebből 
is látszik, hogy az elemi iskola oktató műkö-
dése, ennek milyensége, jó, vagy selejtes volta 
mennyire befolyásolják egész szellemi életünket. 
És ez természetes is. Mert hiszen valamint az 

építkezésnél az alap anyagának milyensége, 
annak összekötése, a forrasztóanyag klasszisa 
és a munkások szakszerűsége biztosítják egyedül 
az épületnek szilárdságát és értékét : azonképen 
az alapvető ismeretek értéke is azoktól az 
alaprészektől fog függeni, amelyek abba mint 
tényezők befolytak. 

Azonban az elemi iskola értelmi nevelése 
korántsem merül ki csupán azzal a munkájával, 
hogy a gyermekek lelkében képzeteket kelet-
keztet, fogalmakat alkottat, tehát az elemies 
ismeretek világába vezeti őket, hanem abban 
is közremunkál és fáradozik, hogy a gyermek 
lelkében élő ősi cselekvőképességek ezeken a 
szerzett ismereteken önállólag is gyakoroltas-
sanak. Ami más szóval azt jelenti, hogy önmun-
kásságra, önszorgalomra is szoktatja őket. 
Oktató működésünkben ez sem utolsó dolog. 
Mert hiszen emberi mivoltunk erkölcsi értéke 
sok tekintetben attól függ, hogy mit, mennyit 
és milyen munkát végeztünk akár önszántunk-
ból, akár pedig a külső körülmények kényszerű-
sége alatt. Ennek az önmunkálkodásra való 
szoktatásnak, amely a gyermekeknél a házi 
föladványokban találja kiömlését, értelmi becsén 
fölül, amint azt föntebb mondottuk, nagy az 
erkölcsi értéke is, amennyiben köztapasztalati 
tény, hogy a szorgalmas ember aligha lehet 
rossz, a hanyag ellenben aligha lehet jó. Ebből 
pedig ismét az következik, hogyha az elemi 
iskola nemcsak tanító-, hanem nevelőintézet is, 
ezt a becses tulajdonságot, amennyire az tőle 
telik és tőle függ, a gyermekben ápolja, nevelje. 
A mai korunk különösen intő példa erre. É s 
ezt könnyű szerrel meg is teheti, mert az 
embernek nemcsak az ismereteknek befogadási 
képessége, hanem azonfölül ílz ismeretek 
utáni vágy is alaptulajdona. 

Ámde a házi föladatoknak egy nagy akadálya 
van, amellyel a tanítónak számolnia kell, hacsak 
nem akar az összhangzatos nevelésnek út jába 
állani. Ilyen akadálya a házi föladványoknak 
a gyermeki szervezet gyengesége és korunknak 
az ideges terheltségre való roppant nagy haj-
landósága. Az elemi iskola ugyanis a maga 
belső, sokszor bizony céltalan, de ráparancsolt 
munkájával annyira kifárasztja a még durvá-
nyában levő gyönge gyermeki szervezetet, hogy 
az a magánmunkára, a házi föladatok elkészí-
tésére képtelen. Vagy ha egyik-másik képes is : 
a csekély, valóban nevetséges pihenő-időközök-
kel rendelkező iskolai belső munka és a házi 
föladatok azt is kimerítik és sokszor betegessé 
teszik. Hogy pedig a betegeskedés mily bor-
zasztó veszedelmet hoz anyagi, lelki és testi 
életünkre, sőt magára a társadalomra és az 
államra is egyaránt, azt mindenki tudja. A 
beteg ember nem képes dolgozni, tehát boldo-
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gulni sem. A beteg emberekkel telített társa-
dalom es állam elveszti tápláló'- és ellentálló-
erejét, aminek aztán a vége a hanyatlás, sokszor 
maga az enyészet. Ennek a képnek a festésével 
csak azt akartuk bizonyítani, hogy a házi föl-
adatokkal, mint az ideges terheltség egyik 
okával, úgy szociális, mint higiéniai szempont-
ból nagyon csinyján kell bánni. A dolog itten 
már annyira megy, hogy ezt a veszedelmet 
nemcsak a tanítóság, hanem maga a felsőbb 
hatóság is észrevette és egy intézményes hatá-
rozatban ki is mondotta, hogy a házi föladatok, 
amennyire csak lehet, mellőzendők. 

Amilyen okos és körültekintő azonban ez a 
rendelkezés egyfelől, épen olyan kivihetetlen 
másfelől. Mert bár igaz. hogy az elemi iskola 
az ismeretek nyújtásában nemcsak arra törekszik, 
hogy az ismeretek a gyermekek által csupán 
elfogadtassanak, hanem, hogy álfáink meg is 
tartassanak: mindazonáltal, ha ezt az elvet 
egész merevségében keresztül akarnók hajtani, 
akkor egyfelől a pedagógia egyik sarktételét 
ütnők agyon, másfelől meg magát a tanítói 
szervezetet tennőnk idő előtt tönkre. Azért leg-
célszerűbb ezt a kérdést a munkafölosztás elve 
szerint akként oldani meg, hogy a képzetek, 
fogalmak, ítéletek keletkeztetése, egyszóval az 
ismeretek közlése, átadása, begyakorlása legyen 
ezután is a tanító föladata, mint ahogyan eddig 
volt és amint kell is. A magánleckék pedig 
csak oly dolgokra szorítkozzanak, amelyek szinte 
elkerülhetetlenek és amelyek minden csekély 
voltuk mellett is az önszorgalmat táplálnák, 
nevelnék. Szerintünk olyan iskolában, ahol a 
tanítás egész nap folyik, csak arra a napra 
adnánk házi föladatot, amikor a tanítás szünetel, 
tehát csak csütörtökön és vasárnap. De ezekre 
a napokra is csak annyit, amennyit a gyermek 
1—2 óra alatt elvégezhet. A félnapos tanítás 
mellett egy-egy csipetnyit már minden nap 
kaphatnának. Mindezekfölött pedig szükséges-
nek tartjuk, hogy az év elején minden gyermek, 
orgánuma munkabírásának konstatálása végett, 
a hatósági orvos által vizsgálat alá vétetnék. 
Ily eljárások és preventív intézkedések mellett 
a higiéniai és pedagógiai követelményeknek is 
elég volna téve. Mindezeket szükségesnek véltük 
már csak azért is fölemlíteni, mert az iskola, 
főleg az új abbi időben, tapasztalja, hogy a 
szülők lelkében a házi föladatok gyér volta 
miatt bizonyos fokú bizalmatlanság kél a tanító 
ellenében. És ezt hanyagsággal és kötelesség-

" o no o 
mulasztással vádolja. Holott, ha benéznének 
abba a templomba, ahol az értelmetlen kis 
emberből az értelmes nagy ember készül és 
ha látnák azt, hogy mily lélekölő, gyötrelmes 
órákat kell sokszor átszenvednie a tanítónak, 
épen. az ő gyermekük érdekében : bizonyosan 

elmúlna minden szenvedelmük és áhítattal 
néznének föl a civilizáció eme elsődleges temp-
lomának ormaira és annak papjait a legnagyobb 
tisztelettel üdvözölnék. 

Ezen a tisztán higiénikus szemponton kívül 
még egy csorbája is van a házi föladatoknak. 
Még pedig az, hogy azok, ami eredetüket illeti, 
többé-kevésbé ellenőrizhetetlenek, tehát sokszor 
megbízhatatlanok. Ezt főleg oly írásbeli föl-
adványokra értjük, amelyekben nem csupán a 
kézi teknika, hanem inkább az értelem viszi 
a főszerepet. Ilyenek például a számtani föl-
adványok és ezek körében a gyakorlati példák 
megoldása. A fogalmazások különféle neme és 
fokozata. De még a tisztán teknikai repro-
dukciók sem egészen mentesek ezektől a hibák-
tól. Ilyen például a rajzolás magánniunkája. 
Sokszor ezeken a föladványokon is meglátszik 
egy második személynek hívatlan betolakodása. 
Értelmes, tapasztalt tanító hamar észreveszi 
ugyan ezeket a belopott kakuktojásokar. De 
sokszor ezt is tévútra vezetik, mert annyira 
utánozva van azokban a tanuló fejlődési és 
szokásbeli karakterisztikunia. Mondanunk sem 
kell, hogy az ilyen patriarkális, családias jel-
legű, de káros hatású „elsütögetések" a gyer-
mek még zsendülő jellemére hátrányos, befolyás-
sal vannak, amennyiben ezekből megtanulja a 
pávatollakkal való ékeskedést, melyet aztán, 
ha a körülmények megengedik, kisegítő eszközül 
az életben is alkalmazni fog. Ezekre tehát a 
tanító figyelmeztesse a szülőket. 

Mik képezhetik már mostan a házi föladatok 
anyagát ? Felelet : minden olyan dolog, amit 
az iskola földolgozott, tehát amihez az előleget 
már megadta. Ezek a föladványok alakjukra 
nézve részint szóbeliek, részint írásbeliek. A 
szóbeli föladványok könyvnélkülözésekre szorít-
koznak. ' z írásbeliek részint teknikai munkára, 
részint értelmi gyakorlatokra. Mindkét alakú 
és nemű föladványok természetesen csak aggo-
dalmas előkészítés után adhatók föl. Mert ellen-
kező esetben a gyermekben önön maga iránt bizal-
matlanságot támaszthatunk. Másodsorban pedig 
a munka iránt kedvetlenséget, hogy ne mondjuk : 
utálatot kelthetünk benne. Tehát épen ellenkezőt 
érünk el vele, mint amint vala a célzatunk. 

Az is természetes, hogy mindkét alakú és 
nemű házi föladványok csak akkor fognak 
értékkel bírni, ha azok a tanító részéről mindig 
a leggondosabb ellenőrzésben részesülnek. Ellen-
esetben többet árthatunk vele, mint használunk. 
Amennyiben rászoktatjuk a gyermeket a fölü-
letességre, vagy épen az abszolút hanyagságra. 
Ha tehát adunk: akkor kérjünk is, ha köte-
lezünk: akkor magunkat is kötelezzük. Ez a 
pedagógiai igazság ! 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 
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A tér kifejezése a gyermek-
rajzokban.* 

Egy szebb e's boldogabb társadalom kiala-
kulása csak úgy lesz lehetséges, ha egész kul-
túrális életünk legkimagaslóbb föladatává a 
gyermeknevelést tesszük ; ha iskoláink elavult í 
tanítási rendszerének helyébe egy modern világ-
fölfogástól áthatott, az eddiginél mélyrehatóbb 
és mégis könnyebben alkalmazható tanítási 
módszert tudunk teremteni, mely a gyermek 
egyéniségének, gyermekies fölfogásának, belső 
lelki életének megfelelőbb leszen. Ezen meg-
újhodott pedagógia végcélja az, hogy iskoláink 
ne egy agyontanított és életkedvétől megfosztott 
generációt bocsássanak ki az iskola falai közül, 
hanem egy életenergiájának teljében lévő oly 
nemzedéket neveljenek a gyakorlati élet számára, 
mely az életben örömét leli és kenyerét — nehéz 
életviszonyok között is -— meg tudja keresni. 

Ez a jobb és szebb társadalom, az utánunk 
következő nemzedék képzésének helyes meg-
oldása a gyermekpszichológia, a gyermektanul-
mányozás egyik legmagasztosabb föladata. 

A népiskolai rajztanítás célját tudvalevőleg 
évtizedeken keresztül félreismertük. Azt a gyár-
ipar fejlesztése egyik eszközének tekintettük. 
A rajzpedagógia e cél helytelen kitűzése folytán 
egyes téves alapelveket állított föl, melyekhez 
azután emberültőkön át görcsösen ragaszkodott. 
A rajzolás az alapfokon az írás- és olvasásnál 
is fontosabb és előbbrevaló kelléke a gyermek 
életre való nevelésének, amennyiben az a meg-
iigyelőtehetségnek kezdetben az írás-olvasásnál 
is erősebb támasza. 

A 10. életév befejezése előtt a tantervbe 
vagy föl sem volt véve a rajzolás, vagy ahol a 
tananyagba beillesztették, ott a stigmografikus 
és négyzethálózatos torzszülött módszerekben 
révedezett. Voltak, akik e segédmankók hasz-
nálatát elítélték ugyan, de a geometrikus alaphoz 
s a pontos teknikai ki\itelhez mindvégig 
ragaszkodtak. A helytelenül kitűzött célból 
önként alakult ki a helytelen módszer is. Az 
utolsó évtizedekben kiadott elemi iskolai okta-
táshoz való rajzmintákon nemcsak a díszít-
mények vannak mértani alapon megszerkesztve, 
hanem a gyermek által különben kedvelt ter-
mészeti és használati alakok is, mint az eredeti 
tárgyak mértanilag stilizált képei vannak ábrá-
zolva. Ha pl. a gyermek rajzában egy faág 
galvai nem sz metrikus egyformasággal ágaztak 
szét jobbra-balra, az már a tanító javítására 
szorult. Es ezek a természetellenes, mértanilag 
stilizált alakok szolgáltak a gyermeknek elő-

* Szűcs Izsó nagyváradi tanítóképzö-intézeti rajz-
tanár fölolvasása a „Magyar Gyermektanulmányi 
Társasiíg" nyilvános értekezletén. 

minta gyanánt, hogy azokról a természet és 
művészet vonzó alkotásait utánozza ! 

Egyes téves nézetekhez való ragaszkodás által 
bizonyos fonákságokat a rajztanítás terén a 
reformokba is öntudatlanul átplántálunk. Ily 
téves nézet a gvermek távlati érzékének meg-
ítélése körül uralkodik. Egy másik tévedés a 
nagyméretű modellek hasznosságába vetett hit. 
Nincs tisztázva az a kérdés sem, hogy a kezdet-
legesség keretében a tanító segédkezése mellett 
főleg mily rajzokat készíttessünk? Az osztály 
tömegét, az átlagtanulókat e kezdetleges fokon 
inkább látszati vagy inkább vetületi rajzokkal 
foglalkoztassuk-e ? Végül önként fölmerül az a 
kívánalom is, vájjon a kisgyermek térérzékét 
rajzok helyett nem lenne-e célszerűbb kezdetben 
más eszközzel fejleszteni ? 

Utóbbi időben láthatólag az a nézet kere-
kedett fölszínre, mintha a gyermek ösztönszerű 
rajzaiban a látszattal, annak törvényeivel nem 
törődnék. Ezen nézet szerint a gyermek főként 
tárgyilagos tudása és lehetőleg tapintási érzéke 
után indul, de a látszat után nem. Ezt a 
tapasztalatot a pedagógusok, rajztanítók és 
és pszichológusok a gyermekrajzokból vett egyes 
példákkal vélik igazolhatni. Például: 

1. A gyermek egy sírhely rajzában nemcsak 
a látott tárgyat : a sírdombot és a föléje el-
helyezett keresztet ábrázolja, hánem a sírban 
fekvő, nem látható holttetemet is. 

2. A gyermek a szemben lerajzolt emberi 
alak lábfejét oldalt helyezi, amint azt az egyip-
tomi hieroglifek alakra jzain is láthatjuk ; mert 
távlati „rövidülést" az ő fogalmai között még 
nem ismer. Egy rövidebbnek látszó lábat még 
nem volt alkalma megfigyelnie. 

3. A gyermek a szembe néző emberi arcon 
az orrt, melyet csak az arc közepére kellett 
volna helyeznie, oldalt is rajzolja, mert ő az 
orrát kiállónak látja. 

4. A gyermek az emberfejet teljes befejezett 
köralaknak ábrázolja, még akkor is, ha a fej-
nek egy része kalap által el is lenne födve ; 
mert ő a fejet a valóságban teljes gömbalakú-
nak látja és tudja azt, hogy a kalap a fejre 
csak utólag van rátéve. 

5. Ugyanígy magyarázható meg, hogy a 
gyei'mek a kalapot átlátszónak rajzolja. A haj 
a gyermekrajzokban a kalapon keresztül is 
látható, mert az ő tudása szerint a lerajzolt 
hajszálak a kalap alatt a valóságban is ott-
vannak és mert a gyermek rajzolgatás közben 
arra nem gondol, hogy a hajat a kalap el-
takarja. 

Ezen példákból kitűnik, hogy a gyermek 
főként a valót, a tárgyi igazságot kutatja s  
úgy rajzolja meg a tárgyat, amint azt tapintási 
érzéke révén megismerte. De ezek a példák 
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nem bizonyítják azt, hogy a gyermek a lát-
szattal nem törődik. A fölhozott példák ezen 
föltevés bizonyítására nem elegendők, bár az 
ellenkező nézet igazolására sem nyújtanak kellő 
támpontot. 

A gyermek a használati tárgyakat, pl. : széket, 
asztalt, lócát, poharat rendszerint nem a ter-
mészetes alakot megközelítő távlati képében, 
hanem homlokzati képben állítja elő. Ez azonban 
nem a gyermek természetes sajátsága. Az ilyen 
rajz a gyermek munkájába másolás révén került. 
A vetületi rajzot a gyermek a tanító, a szülő, 
az idősebb testvérek rajzai nyomán másolja le 
s nem saját megfigyelése az eredeti tárgyon. 
Olyan rajzok vizsgálatánál, hol a tanító még 
nem irányította a rajzoló gyermeket munkájá-
ban, ahol az egyéni megfigyelést nem befolyá-
solta, akárhányszor találunk távlatot is a rajz-
ban. Az ösztönszerű rajzokból megállapítható, 
hogy az átlagos tehetségű tanuló a tárgyak 
térbeli viszonyait rajzban nem tudja helyesen 
visszatükröztetni, de viszont az is bizonyos, hog\ 
jobb megfigyeléssel bíró gyermekek a használati 
tárgyak rajzát sokszor erős távlati érzékkel 
igen gyakran helyesen ábrázolják". 

Ebből tehát épenséggel nem az következtet-
hető, mintha a gyermek a harmadik kiterjedést 
nem látná, mintha távlatilag nem látna, vagy 
mintha nem szeretné a tárgyakat látszatilag 
ábrázolni ; hanem inkább az : hogy egyes ese-
tekben a rendelkezésére álló eszközök elég-
telenek megfigyelésének visszaadására, más 
esetekben pedig tudásának korlátoltsága vagy 
fogyatékossága, teknikai készsége gátolják őt 
észleleteinek hű visszaadásában. Térérzékét tehát 
elvitatni nem lehet. Ezt a gyermekrajzokból 
kétségtelenül szintén megállapíthatjuk. így 
mutatja ezen föltevés helyességét pl. az is, hogy 
kezdetleges ábrázolásaiban a ház rajzát nemcsak 
előnézetben szokta ábrázolni, hanem amellé 
rendszerint oldalnézetét is hozzáragasztja, mintha 
e két falterület egy síkban terjedne ki. Ez azt 
bizonyítja, hogy nem egészen a gyermek meg-
figyelése volt a hibás, amidőn a háznak emlé-
kezetében maradt képét, annak két oldalfalát 
helytelenül egy síkban adta vissza. Szintén nem 
a térérzék hiánya az oka, hogy a gyermek pl. 
a házban elhelyezett éléskamrát úgy ábrázolja, 
mintha az a házhoz külön lenne hozzáépítve. 

Helytelen rajz jött létre az esetben azért, 
mert megfigyelését a térbeliségre nézve a ren-
delkezésére álló egysíkú rajzfölületen a gyermek 
nem volt képes kellő módon kifejezni. 

A gyermek megfigyelésének helyességét hibát-
lan rajzból megállapíthatjuk, de az ösztönszerű 
rajz hibáiból a megfigyelés helytelenségére nem 
mindig vonhatunk le következtetést. A térbeli 
elhelyezést kifejezni akaró rajz hibáiból pedig 

egyáltalában nem. Ezt bizonyítja többek között 
pl. a gyermek azon hibás rajza is, melyet egy 
asztal után készít, emlékezetből. 

Ilyenkor a kis piktor az asztalt körüljárja, 
megtapogatja, megnézi élűiről is, fölülről is és 
azután bár megfigyelésének eredménye gyanánt 
a tárgyat előbb előnézetben adja vissza, de 
ehhez rendszerint mindjárt hozzáragasztja az 
asztal tetejét is. 

Szemében két kép maradt meg, az elől- és 
fölülnézet s ezt adta vissza rajzában is. A két 
nézetet azonban az ő naiv fölfogásának meg-
felelően egyetlen rajzban adja vissza. De tévedés 
volna azt hinni, hogy az így készített rajz 
vetületi kép ! Hisz' a gyermek az asztalt, ennek 
fölső lapját — a tárgyról nyert első benyomása 
alapján — tényleg lábakkal ellátott négyszögnek 
rajzolja s nem lábakkal alátámasztott egyenes 
vonalnak. 

A tanítás kezelőfokán nem a készített rajz 
helyessége, nem a létrehozott kép jósága, hanem 
maga a rajzolás ténye : a rajzolgatás a fontos. 

Fontos, hogy a gyermek a test többirányú 
kiterjedését észrevegye ; hogy ebbeli megfigye-
lését rajzban pontosan vissza tudja-e adni : nem 
annyira fontos. Nem képes magát rajzban 
helyesen kifejezni, ahogy nem volna képes 
nyelvben, szóval magát pontosan kifejezni, meg-
értetni. A térérzék tehetségesebb növendékeknél 
sokszor tényleg nagyon korán kifejlődik. 

Károsan hat a nagyméretű modellek haszná-
lata a kezdőfokon. Akárhányszor egyik-másik 
gyermek a helyéről helytelen nézőpontból kény-
telen a tárgyat megfigyelni, torzképet kap s 
azt ábrázolni kénytelen. Kis gyermekek kis-

I méretű játéktárgyak megszemlélése és rajzolása 
által inkább nyerhetnek helyes távlati érzéket 
s állíthatnak elő megközelítően jó távlati képet, 
mint nagyméretű modellekről. Ezért célszerű 
nagy tárgyaknak kisébbített modelljeit fából, 
bádogból vagy papírból készített gyermekjátékok 
gyanánt a gyermek elé adni, hogy ezekről 
szerezze megfigyeléseit. A térbeliség kifejezésére 
a rajzolás helyett a szemléltetés és az egyes 
kézügyesítő foglalkozások, elsősorban a mintázás 
is alkalmas. 

Ne akarjon a tanító az elemi iskolában 
művészi képzést nyújtani. Ne akarjunk művé-
szeket, hanem iparosokat, műipari érzékkel bíró 
közönséget képezni. Az iskolai rajzoktatás legyen 
melegágya egy ipari érzékkel bíró lakosságnak, 
melyet Magyarországon megteremteni, egy 
műértő társadalomnak, melyet hazánkban ne-
velni kell. 

Csak műértő társadalom biztosíthatja mű-
iparunk és művészetünk föllendülését és meg-
erősödését ! 

(Budapest) Tas József. 
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„Fűzfalevél, nyárfalevél." 
Fönt, a komor Hargitta tetején, ott, ahol 

az út Udvarhelyből Csíkba tér, hajlós-ágú fiatal 
fűz áll az út egyik felén s egy ezüstlevelű 
nyárfa a másik felén. 

Hogyan került a völgyi patakok eme két 
fája ide föl, a mogorva fenyvesek és bükkös-
erdŐK fái közé ? 

Az lit mentében kristályvizű két forrás fakad. 
Az egyik az Olt forrása, a másik a Marosé. 
Valami forgószél fölkapta a két fa pehelymag-
vait s fölhozta ide, a magasba. S ott, a nedves, 
puha talajban kicsíráztak, gyökeret vetettek s 
azóta ott zöldelnek kora tavasztól késő őszig. 

A többi lomblevelű fa : a havasi szil, a bükk, 
meg a cser már rég levetette nyári gúnyáját; 
ez a két fa még egyre tartogatja leveleit, mint 
a csüggedő szív száz csalódáson át is megtar-üo n 
togatja a maga dérlepte reménységeit. 

Kora tavaszkor, amikor még a többi fa. nem 
mer ünneplőbe öltözködni, ez a két fa már 
teljes pompában hirdeti, hogy jön a kikelet. 

Ok legkorábban megérzik a tavaszt. o ö 
A hegyoromról messze ellátni. Egyikfelől 

a hamvas ködbe enyésző Olt völgye : a tündéri 
fényben ragyogó Csíkor-zág. Másikfelől a 
Maros és a Küküllők hullámos völgyei nyúlnak 
el messze nyugat felé. 

A Maros és az Olt forrásai oly közel esnek 
egymáshoz, hogy széllebbenéskor a partjaikon 
álló fák meghallják egymás leveleinek susogását. 

Lombhulláskor az északi szél fölkapja a fűzfa 
leveleit s viszi azokat le az Olt Tölgyébe. Az 
ojtozi szoroson át betóduló hideg havasalföldi 
szél meg a Maros hullámaiba hordja a nyárfa 
levelét. 

A két folyó aztán viszi, viszi, sodorja az 
egymás szomszédságában nőtt fák leveleit, az 
egyikét nyugatnak, a másikét délnek. Fűzfalevél, 
nyárfalevél ! Vájjon találkoznak-e még valaha 
az életben ? 

Hát igenis találkoznak ! Azt mondja a csíki 
székely : 

„Fűzfalevél, nyárfalevél : 
Megest egybe sodri a szél !" 

A nyárfa levelét a Maros vize viszi, viszi 
nyugatnak, végig a kies Erdélyen. Azután viszi 
tovább, ki a Magyarföldre, Nagyalföldre. Sze-
gednél találkoznak a Tiszával. A Tisza viszi 

tovább, le Titelnek, ott találkoznak a Dunával. 
A Duna keblére öleli mind a kettőt s előbb 
a horvát, majd a szerb part mentében viszi, 
viszi a belehullott nyárfalevelet ki a Vaskapun 
át, Romániába. 

A fűzfalevélnek már rövidebb az útja. Délről 
megkerüli a Hargittát ; Végigfolyik a regényes 
szászok földjén, Bárczaságon s a Vöröstoronyi 
szoroson útat törve magának, kilép ő is ide-
gen földre, Romániába. 

Ha ott aztán a fűzfalevél valami ágon-bogon 
fönnakad: bizony találkozik ott előbb-utóbb 
a nyárfalevéllel. 

* 

Szereday. Ambrus uramnak tizenkét fia volt 
Csíkmenaságon. Szomszédságában lakott Baczoni 
Gergely uram, annak meg tizenkét leánya volt. 
Egyébként pedig szegény halinás székely vala 
mindkettő, akiknek a két munkatéyő tenyerü-
kön kívül nem vala egyéb gazdaságuk. 

Azért Szereday Ambrus uram is fölnevelte 
a maga tizenkét fiát, meg Baczoni Gergely is 
a maga tizenkét leányát. 

Hát hiszen az lett volna a legszebb meg-
oldása annak a nagy életkérdésnek, hogy mi 
lett abból a tizenkét fiúból, meg abból a 
tizenkét leányból: ha Szereday uram tizenkét 
fia feleségül vette volna Baczoni uram tizenkét 
leányát. 

Biz az lett volna a legszebb megoldás ! Ha-o 
nem hát azután ? Mi lett volna azután belőlük ? 
Szereday uram azt mondá : 

— Tizenkét koldusból huszonnégy ! Csak 
hadd menjenek szét a világba. Elég tág a kerek 
föld. Szorítsanak helyet maguknak az életben. 
Tanulják ineg, mit tesz az: élni becsülettel, 
emberséggel. 

Szereday uram tizenkét fiából így sok min-
den kitellett. Egyikből lett földmíves, a másik-
ból bányamunkás, harmadikból kovács, bognár, 
lakatos. Egyik-másiknak tanulni jött kedve. 

Az sem baj. Hadd menjen! Keressen magá-
nak ingyenhelyet valamelyik főiskolában. Csak 
arra az egyre ne számítson, hogy Szereday 
uram valami nagy pénzbeli segítséggel .lészen 
iránta. 

De azért egy .kis pénz is akadt. Az apa is, 
meg a testvérek is közreiparkodtak. Akinek 
segítségre volt szüksége, azt segítették. Ha úgy 
fordul sora, majd visszaszolgálja a segítséget, 
aki rászorult. 
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Jgy váltak közülük tanult emberek, tiszt-
viselők, hivatalnokok is. 

Egyikük szinte, a Tamás gyerek, tanítóvá lett. 
Baczoni uram is szárnyra bocsátotta a tizen-

két leányát. Egyik-másika férjhez ment, aki 
férjhez nem mehetett, az elment szolgálatba ; 
lett belőlük szakácsné, dada, szobalány. 

Egyik lánya, Aranka, szintén iskolákra ment. 
Sepsiszentgyörgyön elvégezte a tanítónöképzőt, 
lett belőle tanítónő. 

Szereday Tamással egyidőben kapta meg az 
oklevelét Baczoni Aranka. 

A vasúti állomásról egyazon parasztkocsin 
mentek hazáig. Két fiatal gyerek, két okleveles 
tanító. Tamás volt húsz éves, Aranka tizennyolc. 

Kicsi gyerekkoruk óta ismerték egymást. 
Szüleik szomszédok voltak. A két fiatal most 
is csak tegezte egymást. 

— Hát Arankám lelkem — szólt Tamás, 
amint a kocsi megindult — te mit fogsz 
csinálni, ha haza mégy? Otthon töltöd a va-
kációt V 

— Egy pár napot otthon töltök s azután 
állás után nézek — szólt a lányka. 

— Olyan hamar ? 
— Még mindig sokan vagyunk otthon. Két 

néném betegen került haza a szolgálatból, 
azokat édesanyámnak kell tartania úgyis. Én 
biz', mihelyt álláshoz jutok, azonnal megyek. 
Hát te Tamás, te még nem készülsz állásba? 

— Készülök én is, de majd csak őszre. Itt 
a nyár, kezdődik az aratás. Az apám is, ,meg 
a bátyám is mennek Romániába aratni. Én is 
velük megyek. Az én kenyerem, akárhol akadok 
is meg, már biztosítva van télire. Amit én 
keresek, hadd szaporítsa az is az övékét. 

Késő alkonyatra járt az idő, amikor hazaértek. 
— Találkozunk még itthon, úgy-e ? — kér-

dezte Tamás elváláskor. 
— Azt hiszem — szólt a leány — s tán 

csak meglátogatsz bennünket? o r> 
— Ha a dologtól ráérek, tán vasárnap. 
De biz/ a Tamás nem jutott hozzá, hogy 

látogatást tegyen. Bátyjai másnap készültek i 
indulni Romániába az apjukkal, aratni. Mái-
korán hajnalban ott állt a kocsi. Tamás is 
veliik ment. Baczoni Arankának még csak 
annyit sem mondhatott búcsúzás fejében, hogy : 

— Isten veled, kis kollégám ; aztán ha ráérsz, 
egyszer-másszor keress föl levélben, ahogy én 
is föl foglak keresni. 

Őszre járt az idő, mire visszakerült. Akkor 
már Aranka nem volt otthon. 

Állást kapott, elment ; hová ? Ki tudja ! 
Yalami urasághoz került nevelőnőnek. Biz' a 
nevét elfelejtették az uraságnak is. meg a lakó-
helyének is. 

* 

Néhány nap múlva levelet kapott Tamás. 
Aranka írt neki, Aradról. 0 ment el hazulról 
előbb : úgy illett, hogy ő írjon előbb. 

Megírta, hogy egy gazdag örmény családhoz 
került két kis leánygyermek mellé nevelőnőnek. 
Az egész családban senki sem beszél magyarul, 
csupán a két kisleány. 

Elég jó helye van ; de azért még sem szeret 
ott lenni. Tovább vágyik a szíve : arrafelé, ki 
a Magyarföldre. Van is kilátása rá, hogy jövőre 
Szegedre kerül rendes tanítónőnek. Akkor aztán 
elérte szíve legmagasabb vágyait . . . 

Tehát a Maros vize vitte, vitte, sodorta már 
a széltől kapott nyárfalevelet! 

Tamás megírta, hogy ő is útra készül. 0 is 
kapott állást egyik romániai fürészgyártelepen. 
A gyártelepen legnagyobbrészt székely munká-
sok dolgoznak. Az emberséges társulat, amely 
a fürésztelepet bírta, tekintettel arra, hogy 
magyar munkásai vannak, hát Magyarországon 
keresett tanítót iskolájához. 

Ide indult Szereday Tamás, hogy állását 
elfoglalja. 

Mikor a csíki székely útnak válik, azt hiszi, 
hogy amerre az Olt vize folyik, az mind az ő hazája. 

Egy kis csalódás ugyan éri a Királyföldön, 
a Bárczaságon, Brassóban, Fogarason. Német 
szó nélkül itt már bajos boldogulnia. És ám-
bátor a hétfalusi csángók közt ismét otthon 
találja magát, de már a nagyszebeni oláhok 
megint csak nem hallanak magyarul. 

így viszi, így sodorja magával tovább az Olt 
vize a belehullott füzfalevelet... 

Szereday Tamás is ment tovább, az Olt 
folyását követve. Azt hitte, hogy túl a Havaso-
kon, túl a Retyezáton is mindenütt Magyar-
ország van, ahol magyarok laknak. 

Egy kis csalódás bizony érte őt ott. Az igaz, 
hogy a szülök, már tudniillik a munkásszülők, 
mind magyarul beszéltek, hanem a gyerekekkel 
már nehezebb volt boldogulni. Ha szóba eresz-
kedett velük a dumnye dászkál, csak el-elkám-
ficsorodott a nyelvük az oláh szóra : 

— Hej dumnye Zeu ! de multa tempului 
vártuk már domnule ! Az az áltru domnule, aki 
az aqua-vitet nagyon szerette, bizony csak ru-
munyistye beszélt velünk. 

Tamás csakhamar tisztában volt a maga föl-
adatával. Egy fennkölt, nemes missziót látott 
maga előtt: ezt az idegenbe sodort maroknyi 
magyart megtartani magyarnak ! Lehet-e ennél 
magasztosabb honpolgári s tanítói föladat ? 

Hanem az a munka nem ment könnyen. Az 
oláh nyelv szerfölött ragadós 

Még otthon a családban, kivált az öregek, 
beszélik apáik nyelvét, de már a gyermekek, 
kint az utcán, csak oláhul karatyolnak. 
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Tamás azon kezdte, hogy megtiltotta nekik 
az oláh beszédet. Hasztalan volt. Mikor őt 
látták, akkor magyarul folyt köztük a szó, de 
amikor nem látták, megint csak románra for-
dult a beszéd. 

Hova tovább azt is belátta Tamás, hogy 
milyen sisiphusi munkára vállalkozott. A szülők 
kívánsága volt, hogy magyarul tanítsák gyer-
mekeiket. A gyártulajdonosok teljesítették kí-
vánságukat, Hanem azért haszontalan munka 
ez mind. A gyerekek szívesebben beszélnek 
oláhul. A közoktatásügyi kormány is belekot-
nyeleskedik az iskolák dolgába A román nyel-
vet akarva-akaratlanul is tanítani kell. Ehhez 
pedig Tamás úrfi vajmi keveset értett. Emiatt 
aztán igen sok kellemetlensége lön az iskolai 
hatóságokkal. 

Három esztendei ottmüködése alatt meg-
győződött arról, hogy hiába itt minden eről-
ködés. Ezt a népet ő meg nem menti a ma-
gyarságnak. 

Hiszen már maga a nép sem az, ami otthon. 
A bokáig érő fehér halina-nadrág, meg a kurta 
zeke rég levedlett róla. Bocskorban, ködmen-
ben jár valamennyi ija-fia. 

Az a nyelv is, amit beszél, a magyarnak s 
az oláhnak zagyva keveréke. Meg aztán, amit 
otthon meg nem tesz a székely, idegenben azt 
is megteszi : pálinkát iszik. 

Hát érdemes ezért a maroknyi züllött hadért 
föláldozni ifjúsága munkakedvét s jövendő bol-
dogulásának reményét ? 

S miért? Azért a 600 líráért, amit neki a 
társulati pénztár fizet ? Bizony nem érdemes ! 
Ennél többet keres akármelyik gyári munkás is. 

Elhatározta magában, hogy megválik állásá-
tól s más helyet keres. De még előbb tett egy 
kísérletet, amivel boldogulásának útját egyen-
gethetné. 

Hírlapi cikkelyekben fölhívta otthon honfi-
társai figyelmét a Romániába szakadt magyar-
ság szomorú sorsára. Kérte honfitársai segítségét, 
mert különben mind elvesznek. 

Szavai elenyésztek, mint a pusztába kiáltó-
nak szavai. 

Csak az iskolai évet kívánta befejezni. Az-
után el volt tökélve rá, hogy megy tovább, 
akárhová. Ha lehet vissza, az édes hazába. Ot , 
ha nyomorogni kell is, de legalább otthon 
nyomorog az ember. 

* 

Annyit elért Tamás hírlapi cikkezéseivel, 
hogy a tanügyi kormány figyelmét magára 
vonta. A hazai román lapok iparkodtak nagy 
lármát ütni. Attól kezdve szemmel tartották őt. 

De még egy eredményt ért el. Es pedig 
azt, hogy tekintettel az iskolásgyermekek nagy 
számára, kényszerítették a társulatot, hogy még 

egy párhuzamos osztályt állítson tol t'ürész-
t el epén. 

A társulat engedett a törvény kényszerítő 
erejének, fölállíttatta a párhuzamos osztályt. S 
mivel a férfitanítóval annyi galibaság volt, 
ezúttal női tanítói állásra hirdettek pályázatot. 

* 

Tamás épp a gyártelep igazgatójának iro-
dájából lépett ki, amidőn egy nyúlánk, karcsú, 
fiatal idegen nő készült oda belépni. Az ifjú 
nő le volt fátyolozva. De Tamás azért ráismert. 
Baczoni Aranka volt. 

-— Ne te né ! Arankám ! Hogy kerülsz te ide ? 
— Megválasztottak ide tanítónőnek. 
— Ejnye, de rossz helyre jöttél lelkem. 
— Majd jó lesz, ha megszokom. 
— Én is azt mondtam idáig : szokom, meg-

szokom ; de most már azt mondom: szököm, 
megszököm. 

— Hogyan, te elkészülsz innét ? 
— El én. 
— Miért? 
— Hát tudod, kedvesem : gyenge a jövede-

lem. Reggel puliszka, délben polenta, este 
mamaliga. Ezt nem lehet kiállani sokáig. 

— Jó étel az mind a három. 
— Jó ám, ha mind a három más ; de mikor 

mind a három egy s aztán az az egy is kevés. 
— Hát akkor Isten veled, Tamás. Mikor 

indulsz ? 
— Még ma. 
Tamás egy ideig tűnődött magában: szól-

jon-e többet. Végre is odafordult a leányhoz: 
— Hallod-e Aranka! Mondanék én egyet: 

ne maradj te itt, rossz hely ez itt nagyon ! 
— Én itt maradok, nekem jó hely lesz. 
— De ugyan mondjad csak : mi hozott 

téged ide? Hisz a leveledben azt írtad, hogy 
Szegedre készülsz. 

— Ott voltam. Onnan pályáztam ide. Olvas-
tam a hírlapi cikkeidet. 

— Hm ! Azokat, amiket egy maroknyi nép 
megmentéséről írtam ? 

— Igen. 
— S te meg akarod őket menteni ? 
— Teszek annyit, amennyit tehetek. 
— Nagyon szegény a fizetés. 
— Nekem elég lesz. 
— Ha még a kettőnk fizetését összetehet-

nénk . . . 
Aranka lesütötte szemeit, Tamás megfogta 

a leányka kezét: 
— Nos mit szólasz hozzá? 
Aranka fölemelte fátyolát, úgy nézett 

Tamásra : 
— Akkor itt maradnál ? 
— Igen. 
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És a leányka szelíd barátsággal szorította 
meg az ifjú kezét. ° * 

Ejnye no ! Hogy nekem ezt a történetet épp 
most jutott eszembe megírni, amikor itthon 
mindannyian egy jobb jövő után siránkozunk! 

(BaramjaseUye.) Bodonyi Nándor. 

IRODALOM. 
Judith. Hős beszély. Irta Gál István. A bibliai 

Judith történetét dolgozta föl Grál István kar-
társunk, akitől lapunkban is jelent meg néhány 
szép költemény. Gál István nemcsak költői 
hangulatú, de költői tehetségű ember is, aki a 
verselés technikájának is birtokában van. „Hős 
beszélye" (azt hittük, hogy az ötvenes évek 
szépirodalmának ez a szörnyű terminusa: „hős 
beszély" — már rég kimúlt; sajnáljuk, hogy 
épp Gál István sikertilt költői elbeszélésének 
címlapját ékteleniti el!) — tehát Gál István 
költői elbeszélése 8 énekben tárgyalja Judi th 
ismert történetét, azzal a szép, költői becsű 
alapgondolattal, hogy Judith, mire az őt sze-
rető Akhior Betúlia megmentése után érte jő, 
kiterítve, holtan fekszik, mert „a tiszta, szűzi 
öntudat a vérontást nem bírta meg". Szép 
gondolat, melyet GáJ. István szépen jut tat 
érvényre is. Részünkről örvendünk, hogy egy 
kartársunk irodalmi sikeréről számolhatunk be, 
mert Gál István költői elbeszélése, mely iro-
dalmi színvonalon áll, megérdemli, hogy men-
nél szélesebb rétegekben elolvassák. A füzetet 
Vágó Gyula csurgói könyvnyomdája állította 
ki, tiszta nyomással, jó papiroson, csak kár, 
hogy az írásjeleket a nyomda sok helvtt el-
hanyagolta, itt-ott értelmetlenséget is okozva 
ezzel. Gál István Judith-ját melegen ajánljuk 
kartársaink figyelmébe. Ára 1 K 60 f s meg-
rendelhető a szerzőnél, Rinyaszentkirályon (So-
mogy m ) . 

Költeményein. í r ta Balogh János. (Békéscsaba, 
Corvina-nyomda.) Balogh Jánosról már csak 
annyit mondhatunk, hogy költői hangulatú 
ember, aki nagy ügyességgel versel, de költői 
tehetséget nem igen árul el csinosan megírt és 
kellemesen gördülő verseiben. Figyelemmel 
olvastuk el az egész kötetet, de semmi olyat 
nem találtunk benne, amit már előbb nem 
olvastunk volna, vagy ami legalább ú j fölfogá-
sával ragadta volna meg figyelmünket. A köte-
ten mérsékelt világfájdalom ömlik el, amelyet 
Leoparcü óta még az egyes kifejezéseiben is 
ismerünk. Ismételjük : Balogh János ügyes ver-
selő, de nincs semmi mondani valója, ami pedig 
nagy baj, mert inkább volna kevesebb versírói 
képessége, csak -akadnának — legalább itt-ott — 

gondolatai is. A versírás teknikájának elsajá-
títása sok embert téveszt meg, aki ezen a réven 
költőnek hiszi magát. Pedig hát költő csak az, O O 7 

aki művészi módon költői gondolatokat jut tat 
kifejezésre. 

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

Köszönetét nyilvánította : Lentvorszky Mi-
hálynak, ki a Nyíregyházához tartozó sóskút-
tanyai ág. h. ev. isk. részére egy kat. hold 
területű földet 800 K értékben adományozott. 

Kirendelte : dr. Vértessy Gyula közp. szolg. 
berendelt kir. tanfelügyelőt Torontál vármegye 
kir. tanfelügyelőjéül. 

Megbízta: Dudás Gyula kir. segédtanfel-
ügyelőt a homonnai tanfelügyelőségi kirendelt-
ség vezetésével. 

Kinevezte-: Munlca Sándort, a szebenvár-
megyei kir. tanfelügyelői hivatal ideiglenes 
vezetésével megbízott kir. segédtanfelügyelőt 
a VIII . fizetési osztály 3. fokozatába, az 1904, 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlék-
kal Szeben vármegye kir. tanfelügyelőjévé; 
Mátéfy Erzsébet oki. tanítónőt a simonyifalvai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; özv. Wagner 
Mihályné, szül. Göhl Julia oki. óvónőt a me-
tzenzéfi áll. óvóhoz óvónővé ; Hidoégi Bepő 
borsodvármegyei kir. tanfelügyelőt a VII. fize-
tési oszt. harmadik fokozatába; Lázár Ferike 
oki. tanítónőt az albertfalvai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Horkay Erzsébet oki. óvónőt a 
mádi áll. óvóhoz óvónővé; Obetlcó Anna oki. 
óvónőt a dicsőszentmártoni áll. óvóhoz óvó-
nővé; Barcsát/ István oki. tanítót a sándor-
falva-homokpusztai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá : 
Makray Emma oki. tanítónőt a szilágyballai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Bartha János 
oki. tanítót az ongai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Györkös József oki. tanítót a bánfalui áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Molitorisz Jenő oki.tanítót 
a muraszombati áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Nagy Lajos oki. tanítót a nagyecsedi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Várhelyi György kir. tan-
felügyelőségi tollnokot, címzetes segédtanfel-
ügyelőt, a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé és 
szolgálattételre Zala vármegye kir. tanfelügye-
lőségéhez rendelte ; Szendrei Ida állandó h. 
oki. tanítónőt a káinoki áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Magyari Pál oki. tanítót a kereszt-
vári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bartha Vilma 
oki. tanítónőt az alsóteleki áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Székely Károly okL taní tót a makó-

I külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Botis 
| Emma oki. tanítónőt a borsai áll. el. isk.-hoz 
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r. tanítónővé ; Schaller Florist, a békésvár-
megyei kir. tanfelügyelőség vezetésével meg-
bízott kir. segédtanfelügyelőt a VII]. fizetési 
osztály harmadik fokozatába ; Dimics Yidoszáva 
oki. tanítónőt a gályái közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Sift Károly oki. tanítót a hajdú-
dorogi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Wemczierl 
Jenő sándorfalva-homokpusztai áll. el. isk. tanítót 
a pilisszentlászlói áll. isk.-hoz ; Steiger Erzsébet 
szilágyballai áll. el. isk. tanítónőt a szatmár-
hegvi áll. el. isk.-hoz; dr. Szalag Pál gömör-
kishontvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
a n agy k ü k i il lőv ár m egy e i kir. tanfelügyelőség-
hez ; özv. Kende Antalné, szül. Vágó Emma 
tállyai áll. óvónőt a munkácsi III. sz. áll. óvó-
hoz : Gyurgyik Mária felenyedi áll. el. isk. 
tanítónőt a pilisszentiváni áll. el. isk.-hoz ; 
Sztodolnik Béla nagyecsedi áll. el. isk. tanítót 
a máramarosszigeti áll. el. isk.-hoz ; Láng Ist-
ván torontálvármegyei kir. tanfelügyelőt Csanád 
vármegyébe ; Gaál István marosvásárhelyi áll. 
el. isk. tanítót a brádi áll. el. isk.-hoz: Bartos 
Ilona avasújfalui áll. el. isk. tanítónőt a zólyomi 
áll. el. isk.-hoz ; Szondi Nándor pilisszántői áll. 
el. isk. tanítót a budakeszi áll. el. isk.-hoz ; 
Buti Vince apai áll. el. isk. tanítót a szinyér-
váraljai áll. el. isk.-hoz ; Kriszteszku Mihály 
krusoveczi közs. tanítót a mehádikai, Aczél Trifon 
kornyarévai közs. tanítót a krusoveczi, Spunei 
Mihály pecsenyeskai közs. tanítót a kornya-
révai, Mihálka János lunkaviczai közs. tanítót 
a pecsenyeskai, Tiszmonáriu Pál möruli közs. 
tanítót a ruszkai és Humiez a. János ruszkai 
közs. tanítót a möruli közs. isk.-hoz ; dr. Mauks 
Ernő nyitravármegyei kii-, tanfelügyelőségi toll-
nokot a pozsonyvármegyei kii-, tanfélügyelőség-
hez : Gaál Ferenc hajdúdorogi áll. el. isk. 
tanítót az apai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Basa Péter új-
pesti áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1800 K-t ; Péresi Lajos csatári ev. ref. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak 1 évi 540 K-t, 
ideiglenesen ; Zagyva Józsefné, szül. Firnstall 
Mária kapnikbányai (alsótelepi) áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 600 k-t; Vár-
allyai Mihály kardosréti közs. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 760 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett: 
néb. Zsáry József Lajos nyug. lesti ág. ev. 
tanító özv., szül. Králik Máriának évi 300 K-t ; 
néh. Pongrácz Mihály abrudbányai áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Silló Rózának évi 660 K-t, 
Katalin, Etelka és Irén nevű kkorú árváinak 
egyenként 110 K-t, együtt 330 K-t, mindössze 
990 K-t ; néh. Szigeti István kiskirvai nyug. 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Csegényi 
Jozefinnek évi 360 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Avatás. „Az Aradvidéki Tanítóegyesületé-

nek f. hó 20-án nagy ünnepe lesz : ezen avatja 
föl sok és nehéz munkával fölépített konvik-
tusát. A fölavatást gróf Apponyi Albert minisz-
ter személyesen fogja eszközölni. A konviktus 
fölavatása után, folyó hó 20-án délelőtt 10 
órakor a városháza nagytermében díszközgyűlés 
lesz, mely alkalommal gróf Apponyi Albert 
miniszter a jelenlevő tanítósághoz beszédet intéz, 
illetőleg közvetlenül közli a tanítósággal az ö 
népoktatásügyi programját. A miniszterrel 
Aradra utaznak Tóth János államtitkár és 
Halász Ferenc miniszteri tanácsos. Az Eötvös-
alapot Ujváry Béla elnök fogja képviselni. 

— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
10-én folytatta a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter költségvetésének tárgyalását. A f. hó 
11-iki ülésen gróf Apponyi Albert miniszter is 
fölszólalt, amikor Bella Mátyás (tót) képviselő 
beszédére a következő megjegyzéseket tette : 
„Azt mondja a képviselő úr, hogy a fizetés-
rendezésnek hasznát csak az új tanítók fogják 
élvezni, a régi tanítók pedig nem. Ez igen nagy 
tévedés, mert a nem állami tanítók fizetéskiegé-
szítése az 1893. évi törvénnyel veszi kezdetét. 
Minden tanítónak, réginek és újnak, az ú j tör-
vény szerinti fizetés és korpótlék kiegészítése 
erre a dátumra, tehát 1893-ra visszamenő szá-
mítás alapján fog megállapíttatni. Ennélfogva 
nem áll az, hogy ennek a gyümölcsében csak 
a£ új és nem a régi tanítók fognak részesülni. 
(Helyeslés.) A képviselő úr fejtegetéseinek po-
litikai részére nem akarok kiterjeszkedni, két 
megjegyzést azonban nem fojthatok magamba. 
Azt mondja, hogy olyan föltételekhez akarom 
fűzni a tanítói fizetésrendezést, illetőleg a ma-
gasabb állami segítésben való részesítést, amely 
terrorisztikus természetű és amely erkölcsi 
nehézségekbe ütközik; hogy e föltétel mellett 
a segítés megadása nem jótétemény, hanem 
ellenkezőleg, támadás. Akinek számára legyőz-
hetetlen erkölcsi nehézség az, hogy hazafias 
irányban a magyar állam pólgái aivá nevelje az 
ifjúságot és magyar állampolgári öntudattal 
telítse a rábízott gyermek szívét, annak, őszin-
tén megvallva, nemcsak állami fizetéskiegészítést 
nem akarok adui (Helyeslés és taps), hanem 
attól még\ a tanítás lehetőségét is meg alcarom 
vonni. (Élénk helyeslés és taps.) Az anyanyelv 
tanítását lehetetlenné tenni egyáltalában nem 
szándékom, de az épen a nép miihóinak érde-
kében és épen abból a szempontból lehetséges, 
hogy minden magyar állampolgárra vonatkoz-
zék az a tétel, hogy a magyar az úr ebben az 
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országban. (Élénk helyeslés és taps.) Épen 
azért, igenis útat és módot akarok nyitni, he-
lyes pedagógiai elvek szerint arra, hogy min-
den állampolgárnak alkalom adassék, hogy a 
nagv magyar állami erkölcsi közösségben ne 
csak formailag, de tényleg is, mint cselekvő, 
mint minden jogokat nemcsak papíron, de a 
valóságban élvező tagja szerepeljen. Mert nekem 
az a célom, hogy érvényesüljenek ebben a hazá-
ban (Élénk helyeslés a középen) nem-magyar 
ajkú polgártársaim is, de nem az ö nevükben 
kizárólag azok, akik most az ő képviseletüket, 
mint privilégiumot bitorolják. (Hosszantartó 
élénk helyeslés.)" 

— Léderer Ábrahám 80 éves. Léderer 
Ábrahám. Isten kegyelméből, lelki-testi egész-
ségben s szellemi frisseségben érte meg 80-ik 
születése napját. Jóval több, mint 40 évig ön-
feláldozó lelkesedéssel fáradozott azon, hogy 
ezer meg ezer ifjút megszabadítson a szellemi 
sötétségnek, a szűkkeblűségnek és az érzéki-
ségnek rabszolgaságából és fölemelje őket az 
emberi méltóságnak arra a színvonalára, amelyen 
készséget és képességet érezhetnek magukban 
ahhoz, hogy a magyar nemzet népnevelésügyét 
szakavatottsággal, önzetlenül és fáradhatatlanul, 
buzgón szolgálják. Nyolcvan év az emberi élet-
ben vajmi ritka s oly idő, mely már a késői 
telet jelenti. Magában is nagy idő 80 esztendő. 
Hát 80 éve a munkának, 80 éve a szellemi 
munkának, a munkásság ama mértéke mellett, 
mely ő benne lakozik ! Ez annyi, mint egy 80 
éves háború, ez emberfölötti dolog, c-sak Isten 
különös kedveltjeinek kiváltsága ; méltó tehát, 
hogy az egész magyar néptanítóság vegye ki 
részét Léderer Ábrahám ünnepéből. A Nép-
tanítók Lapjának is méltó ünneplés tárgya ma 
Léderer Ábrahám személye, mert nagyon sok-
szor gyarapította szellemi kincseivel. Az ország 
néptanító-kara magát tiszteli meg, tisztelvén őt. 
Léderer Ábrahám 1855-ben jött Magyarországba, 
hogy a tatai iskolát szervezze, de már 1857-ben 
meghívták a pesti „minta főelemi iskolához", 
igazgatónak. A 60-as évek elején az izr. tanító-
képző-intézet tanára, később igazgatója lett s 
maradt 1868-ig. Ezóta ismét tanára volt ez 
intézetnek, nyugalomba lépéséig. Az Eötvös-
alapnak kezdettől lelkes támogatója s egyik 
alapítója. Orsz. segélyegyesületünk küldöttségi-
leg kereste föl f. hó 6-án az érdemes pedagó-
gust, akihez Ujváry Béla elnök intézett üdvözlő 
beszédet. Érdemekben gazdag tiszteletbeli tagun-
kat nagyon meghatotta az Eötvös-alap meg-
emlékezése és sokáig elbeszélgetett a „fiatalabb 
kartársakkal". Ugyancsak f. hó 6-án üdvözölte 
Léderer Ábrahámot az Orsz. Izr. Tanítóegyesület 
is, melynek az ünnepelt még most is buzgó vá-
lasztmányi tagja. 

— Rövid hírek. Siketnéma gyermekek föl-
vétele. A nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium 1904. évi 11.158. sz. rendelete 
értelmében Arad, Békés, Bihar és Csanád-
megyék a siketnémák aradi államilag segélyezett 
iskolája körzetéhez tartoznak és az iskolának 
ezért ebből a négy vármegyéből kell a siket-
néma gyermekeket fölvennie. Az oly szülőket, 
akiknek siketnéma gyermekük van és őket 
szeptember hóra az iskolába beadni óhajtják, 
ezzel fölhívjuk, hogy mielőbb, de legkésőbben 
február végéig folyamodjanak fölvételért. Leg-
célszerűbb, hogyha a szülök előbb az iskola 
igazgatóságához fordulnak, ahonnan ingyen 
kapják meg a szükséges nyomtatványokat és 
a részletes fölvilágosítást. A félügyélő-bizottság 
elnöksége. — A Zenélő Magyarország újévvel 
14. évfolyamába lépett s most megnagyobbított, 
rendes hangjegyalakban s tetszetősebb formában 
jelenik meg. Programja a nevesebb hazai és 
külföldi zeneszerzők kiválóbb műveinek közlése. 
Érdeklődőknek a kiadóhivatal kívánatra bér-
mentve küldi meg az eddig megjelent 326 
füzetnek tartalom mutató jegyzékét. — Kérelem! 
A nagyilondai állami elemi népiskola 1906. évi 
szeptember hó 18-án töltötte be fönnállásának 
25 éves évfordulóját. A gondnokság a tantes-
tülettel egyetemben elhatározta, hogy az 1906/7. 
tanév folyamán e fönnállást egy nagyobbszabású 
ünnepély keretében meg fogja ünnepelni. Az 
ünnepély egyik pontját képezné az iskola 25 
éves történetének előadása, melynek elkészítése 
az én tisztemhez tartozik. Ezért fölkérem mind-
azon kartársakat és kartársnőket, akik ezen 
iskolánál mint rendes tanítók működtek, hogy 
életrajzi adataikat velem e hó végéig közölni 
szíveskedjenek, felelvén a következő kérdésekre : 
Hol és melyik évben született? Hol végezte 
tanulmányait ? Mikor lett ide kinevezve ? vagy 
honnan lett ide áthelyezve ? Mennyi ideig szol-
gált ezen iskolánál? Nagyilondán, 1907. évi 
január 9-en. Eperjessy József, áll. ig.-tanító. 

Halálozások. Perepatits Ferenc bősár-
kányi nyug. főtanító életének 70. évében el-
hunyt. — Wunderlich M. Nándor kisdedóvó, 
a „Kisdednevelők orsz. egyesületé"-nek pénz-
tárosa életének 46. évében, hosszas szenvedés 
után elhunyt. Áldás emlékükre ! 

T a r t a l o m : Az elemi és polgári iskola közötti 
kapcsolat. Gárdns Mór. — Visszhang. Prekup László. — 
A tanítók továbbképzése. V. Stoll Ernő. — Az állat-
védelem az iskolában. Máday Izidor. — A házi föl-
adványok. Szabó Kálmán. — A tér kifejezése a 
gyermekrajzokban. Tas József. — Szünóra : „Fűzfa-
levél, nyárfalevél." Bodonyi Nándor. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NEPTÍNÍTÓK 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, csütörtökön (reggel). 

M e 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, e lemi , fe lső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in téze tek e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése iránti 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 l e tékes kir. tanfe lügye lő által láttamozott 
községi előljárósági b izony í tvánnyal együt t , a „Néptanítók 
L a p j a " szerkesztőségéhez küldendők. A he lység (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) és az u t o l s ó pos ta v i lágosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona 
negyedévre 2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évnél k e v e s e b b 
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 irdetések 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 n tán 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki által kiszámítható 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 oldal egy hetvenket ted r é s z é t 
tevő pe t i t n y o m á s ú é s egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í jak i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTBOM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI KYOMDA, L K E B . , ISKOLA-TEB 3 . 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Apponyi gróf kultúrpolitikája. 
Apponyi Albert gróf vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a képviselőház f. 
hó 16-iki ülésén, a közoktatásügyi tárca 
költségvetése általános vitájának befeje-
zése után beszédet mondott, melynek 
kapcsán foglalkozott azokkal a meg-
jegyzésekkel, amelyeket a képviselők a 
hosszúra nyúlt általános vita alatt tet-
tek. Foglalkozott az egyetemi ügyekkel, 
egyes fölhangzott vádakkal és a harma-
dik egyetem elhelyezésével, majd át tért 
a polgári iskola kérdésére. Nagy érdekű 
beszédét ezen részétől kezdve az aláb-
biakban egész terjedelmében közöljük. 

„T. képviselőház ! A középiskolai ügy-
gyei kapcsolatosan egy kérdés dominálta 
a v i t á t é s ez a polgári iskolának a kérdése. 

Hogyan fogom e tekintetben egy ka-
lap alá hozni a t. Háznak tagjait, azt 
nem tudom. Hogyan fogom igazolni a 
bizalmat, amelyet egyfelől megszavazott 
nekem több képviselőtársán), részben 
abban a hitben, hogy a négy polgári 
iskolát fogom fönntartani és másrészről 
azoknak a bizalmát, akik tőlem várják 
a hétosztályú polgári iskolának a ki-
építését, azt nem tudom. (Derültség.) 
De remélem, hogy mikor az általános 
javaslattal fogok a Ház elé lépni, sike-
rülni fog nekem kapacitálni azokat, 
akiknek eredeti álláspontjától eltérek 
éa hogy az az intézkedés fog helyesnek 

beválni, amelyre magamat el fogom ha-
tározni. (Helyeslés.) 

T. képviselőház! A tülterlidésnek kérdé-
sével foglalkozott több képviselőtársam. 
Es vita tárgya volt az a kérdés, hogy 
vájjon a túlterhelés az iskolai tanter-
vekbe fölvett anyag sokaságának, vagy 
pedig módszertani hibáknak tulajdonít-
ható-e leginkább. Én, t. képviselőház, 
addig, amíg az ellenkezőről meg nem 
győznek, az utóbbi fölfogást vallom. 
(Helyeslés.) Egyáltalában nem vagyok 
hajlandó azon iránynak az elfogadására, 
amely a középiskolákból a klasszikus 
tanulmányokat kiküszöbölni akarja. (He-
lyeslés.) Minden tekintetben azon leszek 
ugyan, t. Ház, hogy buzdítsam a mi 
ifjainkat arra, hogy ne forduljanak oly 
túlságos előszeretettel az ú. n. lateiner-
pályák felé, hanem hogy azon pályák 
felé irányítsák az ő élettervüket, ame-
lyek egyszersmind az országnak gazda-
sági és anyagi megerősödését közvetlenül 
előmozdítják, (Helyeslés.) mert hisz köz-
vetve előmozdítják a kultúra bármely 
terén. Ismétlem tehát, az ifjúságot azokra 
a pályákra iparkodom buzdítani, nekik 
e tekintetben alkalmat adni, amelyek a 
gazdasági exisztenciák megerősödését 
közvetlenül mozdítják elő, úgy az egyénre 
nézve, mint az egész országra nézve ; de 
kiküszöbölni a mi műveltségünkből azokat 
az egész világ tapasztalásai szerint nél-
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külözhetetleneknek bizonyult mozzana-
tokat. amelyek a klasszikus ókor reme-
keinek a formaérzék, a helyes logikai 
gondolkodás kifejlődésére gyakorolt ne-
velő hatásában rejlenék, ezt, t. képviselő-
ház, a középiskolák reformjának eszközlé-
sénél tenni nem szándékozom. (Helyeslés.) 
De igenis revideálandónak tartom, még 
pedig szakszerűleg revideálandónak tar-
tom épen a módszertan szempontjából 
a tanterveket, az egyes tantárgyak ta-
nításának kiterjesztésével; az egyes tan-
tárgyak tanításának módjával igenis 
kiküszöbölendőnek tartom azt, ami már 
csak ballaszt, ami nem szükséges arra, 
hogy az illető tantárgy a maga nevelő 
hatását az elmére gyakorolhassa és 
egyszersmind még haszonnal sem jár a 
tanulóra. De meg kell e tekintetben 
jegyeznem, tisztelt képviselőház, hogy 
mi Magyarországon e tekintetben kicsit 
szűk téren mozoghatunk, mert mi nem 
szakíthatjuk el az összekötő szálakat, 
amelyek minket a többi, különösen a 
kontinens kultúrnemzeteinek tantervei-
hez fűznek. 

Nem tehettük lehetetlenné ifjaink szá-
mára azt, hogy idegen egyetemeket is 
látogassanak, bár súlyt fektetek arra, 
hogy a közművelődés minden ágában 
túlnyomólag hazai benyomások alatt, 
hazai erők által, a hazai légkörben 
nyerje minden ifjú teljes kiképzését, 
hanem hogy a kiválóbbak szélesebb lát-
körre is tehessenek szert, hogy a kivá-
lóbbak egyszersmind a külföld módsze-
reivel, gondolatvilágával, tudományos 
szellemi fegyverzetével közvetlenül meg-
ismerkedhessenek, ennek útját elzárni 
annyit jelentene, mint a szellemi elsze-
gényedés útjára vinni a nemzetet (Igaz ! 
Úgy van !) és ezért kénytelenek vagyunk 
közoktatási reformjainkban bizonyos te-
kintettel lenni arra, hogy a művelt kül-
földdel való szellemi összeköttetés lehe-
tőségét meg ne szakítsuk. (Helyeslés.) 

Ha szabad, t. Ház, e tekintetben egy 
merész gondolatot kifejtenem, ma, midőn 

a jó értelemben vett internácionálizmus 
terjed, mikor számos reform tekinteté-
ben az egyes nemzetek és államok kö-
zött az érintkezés esetei mindig szapo-
rodnak, miért ne lehetne e tekintetben 
is a kultúrállamok között egy bizonyos 
érintkezést, egy bizonyos megegyezést 
kezdeményezni. Hisz abban a bajban, 
amelyben mi szenvedünk, az egész 
európai kontinens szenved, hogy t. i. a 
nevelésben, különösen pedig a középfokú 
nevelésben a kellő egyensúly a szellemi 
képességek kifejtésében meg van zavarva, 
hogy az intellektuálizmus bizonyos túl-
tengésbe jut az emberi testi fejlődés 
igényeivel szemben, ós amint Goldis t. 
képviselőtársam igen helyesen fejezte ki 
magát, a szakrendszer túltengése foly-
tán áll elő a valóságos túlterheltség, és 
azt hiszem, — ha szabad merész gondola-
tokat kifejeznem — hogy az e tekin-
tetben való könnyítés talán épp úgy 
képezheti valamikor és talán nem messze 
időben a művelt nemzetek közötti egyet-
értés és megegyezés tárgyát, amint 
iparkodunk, hogy a munkástörvényhozás 
alapjaira nézve olyan megegyezések jöj-
jenek létre, amelyek a munkások kizsa-
rolása út ján űzött nemzetközi konkur-
renciának elejét veszik. (Helyeslés.) 

Áttérve mostan a népiskolai ügyékre, 
én csak köszönettel vehetem, hogy a 
fölszólalt t. képviselőtársaimnak majdnem 
mindegyike általánosan helyeselte azt az 
irányt, amelyben én ezekkel az ügyek-
kel foglalkozom. 

Ha mindenekelőtt a sokat emlegetett 
fizetésrendezésnek kérdését újra megemlí-
tem, teszem ezt azórt, hogy azokat a 
képviselőtársaimat, akik nagyon hang-
súlyozták azt, hogy az, ami mostan tör-
ténik, csak ideig-óráig, a mai szűkös 
viszonyok között fogadható el, azonban 
nem tekintendő a kérdés végleges meg-
oldásának, figyelmeztessem újra, amint 
már egyszer tettem, a vitát bevezető 
beszédemnek azon passzusára, ahol én 
körülbelül ugyanazt mondottam, de egy-
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szersmind azt is mondottam második 
fölszólalásomban, és senki azt meg nem 
cáfolta, hogy az a fizetésrendezés, ame-
lyet most tervezek s amelyre nézve 
legközelebb leszek szerencsés törvény-
javaslatokat a Ház elé terjeszteni, nem 
marad el a legműveltebb nyugateurópai 
államoknak fizetésrendezése mögött. A 
mi belső békénknek, a nemzet életére 
oly nagy befolyást gyakorolni hivatott 
és tényleg gyakoroló tanítótestület benső 
megnyugvásának előidézésére nagyon 
szükséges, hogy ebben a teremben a 
dolognak ezt az oldalát is hangsúlyoz-
zuk, (Helyeslés,) mert, t. képviselőház, 
nem áll az, hogy az állami pénzügyek 
által teremtett szűkös viszonyoknak 
súlyát csak épen ez a probléma érzi 
meg, megérezzük ezt az egész vonalon. 
Nem vagyunk gazdag nemzet s addig, 
amíg nem vagyunk gazdag nemzet, nem 
élhetünk gazdag nemzet módjai a, ha nem 
akarunk tönkremenni. (Igaz! Úgy van!) 
Azon kell lennünk, azon is vagyunk, s  
ez a kormány egész erejével azon lesz, 
hogy azon kezdeményezések útján, ame-
lyeket gyakorolt már s amelyeket gya-
korolni fog ezentúl, siettesse azt, hogy 
ebből a nemzetből gazdag nemzet legyen ; 
s ha ebből a nemzetből gazdag vagy 
gazdagabb nemzet lesz, akkor abban az 
arányban, amelyben gazdagabb nemzet 
lesz, ennek a megerősödött gazdagság-
nak jótéteményeit kell, hogy érezze 
párhuzamosan és arányosan minden 
tényező, amely a nemzeti élet szolgá-
latában áll, érezzék tehát legelsők közt 
azok a tényezők is, melyek a nemzeti 
kultúrát művelik. (Helyeslés.) 

Különben, mikor kimutatom, hogy mi 
észszerűen az egyik költségvetésről a 
másikra nem irányozhatunk elő nagyobb 
összegeket, mint kerek összegben 20 
millió koronányi összeget rendes szük-
ségletként, akkor nem panaszkodhatik 
mostoha elbánásról az a közkormány-
zati ág, amely ebből a 20 millióból csupán 
csak fizetés rendezések ez egy részének, a nép-

iskolai tanítók fizetésrendezésének címén, 6 
milliót vesz ki. (Igaz! Úgy van!) 

Én nyugodt lélekkel mondhatom, hogy ezen 
a téren megtettem azt, amit lehetett. (Éljen-
zés balfelől.) Keresztülvittem, amit keresztül-
vinni lehetett. (Éljenzés.) Amit eddig 
keresztülvittem és tettem, abból meg-
nyugvást meríthetnek a jövőre is azok, akiket 
érdekéi, addig legalább, amíg én ezen kor-
mányzati ágnak élén fogok állani. De meg 
vagyok róla győződve, hogy bárki álljon 
ezen közkormányzati ágnak élén, már a köz-
véleménynek irányítása és befolyása 
mellett is, nem fog megfeledkezni a nem-
zeti kultúrának úgy a magasabb fokokon, 
— de hiszen azok már e tekintetben 
panaszra nem jogosítottak — mint a 
közép és alsó fokokon szolgálatában átló 
munkásairól sem. (Helyeslés.) 

Hellebronth Géza t. képviselőtársam 
ismételten fölhozta, hogy nem látja be 
azt, hogy miért legyen különbség az 
állami és nem állami, mondjuk felekezeti 
— mert hiszen ezek képezik a nem 
államiaknak legnagyobb részét — taní-
tóknak fizetése között. Azt mondja, hogy 
ugyanazt a munkát teljesítik a feleke-
zeti tanítók, ugyanazt a föladatot vég-
zik a felekezeti iskolák, azzal a különb-
séggel talán, hogy az ő általuk végzett 
nevelői és tanítói munkában a vallás-
erkölcsi nevelésre nagyobb súlyt fektet-
nek; annak nagyobb kiterjedést adnak, 
aminő szerinte és én szerintem is, nem 
hátránya ennek a nevelésnek. Miért ne 
egyenlíttessék tehát ki, miért ne legyen 
egyenlő fizetésük. Ha így rétik föl a kér-
dést, t. képviselőház, azt én teljesen aláírom. 
Én rendkívül kívánatosnak tartom, hogy 
minden tanítónak, jellegkülönbség nélkiU, 
egyenlő legyen a fizetése. De hogy az állem 
legyen az, amely ezt az egyenlőséget 
keresztülviszi, azok között, akik az ő 
alkalmazottjai, és azok között, akik nem 
az ő alkalmazottjai, (Helyeslés.) akiket 
ő nem fizet, hanem csak segélyez: ezt 
már nem tartom olyan evidens követel-

I ménynek. (Élénk helyeslés.) Bocsánatot 
4 * 
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kérek, amit e tekintetben tenni lehet, azt én 
meqtettem, illetve megteszem ( a.z általam le-
adandó törvényjavaslatban. És ami azt a 
másik sérelmet illeti, annak orvoslását 
szintén biztosan kilátásba helyeztem, 
hogy t. i. a kántori fizetés, a/mint beszámít-
tatik a fizetés kiegészítésénél, úgy beszámítta-
tik a nyugdíj megállapításánál is. (Elénk 
helyeslés.) Azt hiszem, hogy nem lehet 
akkor szűkkeblű, vagy méltánytalan el-
járással vádolni az államhatalom kép-
viselőjét, amidőn ennyit tesz annak a 
célnak elérésére, hogy tényleg egyenlők 
legyenek a tanítók illetményei, de nem 
tesz meg mindent, hanem a teendők egy 
részét azoktól is várja, akik annak az isko-
lának gazdái, fönntartói. 

T. Ház ! Én röviden azon föltételeket 
is jellemeztem első beszédemben, ame-
lyekhez a nem állami iskolák segélyezését 
kötni fogom s ezen föltételeket némely 
oldalról keveselték, más oldalról pedig 
sokallották, illetőleg annak a nézetnek 
is adtak kifejezést, hogy a fizetés ki-
egészítését egyáltalában semmi föltétel-
hez nem kellene kötni, mint ahhoz, hogy 
a kultúra tekintetében a törvény által 
követelt színvonal az iskolában meg-
tartassék. Tehát azon t. képviselőtársai-
mat, akik ezen beszédemben elmondott 
garanciákat keveselték, csak arra kérem, 
hogy legyenek egy kis türelemmel addig, 
míg az e tekintetben általam beadandó 
törvényjavaslat a Ház előtt fog lenni. 
(Helyeslés.) 

Meglehet, hogy ők akkor is keveselni 
fogják, de, t. Ház, a kormánynak e 
tekintetben felelőssége tudatában azon 
határok közt kell maradnia, amely ha-
tárokon belül az állami és nemzeti 
érdekeket meggyőződése szerint minden 
egyes esetben megóvni képes lesz, (He-
lyeslés balfelől.) melyekkel azonban nem 
idéz elő fölösleges nagy, állami és nem-
zeti érdekek által nem parancsolt er-
kölcsi ellenhatásokat, amelyek utóvégre 
is a nemzeti összeforradásnak épp úgy 
kárára válnának és épp úgy akadályát 
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képeznék, amint az erőtlensége ott, ahol 
erőkifejtésre van szükség. (Helyeslés. 
Mozgás a középen.) Azt alig reménylem, 
hogy megszerzem Maniu t. képviselőtár-
sam helyeslését, aki azon az állásponton 
áll, hogy egyáltalán semmiféle állami 
és nemzeti garanciát ne követeljünk, ón 
pedig azon az állásponton állok, hogy 
erre igenis szükség van, még pedig nem-
csak az állam által segélyezett, hanem 
egyáltalában a törvény által megenged-
hető minden tanintézetnél. (Igaz! Úgy 
van!) 

Maniu Gyula t. képviselőtársam teg-
nap igen tárgyilagos formában, pedagó-
giai szempontból iparkodott azok ellen 
érvelni. Azt mondotta, hogy a népisko-
lában az anyanyelven kívül egy máso-
dik nyelv megtanulásának kényszere és 
a tanítás egy részének ezen másik, nem 
anyanyelven való eszközlése a tanítás 
kultúrális eredményét veszélyezteti és 
hogy ez legyőzhetlen nehézségbe ütkö-
zik. Az én egyéni tapasztalásom, és gon-
dolom, mindenkinek egyéni tapasztalása, 
ennek ellentmond. (Igaz! Úgy van!) Az 
egész kérdés az, hogy vájjon kívánatos-
nak tartjuk-e egyáltalában, sőt szüksé-
gesnek, hogy ennek a hazának összes 
polgárai abba a helyzetbe juthassanak, 
hogy egymással szellemi összeköttetésbe 
léphessenek, hogy tényleg és nemcsak 
formailag, nemcsak papíron, nemcsak 
közjogi fikciókban, hanem igazán is egy 
egészet, politikai értelemben véve, egy 
egységet képeznek. Ez a kérdésnek az 
egyik oldala. A kérdésnek a másik ol-
dala pedig az, hogy az államnak összes 
polgárai, bármilyen anyanyelvűek legye-
nek is, abba a helyzetbe hozassanak, 
hogy ne csak katonát és adót szállít-
sanak ennek az államnak, hanem, hogy 
ennek az államnak életében cselekvőleg 
is részt vehessenek, (Elénk helyeslés.) 
ennek az államnak életében a legma-
gasabb polcokat is elérjék. (Helyeslés.) 

Már most így fölvetve a problémát, 
én azt hiszem, hogy semmi kétséget 
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sem szenved, hogy mind a kettő nagyon 
kívánatos, sőt, hogy valóságos egységes 
nemzeti élet anélkül, hogy a kölcsönös 
megértésnek ez a lehetősége legalább 
sokakra nézve megvolna, nem létezhe-
tik. (Igaz! Úgy van!) Különösen nem 
létezhetik nemzeti egység, hogyha egész 
tömbök a maguk anyanyelve szerint 
csoportosítva, ezen érintkezésnek lehe-
tőségétől intézményileg megfosztatnak, 
hogyha orgánikus intézménnyé válik az, 
hogy egész tömbök ne ismerjék és ne 
tanulják meg azt a nyelvet — és ezt, azt 
hiszem, t. képviselőtársam is el fogja 
ismerni. — amely ebben az országban 
egyedül lehet összekötő kapocs az állam 
valamennyi tagja között és egyedül 
lehet az állam nyelve. Ha ilyen tömbök 
keletkeznek, amelyek teljesen el vannak 
szellemileg szigetelve egymástól, hogy 
úgy mondjam, egymás értelmi és érzelmi 
világától, amelyek azt meg nem érthetik, 
amelyek azt az irodalmat meg nem 
ismerhetik, amely irodalomban ennek a 
nemzetnek és nemcsak egy fajnak, ha-
nem az egész ezeréves történeti magyar-
nemzetnek és államnak összes emlékei, 
összes aspirációi kivannak fejezve,(Igaz! 
Úgy van.) hát akkor igenis, megtörtén-
hetik az, — ami ellen a t. képviselő-
társaim mindnyájan olyan nagy indig-
nációval tiltakoznak, — hogy idegenné 
válnak a hazában. És innen aztán csak 
egy lépés vezet odáig, hogy kifelé gra-
vitáljanak. (Igaz ! Úgy van ! Hosszantartó 
élénk helyeslés.) 

Ha pedig ez áll, t. Ház, — a másik 
részét is kifejthetném a kérdésnek, — 
hogyha nem nyitunk utat annak, hogy 
összes polgártársaink, bármi legyen 
anyanyelvük, ugyanolyan részt vehesse-
nek ennek az államnak életében, mint 
azok, akiknek anyanyelve magyar, hogy 
a legnagyobb polcokig eljuthassanak, 
akkor szintén kirekesztjük őket. és bűnt 
köret el ellenük az a közoktatásügyi 
kormány, amely orgánice (Igaz! Úgy van!) 
teremt olyan elszigeteltségeket, amelyek 

eredményükben aztán jogtalanságra, jog-
vesztésre vezetnek. (Igaz! Úgy van! 
Hosszantartó élénk helyeslés és taps.) 

T. képviselőház! Én ugyanazon a 
hangon akarom ezt a kérdést tárgyalni, 
amely bangón Maniu t. képviselőtársam 
tárgyalta. Nem szorultam arra, hogy 
hangulatokra és szenvedélyekre appellál-
jak. ebben a kérdésben csak az államo-
kat és nemzeteket alkotó alapigazságokra 
és a tiszta, józan észre és logikára kell 
appellálnom, hogy a jóhiszeműeket e 
tekintetben meggyőzhessem. (Igaz! Úgy 
van! a baloldalon.) Ha pedig áll az, t. 
képviselőház, hogy ilyen elszigeteltsége-
ket sem a nemzeti egésznek, sem az 
elszigetelés helyzetébe jutandó részeknek 
érdekében nem lehet eltűrni: akkor 
hivatkozom minden családapára, minden-
kinek tapasztalására, akinek gyermek-
neveléssel egyáltalában dolga volt, hogy 
az az időpont, amelyben legkönnyebben, 
legkevesebb fáradsággal, az elmének leg-
kisebb túlterhelésével, kellő módszer 
mellett, szinte játszva lehet a gyerme-
ket bevezetni egy idegen nyelv — ille-
tőleg reá nézve annyiban idegen, ameny-
nyiben nem anyanyelve — tudásába, 
nem a zsenge életkor-e? (Igaz! Ugy van!) 
Ilyenkor kell ezt az alapvető munkát 
végezni, mert később vagy egyáltalában 
nem, vagy a legkiválóbb tehetségűektől 
eltekintve, csak egyéb kulturális fölada-
tok rovására lehet azt elérni. (Igaz ! Úgy 
van! a baloldalon.) 

így méltóztassanak hát fölfogni ezt 
az irányzatot. 

T. képviselőház ! Hogyha ezeket az 
egyszerű gondolatokat szemügyre vesszük, 
bocsánatot kérek, de nem tarthatom 
egészen jóhiszemű eljárásnak azt, hogy 
gyűlölködő hangon tüntetnek föl ég 
denunciálnak — akár kifelé, akár pol-
gártársaink egy részével szemben be-
felé — olyan intézkedéseket, amelyek 
a legnagyobb evidenciával folynak úgy 
a nemzeti egésznek szükségességéből, 
mint azoknak a polgártársainknak érde-
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kéből, — föltéve, hogy magyar állam-
polgárokként akarnak érvényesülni 
amely polgártársainkat ezek ellen az 
intézkedések ellen izgatni óhajtják. (Igaz ! 
Úgy van ! Elénk helyeslés a baloldalon.) 

Valóban nem tudom, minek vegyem, 
félreértésnek-e vagy félremagyarázásnak 
azt, hogy t. képviselőtársam tegnap 
ismét agyonnyargalta azt a mondást, 
mely i t t elhangzott és azt a kommentárt, 
amelyet én ahhoz fűztem, hogy a magyar 
úr itt ebben az országban. (Halljuk ! 
Halljuk !) 

Politikai pályám folyamán sok szemre-
hányással találkoztam már, de azzal, 
hogy nem tudom magamat világosan 
kifejezni, még sohasem. (Derültség. Hall-
juk! Halljuk!) Most tehát, épen azért, 
hogy erre az itt elhangzott röpke szóra 
vonatkozólag félreértés ne legyen, ki-
mondom, hogy igenis, a magyar legyen 
ebben az országban az úr. (Elénk he-
lyeslés.) De kicsoda a magyar? Magyar 
a magyar politikai nemzetnek minden 
tagja. Aki annak tagja nem akar lenni, 
aki ebben a magyar uralomban i t t nem 
akar részt venni, az önmagát rekeszti 
ki ezáltal. (Igaz! Úgy van! Élénk he-
lyeslés.) 

Közoktatási politikámnak épen egyik 
főcélja az, hogy ez ebben az értelemben 
valósággá váljék, mert igenis van egy 
bizonyos exkluzív értelme is annak a 
mondatnak, hogy a magyar itt az úr. 
Ez ugyanis azt jelenti, hogy csak az 
lehet i t t az úr, aki minden utógondolat 
nélkül az egységes magyar politikai 
nemzet tagjául vallja magát és annak 
érdekeit minden partikuláris érdek fölé 
helyezi. (Igaz! ügy van! Elénk éljenzés 
és taps.) 

T. Ház ! Nem tudom, nem fogok-e 
ezentúl is hasonló félremagyarázásokkal 
találkozni, (Mozgás.) de azt hiszem, hogy 
most talán elég világosan sikerült maga-
mat kifejezni, (Igaz ! Úgy van !) úgy, 
hogy e témát illetőleg e tekintetben 
fölmerülő újabb félremagyarázásokkal 

szemben talán nem lesz szükséges véde-
keznem és azokra reflektálnom. 

Hogy mindent összegezzek, teljesen és 
tökéletesen osztozom Kmety t. barátom 
meghatározásában, amelyet a közoktatási 
politika céljáról mondott: a nemzetnek 
és az életnek. A mi egyetemi könyv-
tárunknak csakugyan meg nem felelő 
épületéről történtek alapos megjegyzések, 
de akármennyire nem felelne meg ez 
az épület a maga céljainak mint könyv-
tár, van egy igen szép dolog rajta és 
az a homlokzat fölirata : litteris, artibus, 
vitae. Ifjúkoromban, amikor az épület-
létesült, ez a fölirat megragadott: necsak 
a holt, az abstrakt, az élettől elszakadt 
tudománynak, amely azután nem is igazi 
tudomány, de a tudományos kutatásnak, 
a kultúrális haladásnak, de mindenekfölött 
az életnek neveljünk, • az életnek tanuljunk, 
az életnek tanítsunk. Ez az én irányzatom, 
a nemzeti konszolidáció és a tanulók 
boldogulásának előkészítésére való neve-
lés, ez az oktatási politikám kettős vezér-
csillaga, ezek alapján kérem költségveté-
sem elfogadását. (Hosszantartó élénk 
helyeslés, éljenzés és taps.) 

Gróf Apponyi miniszter Aradon. 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter f. hó 20-án reggel Aradra érke-
zett ottani kai-társaink szép középiskolai inter-
nátusának fölavatására, illetőleg zárkőletételére. 
A minisztert a pályaudvaron az Aradvidéki 
Tanítóegyesület tagjai és nagyszámú közönség 
várta s Arad városa nevében Varjassy Lajos 
polgármester, az A. V. T. E. nevében pedig 
Kovács Vince egyesületi elnök üdvözölte. A 
miniszter erre egyenesen a minoriták templomába 
ment, ahol szent misét hallgatott. 

Nyolc órakor kezdte meg gróf Apponyi 
miniszter az aradi tanintézetek meglátogatását. 
Először a templom közelében levő községi elemi 
és polgári fiúiskolát, melyek egy épületben 
vannak, látogatta meg ; fél 9 órakor a gör. 
kel. román tanítóképzőt, 9 órakor az izraelita 
iskolát, fél 10 órakor az állami főreáliskolát 
és a kir. főgimnáziumot, melyek egy épületbe» 
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vannak, 10 órakor az állami tanítóképzőt. Min-
den iskolában ott voltak (könyvek nélkül) az 
összes tanulók. A miniszter mindent alaposan 
megnézett s minden iránt élénken érdeklődött. 
Az intézetek igazgatóinak üdvözlő beszédére 
röviden, de szeretetteljesen válaszolt s a görög 
keleti tanítóképzőben lelkére kötötte a tanári 
karnak a valláserkölcsi nevelésen kívül a hazafias 
irányú nevelést is. A gör. kel. tanítóképzőben 
jelen volt Papp János gör. kel. püspök is, aki 
ezután csatlakozott a miniszter kíséretéhez. 

Az aradi szép tanintézetek általában meg-
nyerték a miniszter tetszését, aki látható meg-
elégedéssel szemlélte az egyes intézetekben 
uralkodó rendet és tisztaságot. 

10 Va órakor a miniszter a tanítói konviktusba 
ment, ahol Kovács Vince, az A. V. T. E. elnöke 
fogadta. 

Kovács Vince rövid, de szépen elmondott, 
magvas beszédben üdvözölte a minisztert, kérve 
őt a zárókő elhelyezésére. A szeretet hozta 
létre, mondotta, azt a 125 tanító-gyermek be-
fogadására alkalmas épületet s a szeretet tartja 
is fönn. ígérte, hogy abban az intézetben a 
tanítók fiait mindenha vallásos és hazafias neve-
lésben fogják részesíteni. 

Gróf Apponyi miniszter válaszában elismerő 
szavakban nyilatkozott az aradi tanítók áldozat-
készségéről és hazafiságáról; a maga részéről 
is a szeretetet és az egymáson való kölcsönös 
segítést jelölte meg a legszebb erénynek. Meg-
elégedéssel hallotta, hogy e falak közt az ifjú-
ságot vallásos és hazafias szellemben fogják 
nevelni, de ugyanezt elvárja az ország egész 
tanítóságától. Isten áldását kívánva az A. V. 
T. E. szép alkotására, elhelyezte a zárkövet, 
majd pedig megtekintette az intézetet. 

A tanítóság aradi konviktusa, melyet Kovács 
Vince leleményessége és fáradhatatlan buzgalma 
úgyszólván a tanítóság megterhelése nélkül 
hozott létre, jelenleg legszebb középiskolai 
internátusunk. Helyiségei világosak és tágasak, 
folyosói szélesek, munka- és hálótermei gyö-
nyörűek. A gondnokon kívül 2 tanító és 1 
kisegítő tanító vezeti a különböző középisko-
lákba járó ifjúság nevelését. Tanítók gyermekei 
havi 32 K-t, nem-tanítók fiai havi 40 K-t 
fizetnek. 

A miniszternek nagyon tetszett a valóban 
gyönyörű intézet s több ízben nyilatkozott 
dícsérőleg az aradvidéki tanítóságról és fárad-
hatatlan elnökéről : Kovács Vincéről. 

A konviktus alapos megtekintése után a 
miniszter a városházára hajtatott, melynek dísz-
termében (és valóban díszes termében) d. e. 
11 órakor volt a díszközgyűlés. 

* 

A díszgyűlést, melyen a város előkelősége is 
képviselve volt, Kovács Vince nyitotta meg. 
A közgyűlés ezután gróf Károlyi Gyulát, Arad 
vármegye és Arad város főispánját díszelnökké 
választotta, majd gróf Apponyi minisztert a 
közgyűlésen való résztvevésre küldöttség hívta 
meg. 

Gróf Károlyi Gyula díszelnök elnöki meg-
nyitója után Kovács Vince lelkesedést keltett 
és nagyon megtapsolt, szép alkalmi beszédet 
mondott el, melyet ezúttal nem kivonatolunk, 
mivel lapunk közelebbi számában egész terje-
delmében közöljük. 

Marinkovics Péter igazgató-tanító rövid, de 
tartalmas fölolvasást tartott ezután a napközi 
otthonok jelentőségéről, melyhez határozati javas-
latot is csatolt, amellyel a f. hó 21-iki köz-
gyűlés foglalkozott. 

Ezután Kehrer Károly igazgató-tanító kért 
szót, aki lelkes szavakban indítványozta, hogy 
gróf Apponyi Albertet az A. V. T. E. tiszte-
letbeli tagjává válassza. A tanítóságnak, mon-
dotta, évtizedeken keresztül sok mellőztetésben 
volt része, de azért hazafias érzületében még 
a megaláztatások sem ingatták meg, s most, 
hogy gróf Apponyi Albert az ő sorsának inté-
zője, teljes bizalommal köveive őt, a nagy 
államférfiút, nyugalommal várja sorsa biztos 
jobbrafordulását. 

Az indítványt a közgyűlés zajos ovációk közt 
fogadta el ; percekig tartott a taps és az éljenzés. 

Altalános figyelem közt állott föl ezután 
szólásra gróf Apponyi Albert miniszter, aki a 
következő beszédet mondotta el : 

Nagyon tisztelt gyülekezet! Eljöttem 
a tanítók e gyülekezetének körébe 
azért, mert ide való vagyok. (Helyeslés.) 
Az én fölfogásom a hivatali főnök és a 
hivatását teljesítő közt talán sokban 
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eltér sokaknak hagyományától. Az evan-
géliumban van egv szép mondás, amely-
ben az Üdvözítő így szól az apostolok-
hoz: A pogányoknak királyai urak akar-
nak lenni alattvalóik fölött, ti azonban 
nem így. Hát én nem fogom föl úgy a vi-
szonyt. A hivatali főnök a vezető, a 
legfőbb vezető és azok között, kiket 
irányít, vezet, hivatva van, hogy úr le-
gyen fölöttük, úgy. hogy első legyen 
a társai között. És ezért, igen tisztelt 
közgyűlés, eljöttem ide, minthogy nekem 
helyem van itt, minthogy hivatásom ott 
lenni, ahol a nemzeti kultúrának mun-
kásai működnek és tanácskoznak. (Elénk 
helyeslés.) Én nagyon jól tudom azt, 
hogy mi, akik föltűnő alakban műkö-
dünk a nagy nyilvánosságnak színpadán, 
esetleg némelyek közöttünk a történet 
Ítélőszéke előtt is meg fognak jelenni, 
én nagyon jól tudom azt, hogy mi 
annak a munkának, melynek eredményei 
néha nevünkhöz fűződnek, hogy mi 
annak a munkának csak külsőbb, csak 
feltűnőbb részét végezzük el magunk, 
hogy annak a munkának javarészét azok 
végzik el, az eredményhez, a létesítendő 
épülethez a köveket azok rakják, akik 
szerény, és dicsőségtől nem övedzett, de 
belsőleg annál dicsőbb és méltóbb mun-
kával végzik el azt, amit egy ember 
nem végezhet el, hanem, amit csak 
sokaknak, a testvéreknek, az egy célért 
együttműködőknek kollektív buzgósága 
érhet el. És azért szólok így, hogyha 
valamikor az én működésemhez azon 
a helyen, melyet most elfoglalok, ered-
mény, ha valamikor, amit Isten adjon 
e hazának számára, gyümölcsöző ered-
mény ós ha a haza dicsősége fűződik, 
hogy ennek a dicsőségnek, ennek az 
elismerésnek fénye hasson mindazokra, 
akiknek együttes munkáját tudom csak, 
hogy úgy mondjam, egy csokorba kötni, 
hogy azt a hazára nézve gyümölcsözővé 
ós eredményessé tegyem. A tanító, a 
népoktatás ügye, amint ezt a díszgyűlés 
szónoka mondá. mindig hamupipőkéje 

volt a politikának. Nem tudom, nem is 
tartozik ide azt fejtegetni, hogy meny-
nyiben indokolt ez a szemrehányás, de 
hogy ezentúl ne legyen így, ez az én 
kötelességem. (Elénk éljenzés.) Én, tisz-
telt közgyűlés, merek így beszélni, 
mert nem üres szavakat mondok. 
Azon rövid idő alatt, melyet mint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter el-
töltöttem. nincs a tárcám körében az 
a tárgy, mellyel ily intenzív buzgóság-
gal foglalkoztam volna, mint a nép-
nevelés ügyével, és ha az, amit e 
téren eddig elérni tudtam, nem is 
felel meg minden várakozásnak, hát csak 
arra kérem Önöket Uraim, hogy ennek 
a néhány hónapnak történetét ós ered-
ményét hasonlítsák össze az eddig le-
folyt 35 esztendővel. A további 35 év 
nem fog így lefolyni. Nagy és nemes 
misszió vár Önökre Hölgyeim és Uraim 
— meg vagyok győződve, hogy tanító-
nők is vannak ebben a gyülekezetben — 
és én úgy érzem, hogy sem ón a na-
gyobb körben, sem Önök az önök ki-
sebb körében egyedül, csupán csak ésszel 
és tudással teljesíteni nem vagyunk ké-
pesek a reánk váró feladatokat; hozzá-
való a szív, hozzávaló a szeretetnek 
szelleme. Biztosíthatom Önöket, hogy a 
szeretetnek ez a szelleme él bennem 
azon ügyek iránt, amelyek az én gond-
jaimra bízattak, azon nők és férfiak 
iránt, akik ezt az ügyet szűkebb körben 
szolgálják és hazánk ifjúságának, gyer-
mekeinek mérhetetlen sokasága íelett 
gyakorolják. 

Köszönöm Önöknek, hogy magukóivá 
tették az én felfogásomat a köztünk 
fennállandó viszonyra nézve, köszönöm, 
hogy kartársaikul fogadnak engem, mi-
dőn ezen tanítóegyesület dísztagjává 
választottak. (Percekig tartó zajos él-
jenzés és taps.) 

A miniszter beszéde keltette éljenzés és taps 
lecsillapultával programon kívül szót kért 
Sisak Gyula kisjenői tanító és tolmácsolva 
egyrészről azt a nagy szeretetet, mellyel az 
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A. V. T. E. tagjai érdemes elnökük: Kovács 
Vince iránt viseltetnek, másrészt hangsúlyozva 
azt, hogy a konviktus létrejötte egyenesen 
Kovács Vince odaadó munkásságának köszön-
hető : jelentette, hogy az A. V. T. E. tagjai 
lelkes elnökük nevére 2000 K-s alapítványt 
gyűjtöttek, melyet takarékpénztári könyvekben 
az alapítólevelekkel együtt átadott gróf Károlyi 
Gyula elnöknek, kérve őt, hogy juttassa a 
másnapi közgyűléshez. A jelenlevők zajos 
ovációban részesítették Kovács Vincét, aki 
annyira meg volt hatva, hogy csak néhány 
szóval tudta köszönetét kifejezni. Erre gróf 
Károlyi a díszközgyűlést, melyhez hasonlót még 
keveset láttunk, berekesztette. 

Megemlítjük, hogy a díszgyűlésen a városi 
előkelőségeken, országgyűlési képviselőkön és 
az A. V. T. E. tagjain kívül jelen voltak : 
dr. Neményi Imre min. oszt.-tanácsos, Kozma 
László, a M. T. 0 . B.-nak elnöke, az Eötvös-
alap képviseletében Újvár y Béla elnök, Józsa 
Mihály gondnok és Kapy Rezső titkár, Berecz 
Gyula, Va jassy Árpád és Dénes Károly kir. 
tanfelügyelők ; a Délmagyarországi Tanító-
egyesület képviseletében: Schenk Jakab elnök 
és~ Zsvctty Béla titkár, valamint számos csa-
nádvármegyei kartársunk. 

* 

Az emelkedett hangulatú díszgyűlés után az 
összes jelenvolt tanítók és tanítónők tiszteleg-
tek gr. Apponyi miniszter előtt. A tanítóság 
szónoka Kozma László, a M. T. 0 . B.-nak 
elnöke volt, aki röviden üdvözölte a minisz-
tert, kifejezést adva annak, hogy a tanítóság 
jobb sorsa az ő (gróf Apponyi) miniszterségétől 
fog kelteződni. 

Kozma László beszédére a miniszter követ-
kezőleg válaszolt : 

Rendkívül örülök, hogy ilyen, nem 
hivatalos alakban is találkozhatom az i t t 
nagy számban egybegyűlt tanítósággal. 
En mindig kerestem a személyi és köz-
vetlen érintkezést azokkal, akikkel egy 
célra közreműködni hivatva vagyok. Én 
igyekeztem a személyes érintkezést és 
közvetlen összeköttetést nemcsak egye-
sekkel, hanem — mondhatom — Magyar-
•rszág egész népével keresni. Közvetlen 

érintkezésből akartam meríteni és aka-
rom meríteni benyomásaimat, nemcsak 
aktákból, hanem az életből. Sokszor égy 
hanglejtés, az arckifejezésnek valami 
változása többet mond annak, aki meg-
figyelni tud, mint hosszú lapokra terjedő 
memorandumok, amelyekben — bogy  
úgy mondjam — a valódi érzelmeknek 
és valódi gondolkozásnak csak hivatalos 
leszűrődése nyilatkozik meg. 

Ennek folytán rám nézve nemcsak 
mint ünnep, hanem mint tapasztalat-
szerzés is nagyon becses ez a.találkozás 
hazánk egy nagy vidékének tanítóságá-
val. És én önöknek itt, hogy úgy mond-
jam, kedélyes alakban csak azt mond-
hatom el, amit a közgyűlésen elmondtam. 
Nem mondom, hogy legelső gondjaim 
közé tartozott a népoktatás ügyével 
és a tanítóság sorsával való foglalko-
zás, mert ezzel keveset mondtam volna. 
A legelső gondom volt, amelyet fölkaroltam 
s amelyről el merem mondani, hogy el-
vittem odáig, ameddig a jelen viszo-
nyok között vinni lehetett, elvittem 
odáig, ameddig hazánk gazdasági ereje és 
mindazok a párhuzamos igények, melyek 
egyszerre döngetik a mi kapunkat, és 
az azokra való méltányos tekintetek 
megengedik. A többi a jövőnek a kér-
dése. Az a kormány, amelyhez ta r to-
zom, úgyis a szó igaz és jó értelmében 
vett szociális politikát tűzött a nemzet 
vezércsillagául: a nemzetet naggyá, ön-
állóvá és dicsővé tenni, és ha különb-
séget tesz a nemzetet alkotó különböző 
egyének, csoportok ós társadalmi osztá-
lyok között, hát ez a különbség abban 
kell hogy megnyilvánuljon, hogy egész 
gondunkat a törvényhozás irányításá-
ban épúgy, mint a közkormányzatban 
arra fordítsuk, hogy a legkirívóbb társa-
dalmi egyenlőtlenséget enyhítsük, a t á r -
sadalomban gyöngéknek sorsát előmoz-
dítsuk, természetesen nem rombolás, 
hanem fejlesztés útján, természetesen 
nem jogfosztás, hanem jogkiterjesztóe út-
ján, természetesen nem rablással, hanem 
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azoknak, akiknek nincs, o(kisegítésével, 
hogy legyen. (Zajos éljenzés.) 

Ez az általános szociális és politikai 
meggyőződés nem érlelheti meg gyü-
mölcseit máról holnapra, néhány hónap 
alatt, de ha nekünk idő adatik, hogy 
ezt a munkát folytathatjuk, akkor re-
mélem, hogy előbbre fogjuk vinni az 
ország elhagyatott osztályainak sorsát, 
előbbre visszük a nemzet gazdagodását, 
előbbre visszük az állam pénzügyi telje-
sítő-képességét is; akkor lesz nekem 
gondom arra és meg vagyok győződve, 
hogy Magyarországnak ebben az irány-
ban meginduló fejlődését személyváltozás 
sem lesz képes megakasztani, merem 
állítani, hogy a megindult megvalósulás 
felé törekvő s attól el nem zárható 
irány logikájánál fogva kell, hogy utó-
domnak is gondja legyen, hogy a 
nemzeti gazdagodás fokozatosan eléressék 
azok részére is, akik a nemzeti művelődés 
alapkövét rakták le. 

Ez az én irányítóm a nevelési és 
különösen a népnevelési ügyek intézé-
sében. Hirdethetik önöknek olyanok, 
akik felelősség nélkül beszélnek és írnak, 
hogy többre volna igényük már most, 
hogy többet kellett volna csinálni már 
most. Én nem vagyok abban a szerencsés 
helyzetben, hogy a nyomdafestéket paza-
rolhassam anélkül, hogy felelősséggel 
tartoznám, mert énnekem azt, amit 
mondok, tettekre kell fölváltanom. Mél-
tóztassék \isszagondolni hivatalos időmre, 
hogy hallottak-e tőlem nagy szólamokat ? 
Mindenesetre többet tettem, mint ameny-
nyit mondtam. Ez lesz az irányítóm 
továbbra is. Az ámítás, a lázítás dicső-
ségét szívesen átengedem másoknak. 
(Lelkes éljenzés.) 

De azt hiszem, hogy a tanítóság föl 
fogja ismerni törekvésem őszinteségét és 
igazságát és tudni fogja, hogy megélheté-
sének biztosítása nem történhetik e 
hazának mindenrangú osztályainak meg-
bénításával, veszélyeztetésével. A nemzet 
általános boldogulásával együtt a tanító-

ság sorsa anyagilag és erkölcsileg mindig 
javuljon. Mint mondám, én ebben az 
arányos igényben képviselem önöket és 
biztosíthatom önöket, hogy kellő erővel 
képviselem. (Zúgó éljenzés.) 

A 300 főre tehető tanítóság megelégedéssel 
vette tudomásul a miniszter kijelentéseit, aki 
iránt való bizalmának zajos éljenzésekben adott 
kifejezést. 

* 

D. u. 1 órakor a Fehérkereszt szálló téli-
kertjében 350 terítékes társasébéd volt, melyen 
Apponyi Albert gróf miniszter is jelen volt; 
jobbján a gör. kel. püspök, balján Károlyi 
Gyula gróf főispán ült. A társasebéden részt-
vett több országgyűlési képviselő, több kir. 
tanfelügyelő, az aradi előkelőség színe-java és 
a tanítóság százai. 

Felköszöntő csak három volt : Károlyi Gyula 
gróf a királyra, Varjassy Lajos polgármester 
Apponyi gróf miniszterre mondottak felköszön-
tőt. Altalános ügyelem közt szólalt föl Apponyi 
gróf miniszter, mondván a következőket : 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! Ősi 
magyar szokás, hogy a fehér asztalnál 
poharat emelve fejezzük ki egymás 
iránti jókívánatainkat. De én ezúttal 
nemcsak a szokást követem, nemcsak 
a viszonzás törvényéhez alkalmazkodom, 
midőn a hozzám intézett szíves szavakért 
köszönetet mondok, hanem szívem sugal-
latát követem, amely szív különös meleg-
séggel dobban meg ma, midőn azoknak 
körében vagyok, akiket mint munka-
társaimat tisztelek és szeretek. (Éljen-
zés.) mint a hazai közművelődés .szerény 
munkásait becsülök. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! Már 
kétszer volt ma alkalmam arról nyilat-
kozni, hogy hogyan fogom fel azt a 
viszonyt, amely önök közt, mint a köz-
oktatás munkásai és köztem, mint a 
hazai közoktatásügy ezidőszerinti veze-
tője közt kell, hogy fennálljon és remé-
lem, hogy fenn is fog állni ós remélem, 
hogy mentől tovább működünk együtt, 
annál bensőbbé és bizalmasabbá fog ez 
a viszony válni. 
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Egy jó bajtársi viszony ez, mert mi 
bajt vívunk mindazokkal az erőkkel 
szemben, amelyek a nemzet erőit fenye-
getik; bajt vívunk az erkölcstelenséggel 
szemben, bajt a sötétség szelleme ellen, u 
beteg nemzetköziség szelleme, ellen, (Éljenzés.) 
az ősi magyar erkölcs, az ű>:i magyar 
egység, a magyar hagyomány és annak 
a hagyománynak nevében, amelyben — 
merem állítani — ez a kis nemzet 
a földkerekségnek valamennyi nemze-
tét felülmúlja és mert felülmúlja, tu-
dott megállni a hazaszeretet jegyében. 
(Éljenzés.) 

Nagy és dicső küldetés az, Uraim 
és Hölgyeim, amit Önök teljesítenek, 
hogy midőn az a gyermeki lélek, 
amelyet hajlítani lehet oda, ahova a 
mesternek keze azt hajlítja, hogy midőn 
az a gyermeki lélek, amelyben csírájá-
ban hentvannak az emberi természet-
nek minden jó és rossz hajlamai, hogy 
midőn ez a gyermeki lélek az Önök 
kezébe jut, Önök, mint valóságos mű-
vészek, abból a legbecsesebb anyagból 
gyúrják, alakítják azt, ami ezen a föl-
dön legszebb: benső harmóniában élő, 
istenfélő, hazájához ragaszkodó valódi em-
berré, valódi magyar emberré. (Éljenzés.) 

Hivatásuknak nehézségei, sanyarúságai, 
sorsuk megpróbáltatásai között, amelyen 
hogy a lehetőségig segítsek, állandóan 
fogok dolgozni, melegítse át szívüket, 
vigasztalja csüggedtségüket az. hogy 
olyan föladatot teljesítenek, melynél 
szebbet, melynél — ha azt jól teljesítik — 
benső megelégedésükre alkalmasabbat 
gondolni sem lehet. És ha azt mondták 
az utolsó évtizedekben lefolyt nagy 
háborúkról, hogy nemcsak a német 
vezérkar, nemcsak a német hadszer-
vezet. hanem a német iskolames-
ter is győzedelmeskedett azokon a 
harcmezőkön, akkor lelkesítse önöket 
az a tudat, hogy azokon a — remény-
iem: vértelen — harcmezőkön, amelye-
ken a nemzetnek ki kell vívnia európai 
és közemberiségi küldetésének teljes 

elismerését, ha ezen harcmezőkön ez a 
nemzet, mint Istentől reméljük, végleges 
diadalt fog ülni. úgy ennek a diadal-
nak előidézői között nemcsak az állam-
férfiakat, nemcsak a fényes neveket 
fogja a történelem emlegetni, hanem 
azt fogják mondani, hogy a magyar 
nemzet az ő végleges diadalát a magyar 
iskolamesternek is köszönheti. (Éljenzés.) 
Erre a magyar iskolamesterre, erre a 
lelkes magyar tanítóra és tanítónőre 
emelem poharamat, kívánva mindnyá-
juknak isten áldását, közös munkánk 
sikerét, nemzetünk dicsőségére és fel-
virágozására. (Óriási éljenzés és taps.) 

A társasebedről gróf Apponyi. miniszter az 
árvaházba ment, ahonnét a pályaudvarra haj-
tatott , elutazván a délutáni gyorsvonattal. 

Az indulóházba is nagy közönség kísérte ki 
a minisztert, aki több ízben kijelentette, hogy 
a látottakkal és tapasztaltakkal nagyon meg 
volt elégedve. Örömének adott kifejezést, hogy 
egy egész napot tölthetett a tanítóság közt. 

Az egész ünnep nagy tapintattal és bámu-
latos szabatossággal volt rendezve, amennyiben 
minden : percről percre, program szerint folyt 
le. »Szóval : az aradvidéki tanítók, élükön Ko-
vács Vince elnökükkel, derekasan kitettek 
magukért. 

Gróf Apponyi miniszter vasárnap 9 óra 
35 perckor érkezett vissza Budapestre. 

Külföldi szemle. 
Franciaország. A „Ligue de l'enseignement"  

(Franciaország legnagyobb tanítóegyesülete) 
Angersben nemrég 26. nagygyűlését tartotta 
meg, mely alkalommal a francia parlament 
ismert tagja, volt külügyminiszter: Bourgeois  
Lion elnökölt. Az első határozatot az ellen 
hozták, hogy a magasabb rangúak s az alsóbb-
rendüek még mindig nem egyforma oktatásban 
részesülnek. Waldeck-Rousseau ama kijelenté-
séből, hogy két Franciaország van, kiidulva, 
megállapította a gyűlés, hogy Franciaországnak 
kétféle islco'ája van : a kiváltságos osztályoké 
és a kitagadottaké, s hogy e különbséget nem 
a tehetség különbözősége okozza, hanem csak 
a pénz, s hogy tehetséges gyermekeknek a 
stipendiumok dacára lehetetlen szert tenni arra 
a műveltségre, mely a felső rétegnek fönn van 
tartva. A határozat befejező része így szól : 
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„ Minden fiatal franciának legyen joga az egyéni-
ségének megfelelő kiművelésre, tekintet nélkül 
szüleinek társadalmi állására." Ezt a követelést 
egyhangúlag elfogadták. Rocheronné „Az olvas-
mány befolyásáról a népműveltségre" szólt. 
A liga erre elhatározta, hogy saját költségén 
gondosan összeállított jegyzéket fog kiadni, mely 
az egyes müvek rövid tartalmát és bírálatát 
fogja tartalmazni. A vitában általában föl-
panaszolták, hogy az állam nagyon kevés pénzt 
áldoz iskolai könyvtárakra. A harmadik tétel 
volt: „A női munka a házon kívül." A liga 
kimondotta, hogy a nőket mindazokban a hiva-
tásokban alkalmazni kell, melyek természetének 
megfelelnek; továbbá azon kívánságának adott 
kifejezést, hogy a tanítónőket épúgy fizessék, 
mint a tanítókat, mert ugyanannyi heti órát 
adnak. Ama kérdésre vonatkozólag, hogy az 
iskola készítse elő a katonai nevelést, azt hatá-
rozták, hogy az iskola ne foglalkozzék katonai 
gyakorlatokkal. Az egész vita antimilitarisztikus 
és hazafias irányzatú volt. 

* 

Gyermekek küldöttsége. Longridgeben (Angliá-
ban) a városi tanács nemrég ülésre gyűlt össze. 
Ekkor egy küldöttséget jelentettek be, mely 
kérvényt óhajtott átnyújtani. A polgármester 
elrendelte, hogy a küldöttséget eléje vezessék 
s csakhamar három tíz-tizenegy éves fiú lépett 
be, kik udvariasan meghajoltak a város urai 
előtt s kiknek szónoka engedelmet kért, hogy 
az ügyet előterjeszthesse. A kérvény nagyon 
rövid volt és így hangzott: „Egész tisztelettel 
kérjük a városi tanácsot, hogy részünkre játék-
teret teremtsen. Most az utcákon kell játszanunk 
s itt mindig sarkunkban vannak a rendőrök s 
nem hagynak békében játszani." A kérvényt 
néhány száz gyermek írta alá. A polgármester 
nyomban tárgyalt a városi tanácsosokkal s 
azután tudtára adta a deputációnak, hogy 
kérésüket figyelembe veszik. A fiúk szószólója 
erre köszönetet mondott. A polgármester azonnal 
bizottságot küldött ki, hogy valamely alkalmas 
játszóteret szemeljen ki. 

* 

Alkoholista iskolásgyermekek. Tessin svájci 
kanton tanfelügyelője az iskolaköteles gyermekek 
szüleihez azt a nyilvános intelmet intézte, hogy 
óvják fiaikat és leányaikat az alkoholtól, mert 
•zek igen gyakran teljesen részegen jönnek az 
iskolába. 

* 

Nagijhitánia. A tanítónő-kérdéshez érdekes 
»«latot szolgáltat az angol tanítószemináriumok 
legutóbbi fölvételi vizsgálatának eredménye. 
Á fölrétalre jelentkezettek 82'37,-a fiatal leány. 

Ennek okát abban találják, hogy a fizetések, 
nyugdíjak nagyon szerények, úgy, hogy férfiak 
kerülik a tanítói pályát. 

* 

Kina. A minap közöltük a kínai közoktatás-
ügyi reformra vonatkozó császári rendeletet. 
A kínai viszonyok egyik alapos ismerője levelet 
kapott egy kiváló kínai tanügyi férfiútól, mely-
ben őt egy titkos rendeletről értesíti, melyet 
a kínai közoktatásügyi minisztérium egy város 
iskolaszékéhez intézett s mely a következőleg 
hangzik: „Minthogy az iskolaszék egyik tag-
jának bejelentése következtében Tschön-tschon-
tschá-ban megejtett vizsgálat kiderítette, hogy 
az ott fölállítandó iskolaépületnek építése oly 
vállalkozóra bízatott, aki a vallást illetőleg 
nyilvános gyülekezésekben is megvallotta, hogy 
az úgynevezett liberális irány törekvéseivel 
egyetért, szent kötelességévé tesszük ezennel, 
hogy haladéktalanul odahasson, hogy nevezett 
város iskolaszéke azonnal bontsa föl a szerződést 
a vállalkozóval s olyanra bízza az iskola épí-
tését, akinek pozitív konfueiusi érzülete isme-
retes. A nevezett vállalkozónak belső érzülete 
nem egyeztethető össze annak a munkának a 
fontosságával, mely szerint hithű kínaiak neve-
lésére szánt iskolát épífoen. Ezáltal a hitetlen-
ségnek tág kapu nyittatnék. Érvényesítse egy-
úttal egész befolyását arra nézve is, hogy a 
munkások mind, kik szükség esetén több órai 
vizsgátat alá vonandók, a hithűség és kipróbált 
császárhűség talaján álljanak. Szükség esetén 
építő kézművesek Poroszországból hozandók." 

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

Köszönetét nyilvánította : Mikolay György 
gyulaji ev. ref. főgondnoknak, aki a gyulaji ev. 
ref. felekezeti iskola fölépítése körül buzgó 
munkásságot fejtett ki s emellett a nevezett 
iskola fölszerelési költségeire 300 K-t adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Jakobenszky Ilona oki. tanító-
nőt a nagykolcsi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Themleitner Gizella oki. tanítónőt a helpai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Nyárády Erzsébet 
oki. tanítónőt az egeresbányai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Jakab József oki. tanítót a nagy-
mihályi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Andrási 
Pál oki. tanítót a sinfalvai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Aczél István oki. tanítót a györgy-
falva iáll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Schaller Flórist, 
a békésvármegyei kir. tanfelügyelőség vezetésé-
vel megbízott kir. segédtanfelügyelőt, a VIII. 
fizetési osztály harmadik fokozatába Fejér vár-
megye kir. tanfelügyelőjéül; Gruczid Sebő oki. 
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tanítót a mramoráki közs. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Botos Mihály oki. tanítót az apsai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Reiter Károly oki. tanítót 
a mehalai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hajnód 
Berta oki. tanítónőt a kászonjakabfalvai áll. 
el. isk.-hoz"r. tanítónőé; Rokfalusi Lajos és 
Polz Rezső oki. tanítókat a krompaehi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká; Biró Géza oki. tanítót 
a makókiilkerületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Jurenka Márton bélaházi róm. kath. hitfeleke-
zeti tanítót a jánostelki áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Kohn Ilona oki. óvónőt a vízaknai 
áll. óvóhoz óvónővé; Müller Irma oki. tanító-
nőt a tuzsinai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kanabé Gyárfás oki. tanítót a jászómindszenti 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Markó György oki. 
tanítót a demétei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Szolgálattételre rendelte : Murarik Mária 
oki. tanítónőt áll. el. isk. r. tanítónőül és a 
magyar nyelv tanításának ellátására az oláh-
dubovai róm. kath. el. isk.-hoz. 

Jelen minőségében áthelyezte: Pethő János 
pozsonyvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
a nógrádvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; 
Jakab Ferenc szucsáki áll. el. isk. tanítót a 
marosújvári áll. el. isk.-hoz ; Nahlovszky Jánosné, 
szül. Kupét,z Irén tuzsinai áll. el. isk. tanítónőt 
a temeskutasi áll. el. isk.-hoz ; Dvorszky Ferenc 
jászómindszenti áll. el. isk. tanítót a gagyven-
dégi áll. el. isk.-hoz; Winter Gizella szent-
antali áll. óvónőt a sófalvi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Faludi Ferenc demétei áll. el. isk. tanítót, a 
kapii áll. el. isk.-hoz; Fejesné Zöld Amália 
esurgói áll. el. isk. kézimunkatanítónőt a baróti 
külön szaktanítós gazd. ism.-isk.-hoz ; • Butsek 
Imre homonnai tanfelügyelőségi kirendeltség 
vezetésével megbízott kir. s.-tanfelügyelőt a 
szepesvármegyei kir. tanfelügyelőséghez; Agli-
esár Rérnus mehalai áll. el. isk. tanítót a 
mehala-ronáczi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Popovics János 
borhalmi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 760 
K-t ; özv. Jeszenszky Józsefné, szül. Mar esek 
Etel kiskőrösi közs. munkaképtelen óvónőnek 
évi 360 K- t ; özv. Madarassy Józsefné, szül. 
Janesó Teréz Riza magyaróvári áll. polg. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 2960 K-t ; 
lAxka Kálmán ádándi róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 940 K-t; Pálya Mihály Csáktornyái áll. 
polg. isk. munkaképtelen ig.-tanítónak évi 3860 
K- t ; Józan István falubattyáni ev. ref. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t. 

Gyám-, il l . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Vuits Vláda sárafalvai nyug. gör. kel. szerb 
el. isk. tanító özv., szül. Putnik Máriának évi 
500 K-t ; néh. Kubányi Gyula kövesligeti áll. 
el. isk. tanító kkorú árvájának évi 160 K-t ; 
néh. Soltész Ignác Izidor rattnóczi róm. kath. 

el. úsk. tanító özv., szül. Zsarnha Yilmának évi 
500 K-t, öt kkorú árvájának egyenként 83 K 
33 f-t, együtt 416 K 65 f- t , mindössze 916 
K 65 f - t ; néh. Bősz István kiskomlósi nyug. 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Kind!, 
Teréziának évi 611 K 20 f- t ; néh. Cseh Ferenc 
czeglédi ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Szegedi 
Lídiának évi 600 K-t, Lidia nevű kkorú árvá-
jának 100 K - t ; néh. Bálint Mihály czeglédi 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Antal Teré-
ziának évi 913 K 40 f - t ; néh. Topscher Vilmos 
szentmiklósi ág. h. ev. el. isk. taiútó Vilmos 
nevűkkorú árvájának évi 50 K-t; néh .Halbauer 
Ferenc nyug. zurányi róm. kath. tanító özv., 
szül. Fiala Máriának évi 358 K-t; néh. Kovács 
Imre gyulai közs. polg. isk. tanító özv., szül. 
Kirchner Amáliának évi 824 K-t, Lajos, Imre, 
Endre és József nevű kkorú árváinak egyen-
ként 137 K 33 f-t, együtt 549 K 32' f-t , 
mindössze 1373 K 32 f - t ; néh. Veszely Vil-
mos eperjesi róm. kath. el. isk. tanító Ödön 
és Mária nevű kkorú árváinak egyenként 159 
K 80 f-t, mindössze 319 K 60 f - t ; néh. Olariu 
Simon makovistyei nyug. gör. kel. el. isk. tanító 
özv., szül. Popovics Ilonának évi 474 K-t ; néh. 
Schwarz Lipót kassai izr. el. isk. tanító özv., 
szül. Veiser Nettinek évi 760 K-t, Mariska és 
Aranka nevű kkorú árváinak egyenként 126 K 
67 f-t, együtt 253 K 34 f-t , mindössze 1013 K 
34 f-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
E. M. Furtán. A helyettesítésre vonatkozólag 

van miniszteri rendelet az állami és községi 
iskolákra vonatkozólag ; a felekezeti iskolafönn-
tartók is ehhez képest járhatnak el. — 
Isksz. elnök. Az elhalt fér j összes tanítói 
jövedelme (a lakás is) VÏ évig csorbítatlanul 
az özvegyet illeti meg. Helyettesről az iskola-
fönntartó köteles gondoskodni. — Érdekelt . 
A fölvételi hirdetések lapunkban rendesen 
április-május hónapokban jelennek meg ; annak 
idejében kísérje figyelemmel s folyamodjék oda, 
ahol hely lesz. A 4. évre kevés helytt van 
üresedés. A Tanítók Házába csak régibb 
tagok fiai vehetők föl kedvezménnyel. — 
B. T. Mivel csak ebben az évben állandósították 
tanítói állomásán, nem is folyamodhatott hama-
rább a nyugdíjintézetbe való fölvételért. Folya-
modjék azonnal, akkor legalább a folyamodás 
évétől kezdve számítják nyugdíjjogosultságát.— 
E. G. Mivel miniszteri rendelet szerint több 
helyen birtokos az illető, saját belátása szerint 
csak egy helyen fizeti a hitközségi adót. Ahol 
ő akarja, ott fizet. — S. J. Még sor alatt nem 
volt tanítónak nem szabad kivételes nősülési 
engedély nélkül nősülnie. Ha csakugyan nősülni« 
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kell, folyamodjék a honv. minisztériumhoz. — 
F. Gy. Attól függ illetékegyenértékre vonatkozó 
fizetéskötelezettsége, hogy milyen vallású tanító ? 
Az ág. h. ev., ev. ref. vallású nem köteles fizetni. 
A róm. kath., gör. kath., gör. kel. vallású tanítók, 
mint javadalom élvezői, maguk tartoznak fizetni. 
Természetesen csak azok a tanítók, mint a 
javadalmak bérlői, akiknek összes tiszta jöve-
delmük 800 K-t meghalad, mert különben 
mentesek az illetékegyenértéktől. — Tanító-
jelölt. Harmadéves tanítójelöltnek, habár segéd-
tanító is, nem fogják megadni a katonai ked-
vezményt. — Gy. J . B. Ha a nyugalmazott 
tanítónak heti hat órában való újra alkalma-
zását a kir. tanfelügyelő is helybenhagyta, akkor 
abba nyugodjanak bele. — A. S. Gy. A nyug-
díj iránt való kérvény bélyegköteles. A kir. 
tanfelügyelőség útján kell beterjeszteni, a mi-
niszter úr nevére címezve. A kir. tanfelügyelő 
úrhoz intézett kísérőlevélben kérni kell a föl-
terjesztést. Hogy mikor intézik el, azt mi 
meg nem mondhatjuk. — H. J . Pl ' . Ha 
közpénztárból húzzák le az adójukat, akkor 
nem kell külön az adóhivatalnál fizetniök. — 
B. J . Ï). Ha állami tanítóképzőnek IV. osz-
tályát végezte és december hónapban áll képe-
sítőre, akkor adja be a póttartalékba helyezés 
iránt való kérvényét, illetve halasztást kérjen 
addig, míg tanulmányát be nem fejezi. —-
S. N. Folyamodjék a bányaigazgatósághoz azzal 
a kérelemmel, hogy közvetlenül fizesse önt, 
mint tanítót. Ha ezt nem akarja tenni, akkor 
a közigazgatási bizottsághoz forduljon panasz-
szal a bánya vezetőség, mint iskolafönntartó 
ellen. Valószínűleg megnyeri az ügyet, mert 
hiszen minden iskolafönntartó köteles biztosítani 
tanítója fizetését, illetve kiszolgáltatását. — 
1871. Helytelen cselekedet, ha az iskolaszék 
vagy hitközség néhány tagja az iskolateremben 
ünnepnapok éjszakáin bálokat akar tartani és 
így zavarni a tanító családjának éjjeli nyugalmát, 
mikor a tanítói lakás közös fedél alatt van az 
iskolával, csak egyetlen-egy vékony fal választja 
el egymástól a két helyiséget. Különösen, ha 
a közbiztonsági és közrendviszonyok olyan 
rosszak, hogy — amint ön állítja — a verekedő 
és zavargó természetű lakosság miatt este már 
7—8 óra között sem tanácsos az utcán magá-
nosan végigmenni. Forduljon védelemért a kir. 
tanfelügyelőséghez. — S. M. Ha ön, mint 
kántortanító, díjlevele szerint részesül az úrbéri 
erdő hasznából, ne csodálkozzék, ha önre is, 
mint más polgárokra, vetettek ki úrbéri adót. — 
W. H. Felsőnána. Előbb osztályvizsgálatokat 
kell tenni s csak azok sikeres kiállása után 
mehet érettségire. Minden tárgyból kell vizs-
gálatot tenni. — Siijószeutpéter, 3. Az iskola-
fönntartó köteles iskoláját az előmeneteli és 

mulasztási naplókkal ellátni : ha nem teszi 
meg, jelentse a kir. tanfelügyelőségnél. — 
T. A. Monyorókerék. 1. A Tanítók Tanács-
adója című útmutató könyvben. 2. Szorosan 
véve nem lehet, de azért sok függ a körül-
ményektől, amiket velünk nem közölt. — 
K. P. Alsósajó. Kérdésére a beterjesztendő 
törvényjavaslat fogja a választ megadni. — 
A. J. K.-Tarján. A kiskorú aláírása nem jár 
jogi következményekkel. De etikai szempontból 
nézve a dolgot : meg kellene fizetnie, mert 
tényleg atyja az ön számára vette föl. — 
B. G. M. A nyugdíjra jogosítottnak felesége 
özvegyi segély címén 600 K-nak. illetve elhalt 
tanítóférje legutolsó beszámítható fizetésének 
1200 K-ig ennek 50%-át (300—600), az 1200 
K-t meghaladó rész után pedig 20%-át kapja, 
melyből nemcsak önmagát tartozik ellátni, 
hanem saját, úgyszintén férjének esetleg korábbi 
házasságából származó gyermekeit is. — 
P. Gy. A közigazgatási bizottság van hivatva « O O # o 
dönteni abban, hogy ön, mint ideiglenes nyu-
galmazott tanító, elvállalhatja-e a fölkínált 
kiscsjítő tanít ói állást, miután ebben az esetben o 1 

ön fizetést is, meg nyugdíjat is kapna. — 
L. J . Gy. A tisztviselői és tanítói fizetéseket 
csak 1600 K-n fölül szabad lefoglalni. — 
P. I. Az iskolaszék nem engedheti meg, hogy 
az osztálytanító eltiltsa a gyermekeket attól, hogy 
az egész évre megállapított időben a saját 
felekezeti iskolánál tartott hittani órájukra 
elmenjenek. Természetesen az volna a leghelye-
sebb, ha a különböző felekezetek a hittani 
órájukat mind az iskolai épületben tartanák. — 
M. F. Jogtalanul cselekedett az elődje, hogy 
október havában fölvette az egész fizetését, 
holott már 18-án elhagyta állását s attól fogva 
ön tölti be azt a hivatalt. Mindenki csak arány-
lagosan annyit kaphat, amennyi időt tényleg 
ő töltött ott hivatalban. — K. Samu. B. A 
községi orvos fizetésére fordított összeget köz-
ségi pótadó természetűnek kell tekinteni, ennek 
a tanítón való beszedését nem tartjuk jogosnak, 
mert a közigazgatási bíróság ítéletével is meg-
erősítette a kereseti adóról szóló 1875-iki tör-
vénynek azt a §-át, hogy a néptanítók a hiva-
taluk után járó jövedelmeikre nézve a községi 
adótól továbbra is mentesek. — G. D. A tör-
vény értelmében akik nem katonáskodtak s 
nem is voltak besorozva, haddíjmentességi adó 
fizetése alá tartoznak. — G. P. M. A java-
dalmát képező föld után, mely bérbe van adva, 
nem tartozik kút- és akoladót fizetni. — 
0. V. J. ü . Alihoz lehet reménye, hogy kis fiát 
tanítói árvaházba bejuttathatja, a közokt. minisz-
tériumhoz intézendő folyamodvány alapján. Hogy 
ingyenesen fölveszik-e, arra mi bíztatást nem 
adhatunk, mert hiszen nem mi intézkedünk. — 
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J. M. H. I). A 30 f-t a nyugdíjintézet részére 
a tanítói fizetéssel együtt kell beszedni az 
illető tankötelesektől. — M. G. K. A tanítói, 
tisztviselői fizetések után való hitközségi adó-
fizetésre az állami tisztviselőkre vonatkozólag 
jelent meg miniszteri rendelet, amely őket 
kötelezte. Annak idejében a Néptanítóié Lapjá-
ban közzé is tettük. A gazdasági ismétlő-iskola 
tanítástervét az Egyetemi nyomdában meg-
szerezheti. Legalább kétszobás lakás, hozzávaló 
mellékhelyiség és kert illeti meg a tanítót 
lakás fejében. — 15. J. B. Ha szeptember l - ig 
volt az előbbi álláson, akkor a tanításdíjhoz 
is van joga arra az időre. — G. A. Ha két 
tanító lakik egy iskolaépületben, akkor az 
udvarhoz felében van joga mindegyiknek. Az 
ön díjlevelében azonban udvarról nincsen szó, 
de az természetes dolog. — Iî. B. Sz. A köz-
ségi bikák ára a községi pótadóból telik ki. 
Mivel a tanító a községi pótadó alól föl van 
mentve, így a községi bika vételárához sem 
tartozik hozzájárulni. — B. J. Az óvók és 
tanítók egy és ugyanazon tanítói nyugdíjalap-
nak a tagjai. Az állásváltoztatásokat minden 
alkalommal be kell jelenteni; a nyugdíjigény 
megállapítása az újra elfoglalt állás után esetről 
esetre történik. — R. L. V. Ha a katonai 
gyakorlatot mint zalamegyei tanító Szegeden 
akarja leszolgálni, avégett az ezredparancsnok-
sághoz kell folyamodványt intéznie, még pedig 
minél előbb, annál jobb. — G. G. A hitközségi 
adó kivetése ügyében kizárólag a hitközség 
elöljárósága van jogosítva intézkedni. Ha az 
ottani helyi szokás szerint a földbirtok után 
iskolai adót követelnek, akkor a föld jövedelme 
után be lehet szedni az adót, ha mindjárt 
más községben lakik is a gazdája. — Cs. B. 
Hofecker Imre : VH., Várna-utca 3 (iskola). 
A fővárosi tanítók névsora és lakásjegyzéke 
megtalálható minden fővárosi iskola igazgató-
jánál. (Ilyen kérdésekhez válaszos levelezőlapot 
kell mellékelni.) — N. 1—2. Az állami isko-
láknál a helyettesítést az iskolafönntartó fizeti 
s erre nézve rendelet is van. Méltányos, hogy 
a felekezeti iskolákban az iskolafönntartó fizesse 
a helyettesítés költségeit. 3. Legalább egy hónapig 
kötelesek osztályösszevonással helyettesíteni. — 
Többeknek. A lap küldésével a kiadóhivatal 
(Li Vár, Iskola-tér 3. sz.) foglalkozik s így 
eziránt nem a szerlcesztőséghez, hanem a kiadó-
hivatalhoz kell fordulni. — K. L. Ilyen hosszú 
fölsorolásra lapunkban nincs tér. — A. Nagy-
kanizsa. Kérelmüket elutasították. Sp. A. 
Jablonka. Kérvényük nines a minisztériumban. 
H. Gy. Knla. Elintézetlen. Ha okmányait vissza 
akarja kapni, a kir. tanfelügyelőség útján kell 
azokat kérnie. (Ezek mind magánügyek s így 
címzett levelezőlapot kellett volna mellékelni !) — 

Sz. E. T . . . falva és másoknak. Mivel a köz-
ségi és felekezeti tanítók fizetéséről szóló törvény-
javaslat beterjesztésétől már csak egy-két hét 
választ el s mivel egyéb közlemények már 
régóta várják a megjelenést : a fizetésügyre 
vonatkozó cikkeket egyelőre nem közlünk. — 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
Törekvő. Ösztöndíjasok. — Sz. Iíorlátó. Nem 
ismervén díjlevelét, a föltett kérdéshez hozzá 
nem szólhatunk. — Iskolaszék, Nagybikáes. 
Az iskolaszék meghallgatásával a tanfelügyelő-
ség állítja ki. — Fe l ix . Kétéves gazdasági 
tanfolyamok legközelebb csak az 1908/9. tanév 
elejétől kezdve fognak rendeztetni. A fölvett 
hallgatók évi 800 K ösztöndíjban részesülnek. 
A fölvételhez legalább is jeles oklevél szükséges. 
A két év nyugdíjba nem számít, de ha a föl-
vett hallgatónak van megelőző szolgálata, a 
jelzett időt igazolt megszakításnak tekintik. — 
N. I. Szobotist. A közig, bíróság 1406/1906. 
sz. a. hozott határozatával — amit különben 
annak idején lapunkban is ismertettünk — 
kimondotta, hogy a nyilvánossági joggal föl-
ruházott magánjellegű iskoláknál eltöltött szol-
gálati idő oklevéllel bíró tanítóknál azon eset-
ben, ha a tanító utóbb állami, községi vagy 
hitfelekezeti szolgálatba lépett, évötödös kor-
pótlék szempontjából beszámítandó. — A. I. 
Nszentmiklós. 1. A kérdezett rendelet fönnáll, 
az abban foglaltak ellen kibúvó útakat keresni 
hiábavaló fáradság volna. Sokkal jobban teszi, 
ha leányát a képző III. osztályába rendes 
tanulóként íratja be. 2. Azt, hogy a községi 
és hitfelekezeti tanítók lakáspénze miként fog 
szabályoztatni, most még nem tudhatjuk. Várja 
be, míg a törvényjavaslatot a min. benyújtja. — 
Hitoktató. A körülírt esetben hitoktatói díjá-
ból nem köteles helyettesét részesíteni. — 
S. J. Vágagyagos. Dr. F. E. Ókori nevelés 
történetét bármelyik könyvkereskedés útján 
megrendelheti; írjon pl. az Eggenberger-féle 
könyvkereskedésnek (IV., Kecskeméti-u. 3.) — 
A. J. Nagyszentmiklós. 1. Az a rendelet 
érvényben lévén, nem lehetséges. 2. A nem-
sokára beterjesztendő törvényjavaslat fogja 
kérdésére a választ megadni. 3. Az elmaradt 
lapszámot tessék a kiadóhivataltól (I., Vár, 
Iskola-tér 3. sz.) levelezőlapon kémi; a szer-
kesztőség lapküldéssel nem foglalkozik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lakbérosztály. Lapunk mult évi 52. 

számában közöltük az I—HL lakbérosztályba 
sorolt községek jegyzékét. Ennek pótlásául 
közöljük most, hogy minisztertanácsi határo-
zattal időközben Kecskemét, Komárom, Losonez, 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3. SZÁM. 

Lúgos, Máramarossziget, Nagykanizsa, Pancsova 
és Szatmárnémeti a ü l . lakbérosztályból a II.-ba 
helyeztettek. Az ezen helyeken működő tanítók 
ennélfogva a fizetési tervezet I. csoportjába 
lépnek be. 

Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt több közleményt jövő számunkra 
kellett halasztanunk. 

— A képviselőház f. hó 16-án kezdte meg 
a vallás- és közoktatásügyi tárca költségveté-
sének tárgyalását s f. hó 17-én tért át a nép-
iskolák tételére, melyhez elsőnek Bánffy Dezső 
báró szólalt föl. A népoktatás államosítását 
követeli. Az államosítás nem irányul a nemzeti-
ségiek ellen, sőt nekik is érdekük az államo-
sítás. A szomszéd kis Románia nem tűr meg 
egyetlen idegennyelvü iskolát sem. A mi nemze-
tiségeink a maguk nyelvén tanítanak s még 
állami segítést kérnek hozzá. A nyelvünket 
pedig megtanulni nem akarják. Nemzeti egy-
ségünk érdekében pedig legfontosabb tenni-
valónk az államosítás. (Helyeslés.) A nemzetiségi 
tanítóképző-intézeteket pedig sürgősen rend-
szabályozni kell. (Úgy van !) A legkevesebb, 
amit a tanítóktól szigorúan meg kell követel-
nünk, hogy magyarul tudjanak. De minden 
magyar állampolgárnak kell magyarul beszélnie. 
(Helyeslés.) Simonyi-Szemadam Sándor szemére 
veti Bánffynak, hogy eddig ő maga vonakodott 
államosítani a népiskolákat, de amikor meg-
szűnt miniszter lenni, akkor zaklatja a kormányt 
az államosítással, amelynek ő (Simonyi) éppen 
nem híve. Szükségesnek tar t ja a felekezeti 
iskolákat. Még a tanítók fizetésrendezéséről 
szól, de mivel az elnök figyelmeztette, hogy a 
tárgynál maradjon, beszédét rövidesen befejezte. 
App'myi Albert gróf csak ismételheti azt, amit 
az általános vita során elmofldott. A népiskolai 
törvényjavaslat előterjesztésekor legcélszerűbb 
lesz az államosítás kérdését megvitatni; az 
összes iskolák államosítása a nemzeti egységet 
szolgáló elemek közül sokat elriasztana tőlünk ; 
az állami iskolák konkurrenciája úgyis az állami 
célok fokozottabb figyelembevételére szorítja 
a nem állami iskolákat, viszont a felekezeti 
iskolák fönnállása megakadályozza azt, hogy 
az állami iskolák vallástalanokká váljanak. Az 
eddigi középutat meg kell tehát tartani az 
államosítás kérdésében. A délvidéken mutatkozó 
pángermán i/gatásról van tudomása ; volt ilyen 
mozgolódás már máskor is, de megszűnt, mikor 
elapadt az ismeretlen pénzforrás, melyből e 
mozgalom táplálkozott. A német nyelvű állam-
polgárok, különösen a délvidéken, fölveszik a 
versenyt hazafiság dolgában a magyarajkúakkal 
is, a nemzetiségi fészkelődéstől visszatartja 
őket az a kultúr-ösztön, amelyet nyugatról 

hoztak ide magukkal. Ami az állami felügyelet 
fogyatékosságát illeti, ez tökéletesen igaz ; ennek 
az az oka, hogy kicsiny a személyzet. A tételt 
megszavazták. A tanítóképzés tételénél Bánffy 
Dezső báró szerint nemcsak a tanítóképesítést 
kell az állam részére lefoglalni, magát a tanító-
képzést is ki kell venni a nemzetiségek kezéből. 
A tanítószükségletnek csaknem kétharmadát a 
felekezeti és nemzetiségi tanítóképzők fedezik ; 
ez így nem maradhat. Szmrecsányi György a 
tanítóképzők tanítási tervének revízióját kívánja, 
oly módon, hogy a tanítók szociális kiképzésben 
is részesüljenek. A Ház a tételt megszavazta. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Keresztélön összegyűlt (Beregrákos) 4 
K ; Dévényi Lajos, Kakucs (tagsági díja) 3 K ; 
Léderer Ábrahám, Budapest (80. születésnapja 
alkalmából) 40 K. — 2. Tanítók Házára : 
Törzs Kálmán ig.-tanító küldeménye (a pozsonyi 
r. p. u. áll. el. iskolai karácsonyi pásztorjátéká-
nak jövedelméből) 10 K ; kövii áll. el. iskola 
növendékei (bek. Pazár Gusztáv) 3 K 9 f. — 
3. A Rákóczi-szoborra : a kudsiri ifjúsági 
egyesület színielőadás ának jövedelméből (bek. 
Murányi Árpád ig.-tanító) 118 K. Átutaltuk 
az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Egyetemes tanítógyűlés. A 
„Siklósvidéki rk. tanítóegyesület" rendkívüli 
közgyűlésén azt a határozatot hozta a fizetés-
rendezéssel kapcsolatban, hogy az orsz. YH. 
egyet, tanítógyűlés még a törvényjavaslat be-
nyújtása előtt egybehívassék. — Kérelem. Tisz-
telettel fölkérjük mindazon áll. el. isk. kartár-
sainkat, kik már 1893 előtt más jellegű isko-
lánál működtek és iskolájuk államosítása által 
kerültek állami szolgálatba, hogy a közeledő 
fizetésrendezéshez szükséges adatgyűjtés és ki-
mutatás elkészítése céljából, 1893 előtti nyug-
díjba beszámítható szolgálati éveik számát s 
jelenleg élvezett összes tanítói fizetésüket (lak-
béren kívül) velünk, az igazgató címén, tudatni 
szíveskedjenek. Rimaszombat, 1907 január 12. 
Az áll. el. fiúiskola tanítótestülete. 

— Halálozások. Takács Ede szabadkai ig.-
tanító munkás életének 54-ik, példás igazgató-
ságának 28-ik évében jobblétre szenderült. — 
Weiyél Samu bakabányai m. kir. áll. isk. ig.-
tanító 45 éves korában, tanítóskodásának 23. 
évében Selmeczbányán elhalálozott. Sokat küz-
dött a magyar állameszme érdekében Baka-
bányán. —- Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Apponyi gróf kultúrpolitikája.»— Gróf 
Apponyi miniszter Aradon. — Külföldi szemle. — 
Hivatalos rész. —• Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (reggel). 

Megkaphat ja c l a p o t m i n d e n magyarorszagi népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi , fe lső nép- és polgári 
Iskolák és , taní tóképző - intézetek e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. tanfe lügyelő által lát tamozott 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A he lyseg (a m e g y e meg-
jelölésével) és az uto l só pósta vi lágosan kiirandó. 

E l ő f i z e t é s i ár : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 5 0 üllér. — Egy n e g y e d évné l kevesebb 
időre e lőf izetést n e m fogadunk el. — Az előf izetés i pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A pályázat 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 után G fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenki Által k i számítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenket t ed részét 
tevő pe t i t nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSIG: KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, 11. k E l i . , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . K E ß . , ISK OLA-TÉR S. 

Kéziratokat n«m acLixxik vissza. 

Apáczai Csere János - alapítvány. 
A szónak legideálisabban nemes értel-

mében vett legchauvin-ebb magyar kul-
tuszminiszter megtisztelte az, ugyancsak 
a szó nemes értelmében legchauvin-ebb 
magyar tudósnak az emlékét: Apponyi 
Albert, gróf, a nemzeti érzés ékesszavú 
ébresztője, kultuszminiszteri minőségében, 
a Ferenc József Tanítók Házában alapítványt 
létesített a paraszti rendből szegénység-
ben született ós nyomorúságban élt nagy 
tudósnak és mai napig legmagyarabb 
tanítómesternek, Apáczai Csere Jánosnak 
az emlékére. 

Apáczai Csere János emlékét széles e 
hazában eddigelé nem hirdette semmi 
egyéb, mint az a monumentum aere 
perennius, melyet halhatatlan becsű, örök 
értékű munkái által 
magának. 

Ha meggondoljuk, hogy az elismerés 
értékének meghatározását mennyire be-
folyásolja azon körülmény, hogy ki 
nyújtja az, akkor szinte azt mondanók, 
hogy valóban nem sajnáljuk, hogy Apá-
czainak harmadfél évszázadig kellett az 
első nyilvános elismerésre várnia: a 
magyar nemzeti oktatás első és fenkölt 
lelkű bajnokának; a nemzetéért perzselő 
fajszeretettel lángoló tudósnak; a ma-
gyar tudományosság mélyen járó szel-
lemű megalapítójának az örök emlékezet 
első pályalombját méltóbb kéz valóban 

önmaga állított 

nem nyújthatta volna, mint ama fér-
fiúé, aki nehéz napokban ezen kézben 
iránytjelző fáklyát tar tot t nemzete elé 
és akinek tudását és ékesszólását a ma-
gyar nemzet dicsőségére Óceánon innen 
és túl a népek elragadtatással cso-

A harmadfélszázados várakozásért a 
sors által nyújtott 3légtétel ez Apáczai-
nak. hogy emléket Apponyi Albert állít 
neki. Yajha intő szózatként hatna a 
miniszternek ezen cselekedete a magyar 
tanítóságra, hogy szívükben állítanának 
emléket a legtudósabb, a leghazafiasabb, 
a legjobb és az eddig élt legnagyobb 
magyar tanítómesternek. Yajha köve-
tendő példaképül választaná őt minden 
magyar tanító a tanítói hivatásért való 
rajongásban, a nemzete bálványozó sze-
retetében, a tudományos önképzés lel-
kes fáradhatatlanságában és a tanítvá-
nyai javáért való önzetlen 'buzgolko-
dásban.1 

Ember a hazáját soha önzetlenebbül 
nem szerette, mint Apáczai; az ő lelké-
ben a hazának szeretete már nem is 
érzés többé, hanem egy emésztően lán-
goló szenvedély. 

A szellemi haladásban ismervén föl 
nemzete fönnmaradásának és leendő nagy-
ságának alapföltételeit: ennek előbbre-
viteléért fanatikus lelkesedéssel és az 
apostolok erkölcsi fenségével folytat 
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emberfölötti küzdelmeket. Ezért a célért 
fáradozik, harcol, nélkülöz és szenved. 

Keserű nélkülözések között a messze 
idegenben szerzett gazdag tudománnyal 
megrakodva, a legmagasabb tudományos 
grádussal díszítve, eszmékben bővelkedve 
hazajő a külföldről, égő vágytól emésztve, 
hogy tudását és tehetségét bálványozot-
tan szeretett hazájának szentelhesse, a 
nemzeti kultúra előmozdítására. 

Es ekkor korának ezen egyik leg-
tanultabb és legkomolyabban gondolkozó 
tudósát, kiben gazdag tapasztalat páro-
sult sokoldalú mély tudománnyal és ritka 
éleslátással: nemzete hidegen fogadja; 
gyanakvó szemmel nézik magasztos törek-
vésű,nemesirányú tevékenységét; mellőzik 
idegenekkel szemben, kik egykorúak ítélete 
szerint, tudás és jellem dolgában messze 
mögötte maradtak; lenyűgözik szellemét 
a legképtelenebb méltatlanságokkal és 
bántalmakkal ; rágalmak és hamis vádak 
alapján nyomorba döntik és megfoszt-
ják a megélhetés föltételeitől ; elcsapják 
állásától ; megalázzák, elítélik ; sőt a 
halálbüntetéssel is megfenyegetik ; végül 
kegyelemből oly munkakörbe helyezik, 
ahol elborítja őt az anyagi gondok és 
a fizikai fáradalmak özönáradata. 

Es mindezekkel szemben mit tesz 
Apáczai? Szenvedést és nyomort, meg-
alázást és kétségbeejtő nélkülözéseket 
erős lélekkel és vasakarattal, zokszó és 
panasz nélkül tűr ; de a hazának a 
tudományosság terén való elmaradott-
sága— úgymond — „annyira furdalá bús 
szívemet, liogy az álmot szemeimről, figyel-
memet a tanulástól sokszor elűzte és egyedül 
azon nyugtakmító gonddal vesződtem: vájjon 
miképen lehetne segíteni kedves hazámon. 
Mert MLáüan vőinek hazámhoz és ~kemény 
számadástól kellene tartanom, lia az Istentől 
vett akármi csekély tehetségemmel nem élvén, 
az alkalmatosságot elmulasztanám és üres 
időmet nemzetemnek haszna näkül dtölteném." 

Apáczai nemcsak nemzetünknek, hanem 
egész korának egyik legnagyobb szel-
leme. Az ismeretek egész birodalmát 

átölelő mélységes tudása csodálatot 
keltő; de hazaszeretete egyenesen meg-
indító. 

Apáczai pedagógiai munkái szinte túl-
áradnak a szebbnél-szebb gondolatoknak, 
az egészséges, életrevaló eszméknek és 
még ma is a legnagyobb fokú megszív-
lelést érdemlő nevelési és oktatási irány-
elveknek sokaságától. Munkái ma is 
gyönyörélvezettel és gazdag tanulsággal 
járó olvasmány. Életrevaló nevelési út-
mutatásai, oktatási elvei, erkölcsi elmél-
kedései ós az írójuk korát messze meg-
előző gyakorlati igazságai elévülhetetlen 
örök értékűek. 

Mindezeknek dacára Apáczai méltatása 
a mi tanító- éá tanárképzésünkben 
— sajnos — még mindig nem foglalja 
el azt az előkelő helyet, amely igazság 
szerint méltán megilletné. Tanító- és 
tanárjelöltjeink még mindig sokkal töb-
bet tudnak akármelyik német vicinális 
pedagógiai nagyságról, mint Apáczairól 
és az ő műveiről. Ez annál indokolat-
lanabb és annál megbocsáthatatlanabb, 
mert minden megtörtént arra nézve, 
hogy Apáczai minél hozzáférhetőbbé 
tétessék* 

Apáczai fényesen ragyogó csillag a 
pedagógia-didaktika egén. Ő rajta nagy 
méltatlanság esik, midőn neveléstörté-
netíróink egynéhány sorban vállveregető 
jóakarattal végeznek vele, mint Gommius 
tanítványával. Ő nem volt Comenius tanít-
ványa, hanem minden ízében eredeti szel-
lem, eredeti tehetség. A nevelés-oktatás 
terén megelőzte korát és tanaiban, ami-
ket hirdetett, teljes egy évszázaddal 
vágott elébe a filantrópistáknak 

Comeniusnak erősen a latin nyelv 
felé hajló ingadozásával szemben ő 
sziklaszilárd meggyőződéssel, állhatatosan 
vitatta az anyanyelvnek elsőbbségét és 

* „Apáczai Csere János mint pedagógus." Nevelés-
történeti tanulmány. írta Neményi Imre dr. Budapest, 
1893. Lampel Róbert. 

„Szemelvények Apáczai Csere János pedagógiai mű-
veiből." Összeállította és bevezetéssel ellátta Neményi 
Imre dr. Budapest, 1900. Singer és Wolfner. 
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felsőbbségét. Hirdette a testnek és a 
szellemnek párhuzamosan harmonikus 
nevelését; kárhoztatta a léleknélküli 
szabálymagolást és lelkesen prédikálta 
a szeretetnek, mint nevelőeszköznek 
mindenható ós egyedül üdvözítő hatal-
mát. Rajongott a tudományért, amely-
nek martírja volt ; de azért a főiskolák-
nál és minden egyebeknél előbbrevaló-
nak ítélte a népiskolát, mert ahol ilyen 
iskola kellő számmal nincsen, „ez — sze-
rinte — megcsaViataüan jele annak, hogy 
as as orsság, tartomány és város a temérdéki 
tudatlanság tengeréhe borult hé és Isten or-
szágától is messze vagyon". 

Munkái valóban megérdemelnék, hogy 
mint pedagógiai breviárium, állandóan 
kezeügyében legyenek minden magyar 
tanítónak 

Apáczai nem alkotott rendszert; nem 
hagyott maga után követőket; nem ala-
pított iskolát. Nem ra j ta mult. Hiány-
zott hozzá a kellő idő — fájdalom! — 
nagyon rövidre szabott életében. Har-
mincnégy éves korában szállott sírba, a 
nemzeti oktatás nagy horderejű eszméjét 
fényes örökségül hagyván nemzetére. 

Ha kedvezőbb társadalmi és politikai 
viszonyok között élt volna ; ha nem 
ragaszkodott volna fanatikus rajongással 
nemzeti nyelvünkhöz; ha egy szerencsé-
sebb hazának lett volna a gyermeke : 
akkor anyagi gondnélküliség mellett 
békességben és egyenességben folytak 
volna életének napjai; halála után pedig 
a Come.nius és a Pestalozzi nevével pár-
huzamban emlegette volna a neveléstör-
ténet a nevét, megérdemelt magaszta-
lással. 

Adjunk hálát a Gondviselésnek, hogy 
Apáczai a miénk volt ; hogy nevét nagy-
jaink sorában emlegethetjük. Állítsunk 
oltárt emlékének. És az elismerést, amit 
az élet tőle megtagadott, rójjuk le hálás 
kegyelet alakjában, az ő dicső emlékének 
az oltáránál. 

(Budapest.) —i. 
— 
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— Tanítók fizetésügye. Az Országos Ka-
tholikus Tanügyi Tanács küldöttsége f. hó 
24-'én a képviselőházban tisztelgett Wekerle 
Sándor dr. miniszterelnöknél, Apponyi Albert 
gróf kultuszminiszternél és Justh Gyula kép-
viselőházi elnöknél a katholikus tanítók fizetés-
rendezése dolgában. A küldöttség, amelyben 
résztvettek Gsizmazia Ferenc és Török Emil 
országos képviselők is, átadta a tanács által a 
fizetésrendezés dolgában készített memorandu-
mot, amelyet megküldenek minden választó-
kerület tanítóegyesületének azzal a fölhívással, 
hogy küldöttséggel nyújtsák át képviselőjüknek. 
A küldöttség először Wekerle Sándor miniszter-
elnöknél tisztelgett, akinél Walter Gyula pápai 
prelátus adta elő a küldöttség kérelmét és arra 
kérte a minisztert, hasson oda, hogy a katho-
likus tanítók ugyanolyan fizetésben részesüljenek, 
mint az állami tanítók. Wekerle Sándor minisz-
terelnök válaszában kijelentette, hogy a tanítók 
ügyeit és ezek közt a katholikus tanítók ügyé-
nek rendezését elsőrendű fontosságúnak tartja. 
Rövid kormányzásának első teendői közé tar-
tozott, hogy a tanítók fizetésrendezésének sza-
bályozását keresztülvigyék. E tekintetben meg-
tettek, amennyit lehetett, de számolni kellett 
az ország pénzügyi helyzetével is. Most ugyan 
még nem tehet eleget kívánságuknak, de törek-
vése odairányul, hogy már a legközelebbi jövő-
ben kiegyenlítsék azokat az ellentéteket, amelyek 
az állami és a katholikus tanítóság között fónn-
állanak. A nagy tetszéssel és éljenzéssel foga-
dott beszéd után a küldöttség Apponyi Albert 
gróf kultuszminiszternél tisztelgett, akitől Jordán 
Károly apátplébános kérte kérésük támogatását. 
Apponyi Albert gróf válaszában biztosította a 
küldöttség tagjait, hogy a legnagyobb méltány-
lással viseltetik a hazai katholikus néptanítók-
nak úgy általánosságban a vallásos szellemtől 
áthatott népnevelés terén tett szolgálatai iránt, 
mint különösen az utóbbi időkben valódi tan-
férfiak méltóságához illő magatartásuk iránt. 
Ami konkrét kívánságukat illeti, nem tehet 
mást, minthogy azokra vonatkozólag utal a 
képviselőházban tett nyilatkozatokra és a taní-
tói fizetésrendezésre vonatkozó terveire. (Elénk 
éljenzés.). Célja, hogy a tanítók közötti különb-
ségek kiegyenlíttessenek. "Két megjegyzése van 
azonban. A különbséget egyszerre eltüntetni mód-
jában nem állott és nem, áll. Az összes tanítók 
fizetésrendezése, az ő terve szerint, 6 millió 
koronával fogja megterhelni a költségvetést ; 
ebből az egész összegből aránylag kevés jut az 
állami tanítókra, akiknek fizetését költségvetési 
úton már előbb is javították ; a különbséget az 
állami és nem állami tanítók fizetése közt az ú j 
rendezés nevezetesen csökkenti; e különbségnek 
teljes megszüntetése a föntemlített 6 millión kívül 
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még 9 milliót kívánt volna, amivel az állami 
költségvetést megterhelni ezidőszerint lehetet-
len. A distancia nem nagy. Módjában lesz még 
talán valamit módosítani, de az öreg Andrássy 
Gyulával érez, aki azt mondta, hogy nehéz 
ígérni, megtartani magától értetődik. Azért azt 
mondja, hogy abban az esetben, ha az egész 
különbség kétszázezer korona lesz, még tehet 
valamit. Módot fog nyújtani a törvényjavaslat-
ban arra, hogy a fönnmaradt differencia ki-
egyenlítése megtörténjék. A törvényjavaslatba 
egy intézkedés fog bevétetni, amely szerint a 
megállapított állami segítség nem szállítható le, 
ha az iskolafönntartó a tanító helyzetének javí-
tása érdekében intézkedik. Véget fog vetni annak 
az igazságtalanságnak, hogy a kántori fizetés 
a nyugdíj beszámításánál tekintet nélkül ma-
radjon. Annyit megtett, amennyit a jelenlegi 
viszonyok között tennie lehetett. De nyolc hó-
napi minisztersége alatt harmincöt esztendő 
mulasztásait pótolni nem volt képes. Kéri, nyu-
godjanak meg abban, hogy neki is célja az 
ellentétek kiegyenlítése és abban, hogy a taní-
tóknak, az összes tanítóságnak érdekeit ö is 
szívén viseli. A miniszter válaszát lelkesen meg-
éljenezték. Azután a küldöttség Justh Gyulához 
ment, akit Ember Károly kért, hogy kérelmü-
ket támogassa. Justh Gyula megígérte, hogy 
ami tőle telik, mindent meg fog tenni. — A 
tisztelgés előtt az Országos Katholikus Tan-
ügyi Tanács ülést tartott Jordán Károly egy-
házi és Ember Károly világi elnök vezetésével. 
Az elnöki bejelentések során Ember Károly 
tudatta, hogy a kultuszminiszter a katholikus 
tanító- és tanítónőképző-intézetek képesítő-vizs-
gálatairól szóló szabályzatot nem hagyta jóvá, 
mert a szabályzat szerint a szakbiztosokat az 
egyházi főhatóság nevezné ki, holott ezt a 
jogot a miniszter magának tartja fönn. A tanács 
kimondta, hogy újabb fölterjesztésben fogja 
kémi a szabályzat jóváhagyását. A mult évi 
katholikus iskolaügyi kongresszus határozatai-
nak végrehajtásával a tanács az elnökséget 
bízta meg, amely a sürgősebb határozatokat 
már legközelebb fölterjeszti a püspöki karhoz. 

Az aradi konviktus. 
Az alábbiakban egész terjedelmében közöljük 

az A. V. T. E. érdemes elnökének : Kovács 
Vincének a f. hó 20-iki közgyűlésen elmondott 
beszédét, melyben az aradi konviktus létesíté-
sének történetét ismertette. 

„Mindenható Isten! A soha el nem muló 
hála érzetével borulunk le Előtted, hogy atyai 
jóságodat megköszönjük. 

Az emberszeretet jegyében született eszme 
megvalósítása előtt Hozzád fohászkodtunk se-

gítségedért. Önzetlen munkánkat áldásod sikerre 
vezette. 

Mindent tudó Isten! Csak Te láttad, mennyi 
gond, küzdelem és fáradságos munka nyomán 
épült föl a Te dicsőségedre, a tanítóság és ál-
talában az emberek javát szolgáló otthonunk. 

Most, midőn kegyelmedből a mű immár 
készen van, minden hatalomnak Ura, esedezve 
kérünk: vedd oltalmadba az „Aradvidéki Ta-
nítóegyesület" diákotthonát. 

Magyarok Istene ! Hozzád fohászkodunk : 
ajándékozd meg időtlen időkig a mai napon 
fölavatott otthonunkat olyan kötelességtudó 
vezetőséggel, amely az ifjúság lelkét az Isten-
és hazaszeretetben erőssé teszi. Plántáld az 
ifjak szíveibe a magyar fa j és az őszinte test-
véri szçretet érzetét, hogy a szabadság megváltó 
fényét követve, nemzetünknek mindenha javára, 
díszére legyenek. 

* 

Nagyméltóságú Miniszter Úr ! Tisztelt Köz-
gyűlés ! Az „Aradvidéki Tanítóegyesület" tag-
jai és Arad vármegye összes tanítósága nevében 
hódoló tisztelettel üdvözlöm Nagyméltóságodat, 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr, 
mint a magyar nemzet első Tanítóját. 

Tisztelettel üdvözlöm mai ünnepségünk dísz-
elnökét, a tanítók jóak aróját : méltóságos gróf 
Károlyi Gyula urat, Arad vármegye és Arad 
város főispánját, a D. M. K. E.-et és annak 
jelenlévő tagjait; Arad sz. kir. város és Arad 
vármegye tekintetes törvényhatósági bizottsá-
gát, mélt. Papp Ignác János püspök urat, 
Varjassy Árpád kir. tanfelügyelő urat, a Ma-
gyarországi Tanítók Országos Bizottságát, az 
„Eötvös-alap" elnökségét, a Délmagyarországi, 
Békés, Csanád, Csongrád, Hunyad, Krassó-
Szörény, Torontál vármegyék és az állami ta-
nítók egyesületének kiküldöttjeit, valamint ün1 

népségeinken megjelent összes jóakaróinkat. 
Szívből köszöntelek benneteket, kedves tanító-

testvéreim ! 
Hozzánk, tanítókhoz illő szerény, de annál 

szentebb, örömteljesebb napot ülünk ma, midőn 
jószándékú munkánkat betetőzzük,mikor bennün-
ket és általunk a magyar tanítóságot soha nem 
remélt kitüntetés éri. 

A gondolkozó lélek az élet nagyobb forduló-
pontjainál meg-megáll, visszatekint a múltba 
és szemügyre veszi a megtett útnak minden 
nevezetesebb eseményét. Ezen vizsgálat alkal-
mával lelkünkben megelevenednek mindazon I _ o 
küzdelmek, fájdalmak és örömek, melyek be-
csületes munkánk közepette bennünket értek. 

A magyar nemzet legelsőrendü élettényezője : 
népoktatásügye nagy átalakulás előtt áll. A ma-
gyar tanítóság, várva várja az őt joggal meg-
illető boldogabb jövő elérkeztét. 
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Ha visszatekintünk a magyar népoktatás 
harmincöt éves múltjára, való igaz, sok szép 
alkotást, nagy haladást látunk, de egyben ös-
merjük be, hogy a nemzeti közművelődés útján 
ott látjuk a magyar tanítók ezreit és ezreit, 
akik lelkűknek minden tudásával és szívüknek 
legtisztább érzéseivel évtizedeken át építik a 
magyar kultúra alapjait és önfeláldozó munká-
jukkal még a tisztességes megélhetés föltételeit 
sem voltak képesek maguknak megszerezni. 

A magyar tanítóság 1868 óta mindenha a 
nagy költő és bölcsész fölfogása szerint él: 
küzdve küzd és bízva bízik. A küzdelemben 
közel negyven éve az első helyen áll. A biza-
lom lelkéből már-már veszendőnek indult, mert 
eddig mindenha csak fájdalmas csalódásokban 
volt része. 

De hála a magyar tanítóság faj- és haza-
szeretetének, a nehéz viszonyok közepette sem 
hagyta el hivatásának tövisekkel kirakott útját, 
hanem a legválságosabb időkben is, saját fáj-
dalmairól megfeledkezve, őrállomásain : az isko-
lában és a társadalomban hűen, önfeláldozóan 
teljesítette és teljesíti a hazaszeretet sugallta 
kötelességeit. 

A magyar tanítóság élete arról tesz bizony-
ságot, hogy az indokolatlan mellőzések, a szen-
vedések lelkét egyfelől bizalmatlanná, másfelől 
a harcra erőssé, az alkotások terén termő-
képessé tették. Az együttérzés, amely legtöbb-
ször a közös nyomorúság nyomán támad az 
emberek lelkében, hozta létre a „Tanítók 
Háza "-it és más kultúrális emberbaráti tanító-
intézményeket. 

Faj- és tanítószeretetünk teremtette meg a 
ma fölavatott konviktust is. 

Az „Aradvidéki Tanítóegyesület" harminchét 
éve áll a nemzeti nevelés szolgálatában. Az 
ország tanítósága szólhat azon nagy, az álta-
lános köz és a tanítóság javáért folytatott 
munkásságról, melyet egyesületünk mindenkor 
kifejtett és dicsekvés nélkül mondhatom, ma 
is végez. 1903 december 7-én megtartott köz-
gyűlésén, elnökének javaslatára kimondotta, 
hogy a húsz év előtt fölvetett eszmét megvaló-
sítja és Arad városában tanítókonviktust épít, 
melyben a tanítógyermekek és más, szegény 
sorsban élő polgárok fiai második otthont találva, 
kevés költség mellett erkölcsös, hazafias pol-
gárokká neveltetnek. 

Két cél lebegett előttünk, midőn az eszme 
megvalósítására vállalkoztunk: tanító- és más 
embertársainknak javára lenni, nemzetünknek 
— a mi kis körzetünkben — erkölcsös, hazát 
és munkát szerető polgárokat nevelni, mert 
sokat szenvedett nemzetünknek ezekre a pol-
gárokra ma nagyobb szüksége van, mint valaha 
volt. 

Isten és a különböző erkölcsi testületek 
segítségével az aradi konviktus két év alatt 
fölépült. 1906. év szeptember 1-én kapuit meg-
nyitottuk. 

Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy nem-
csak az A. V. T. E., hanem Arad vármegye 
tanítósága nevében is egyszerű szavakkal, de 
őszinte hálaérzéssel megköszönjem a „Délma-
gyarországi Magyar Közművelődési Egyesület" 
támogatását, áldozatkészségét. Nevezett egye-
sület, de különösen annak érdemes elnökének: 
Rónay Jenő úr őméltóságának fáradozása tette 
lehetővé, hogy az eszme oly rövid idő alatt 
megvalósult. A konviktus ügyeinek intézésében 
a D. M. K. E. az A. V. T. E.-tel egyenlően 
részes. 

Arad sz. kir. város fenkölt gondolkozású, 
áldozatkész törvényhatósági bizottsága 40.000 
korona értékű telket adományozott az A. Y. 
T. E.-nek. Arad vármegye nemes közönsége 
pedig a vármegye tanítósága iránt érzett 
nagyrabecsülésének és szeretetének azzal adott 
kifejezést, hogy húsz egymásután következő 
évre 1000—1000 koronát szavazott meg a 
tanítókonviktus javára. 

A konviktus létrehozatala körül sok érdemet 
szerzett magának Urbán Iván úr, Arad vár-
megye és Arad város volt főispánja. Hozzánk 
való szíves voltát nem feledjük el soha. 

Yégül az igaz tisztelet és hála érzéseivel 
adózunk közoktatásügyünk nemeslelkü vezető-
jének : gróf Apponyi Albert miniszter úr ő 
Excellenciájának, amiért intézetünkhöz egy érde-
mes állami tanító személyében gondnokot volt 
szíves kinevezni és 1907 január 1-től évi 2000 
korona államsegélyt utalványozott az A. V. T. 
E. részére. 

Nagyméltóságú Miniszter Úr ! Igen tisztelt 
Jótevőink ! 

A fölsorolt javakat és a velünk tanítókkal 
szemben tanúsított tiszteletet, figyelmet, melyet 
az anyagiaknál is többre becsülünk, mi szavak-
kal meghálálni nem tudjuk. Minden szivárvány-
színű szónál ragyogóbb a tiszta szándékból 
eredő jócselekedet. Ezen ünnepélyes pillanat-
ban őszinte és szilárd elhatározással fogadjuk: 
multunkhoz híven, egész életünkben szeretett 
hazánk és nemzetünk javáért fogunk dolgozni. 

Tisztelt Közgyűlés ! Hazánk népoktatásügyé-
nek története azt igazolja, hogy halhatatlan 
emlékű báró Eötvös József óta napjainkig alig 
voltak államférfiaink, akik a nemzet „hamu-
pipőké"-jét: népoktatásügyét kellő figyelmükre 
méltatták volna. 

A magyar tanítóság semmibevételéről, tűr-
hetetlen, nehéz sorsáról nem is szólok, mert 
ma üimepet ülünk. 

Tisztelt Közgyűlés ! Szeretett Tanítótársaim ! 
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Lelkemben erősen él a hit, a meggyőződés, hogy 
a magyar népoktatás a legközelebbi jövőben 
új életre kél és ezen új életnek alapja : a tiszta 
magyar fajszeretet lesz. Nem az a démoni sze-
retet, amely rombol és öl, hanem azon őszinte 
szeretet, amely a magyar haza minden igaz 
gyermekét melengeti, fölneveli, megvédi, amely 
az immár elgyengülő, elfajuló szervezetbe egész-
séges életet visz és amely végre fölépíti az 
egységes magyar nemzeti államot. 

A népoktatás újjáalakulásával, sőt ezt meg-
előzőleg, a magyar tanítóság boldogabb jövő-
jének is el kell jönnie, mert e két tényező 
szervi kapcsolatosságban van egymással. 

Hitemet, reményemet nemzetünk történetéből 
merítem. Valahányszor hazánk fölött az idők 
járása megnehezedett, a Gondviselés mindannyi-
szor apostolokat küldött, akik a nemzet lelké-
ben világosságot gyújtottak és önzetlen becsü-
letes munkájukkal a haza polgárait a szabadság, 
a haladás, a boldogság útjaira vezették. Hát 
nem voltunk-e ezen igazságnak csak a leg-
közelebbi múltban is szemtanúi ? ! 

Kedves Kartársaim ! Jövőnk fölött nem 
esünk kétségbe, mert a magyar népoktatásnak, 
nekünk tanítóknak, sok idő után — hála az 
Égnek — gróf Apponyi Albert miniszter úr 
személyében immár van apostola, van igaz 
jóakarónk, aki. ügyünket, bajainkat magáévá 
tette. 

0 Excellenciájáról, a szellemi nagyságok kö-
zött is egyik legnagyobbról, avagy az ő nagy, 
az egész népoktatást átalakító munkásságáról 
én, az igénytelen tanító nem szólhatok, de gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr ő nagyméltóságának az A. V. T. E. 
tagjaival és a magyar tanítósággal szemben 
való kitüntető, mindannyiunkat fölemelő meg-
tiszteltetéséért legőszintébb hálánkat fejezem ki. 

Nagyméltóságod az elmúlt év pünkösd nap-
ján gazdag lelkének következő gondolataival 
szólott a nemzethez : „Most pedig csakugyan 
új idők kezdetén állunk, melyek üdvös előkészí-
tésére vállalkozott a mai kormány. Istennek 
titka, hogy mily siker fogja megkezdett mun-
kánkat koronázni, mi dolgozunk, küzdünk és 
bízva bízunk." 

Kegyelmes urunk fáradhatatlan, a nemzet 
és a tanítóság javára irányuló munkájából nap 
nap mellett látjuk, tapasztaljuk, re ily nagy 
tudással, mennyi akaraterővel és páratlan ember-
szeretettel közeledik magasztos célja felé. 

Mi, tanítók, boldogok vagyunk, hogy — 
habár csak igen szerény tehetséggel, de meg-
alkuvást nem ismerő hazaszeretettel és köte-
lességérzettel — Exoellenciád hűséges munkásai 
lehetünk. 

Csakugyan új idők kezdetén állunk, mert 

ugyan ki mert volna még csak gondolni is 
arra, hogy magyar miniszter a tanítókat az c> 
egyszerű otthonukban meglátogassa, örömeik-
ben és bajaikban közvetlenül részt vegyen. 

Kedves Tanítótársaim! Tehát való igazság, 
hogy nemzetünk legjelesebb fia : gróf Apponyi 
Albert miniszter úr mellénk, tanítók mellé áll 
és ezáltal mintegy figyelmezteti a nemzetet : 
immár elérkezett az idő, amidőn a magyar nép-
oktatást és annak munkásait : a tanítókat is 
meg kell becsülni. 

Kegyelmes jó Urunk ! Nagyméltóságodnak, 
ezen cselekedetével szemben minden szónak el 
kell némulnia. Excellenciád finom érzésű lelké-
nek mai megnyilatkozása minden magyar taní-
tónak drága kincse marad. 

Midőn immár fölavatott diákotthonunkat 
rendeltetésének átadjuk, fáradságos útunkon 
két pajzszsal indulunk meg: az önzetlen haza-
szeretet és a kötelességtudás érzetével. 

Istennek kegyelme vezéreljen bennünket!" 

Tanítók továbbképzése. 
(Hozzászólás.)' 

VI. 
Nemzetünk zöme a földmívelés mesterségére 

van utalva. A földmíves jóléte a mindnyájunk 
jóléte, annak nyomora közvetve szülőoka a 
társadalmi és szociális bajok ezer meg ezer 
nemének. S mert a mindnyájunk sorsa is ahhoz 
az áldott földhöz van kötve, melyet a földmíves-
ember keze munkájával gondoz, következésképp 
a földmíves-ember nyomorán enyhíteni, gazda-
sági műveltségét emelni, valláserkölcsös érzü-
letét ápolni és fejleszteni mindnyájunknak szent 
kötelessége. 

Aki csak újságolvasó ember, az mind tudja, 
mennyi üdvös intézkedés nyert törvényhozási 
megerősítést s mint igyekszik a kormány gazda-
sági ismétlő-iskolák fölállításával, különböző 
mezőgazdasági és háziipari tanfolyamok, gazda-
körök, mezőgazdasági intézmények szervezésével 
és segélyezésével a gazdát mezőgazdaságilag 
műveltebbé, önállóbbá tenni, mert tudja, hogy 
fejlett, az ország fönnállását biztosító erős mező-
gazdaság azon biztos alap, melyre építhet az 
iparos, a kereskedő s maga az állam. 

S vájjon a tanítók részére tartatni szokott 
különféle mezőgazdasági tanfolyamok, a képző-
intézetek mellé kirendelt gazdasági szak- és 
vándortanárok nem célozzák-e a mezőgazdasági 
ismeretek terjesztését azon testületben, mely 
képzőintézeti tanulmányainak befejezése után 
künn az életben érintkezik és áll közvetlen 
összeköttetésben állandóan a néppel ? A gazda-
sági ismétlő-iskolák szervezése, a különböző 
értékesítő- és hitelszövetkezetek segélyezése, 
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népkönyvtárak és ifjúsági egyesületek alapítása 
nem célozzák-e a népben a gazdasági ismeretek 
terjesztését, a valláserkölcsös élet erősbítését, 
a szociális bajok megszüntetését? S ha igen, 
vájjon a képzőintézeti növendékeknek volt-e 
ott a képzőben alkalmuk mindazon intézmé-
nyekről és a földmíves-embert érdeklő, jobb 
boldogulását előmozdító, humánus törvények 
mibenlétéről -mélyebb betekintést szerezniök ? 
A heti pár órai elméleti oktatás a gazdaság-
tanból, a szerda és szombat délutáni gazdasági 
gyakorlatok vájjon hagynak-e az iíjú lelkében 
oly mély nyomokat, hogy fölismerje a mező-
gazdaság rendkívüli nagy fontosságát és hord-
erejét künn az életben ? 

A képzőintézeti gazdasági szaktanár már a 
rendelkezésre álló csekély időre való tekintettel 
is úgyszólván csak dióhéjban foglalhatja össze 
mondanivalóit, ismertetheti rövid vonásokban 
a mezőgazdaság különböző ágait. Alapozó 
munkát végez, megállapítja az elveket, kör-
vonalozza a módozatokat, irányítja a növendéket 
a helyes megfigyelésre, az önálló kutatásra, de 
kiteijeszkednie bőven az egyes gazdasági ágakra 
teljesen lehetetlen. A képzőintézetből kikerült 
fiatal, de ismereteit gyarapítani vágyó néptanító 
és nevelő csak akkor jut igazán öntudatára 
annak, mennyi mindent kell tanulnia, ha azon 
nemes becsvágytól sarkalva foglalt el egy állást, 
hogy népének igazi vezetője óhajt lenni. Csak 
akkor látja és érzi át magasztos hivatásának 
súlyát a maga teljességében, midőn vállaira érzi 
nehezedni mindama kötelességeket, melyeket 
a falu apraja-nagyja, a társadalom minden 
rétege működése és népnevelői föladata iránt 
támaszt. 

A fiatal tanítóval szemben — kilépve az 
életbe — oly sok igériyt támaszt az állam, a 
társadalom, a falu, a gazdakörök s ifjúsági egye-
sületek szervezésével, baromfi-, tojás-, tej- és 
tejtermékeket és mezőgazdasági terményeket 
értékesítő szövetkezetek létesítésével, népkönyv-
tárak és hitelszövetkezetek fölállításával, hogy 
azoknak sikeresen megfelelni csak úgy tud, ha 
ismeri népünk szükségleteit, ha keresi az össze-
köttetést azon mezőgazdasági faktorokkal, kik 
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neki tanácsot, útbaigazítást s lia kell : buzdítást 
nyújthatnak épp azon teendői végzésében, me-
lyek nem szorosan vett néptanítói, hanem inkább 
népnevelői, szociális társadalmi kötelességek. 
Es mivel ezen szociális társadalmi és népnevelői 
kötelességek végzésében legkevesebb útmutatást 
nyer a képzőintézetekben, — de viszont a nép-
jólétet előmozdító és szociális bajokat meg-
szüntető különféle szövetkezetek, gazda- és 
olvasókörök alapítása mintegy követelmény 
gyanánt nehezedik a fiatal tanító vállaira, — 
azon kérdés tolul előtérbe, miként pótolhatja 

a fiatal tanító enemü hiányos ismereteit és 
melyek azok a faktorok, kiknek tanácsára hall-
gatva leginkább tud eredményes. működést 
kifejteni a nép között? 

Ha a fiatal tanító gazdaköröket s ifjúsági 
egyesületeket óhajt alapítani, szövetkezeteket 
létesíteni, szóval : szociális téren is eredményes 
működést kifejteni, kikkel kell — a községi 
elöljáróságot nem számítva — közvetlen érint-
kezésbe lépnie, hogy úgy hatósági és társadalmi 
támogatás mellett lehetőleg biztosítsa az általa 
szervezetteknek virágzását és fönnállását? 

A tapasztalat amellett bizonyít, hogy nem 
elegendő csak a község elöljáróit, műveltebb 
gazdáit megnyerni az eszmének, hanem keresnie 
kell az összekötő kapcsot a vármegyei gazdasági 
egyesülettel, az Országos Magyar Gazdaszövet-
séggel és a gazdasági szakoktatási közegekkel. 
S ha azokat, — kik bizonyára szívesen vállal-
koznak tőlük telhetőleg tevékenységükkel, taná-
csukkal, élő példájukkal népünket a kétségbeesés 
karmaiból kiemelni segíteni, társadalmi szociális 
helyzetén a lehetőség szerint javítani,— mondom, 
ha ezek érdeklődését, hathatós támogatását 
megnyerte, biztosan remélhet eredményes mun-
kát is. 

Ezért itt fölvetem a kérdést : nem von-
hatnák-e bele tanítóegyesületeink vitatkozásuk 
anyagába a szociális kérdéseket is, nem tehet-
nék-e megbeszélés tárgyává azon szociális föl-
adatokat, melyek megoldása mellett remélhetnők 
egy erős, egészséges gazdatársadalom létesítését? 

Ha a tanítóképző-intézeti tanárok lennének 
— miként azt a miniszteri rendelet mondja — 
a tanítósággal szemben a leghivatottabb közve-
títői a tudományos élet újabb eredményeinek, 
ha a fönnmaradó érintkezés folytán jótékony 
hatást gyakorolhatnának a képzőintézetek egy 
egész vidék tanítóságára, emelhetnék a tanító-
ság szellemi színtáját, kérdem, minő szellemi 
kapcsot találhat künn az életben az a meg-
közelítő 2200 gazdasági ismétlő-iskolai tanító, 
ki a mezőgazdasági érdekeket szolgálja ? 

A képzőintézetben csak a legszükségesebb 
tudnivalókkal látják el a növendékeket a gazda-
ságiak terén ; gazdasági szak- és vándortanárok 
csak állami tanítóképző-intézetek mellett vannak 
s ott sem mindenütt, a felekezeti képzőkben 
pedig egyáltalán nem. Már most künn az élet-
ben hosszas, fárasztó munka után kénytelen 
magát tovább művelni épp azon ismeretek 
terén, melyekre a képzőintézetekben a leg-
kevesebb súly van fektetve : a nép jólétét elő-
mozdító, szociális bajokat megszüntető kérdések 
terén. 

Szellemi kapcsot kell tehát keresni főleg 
azokkal, kik hozzá, mint gazdasági szaktanító-
hoz, legközelebb állanak : a vármegyei gazda-
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sági egyesületekkel, a mezőgazdasági ismeretek 
terjesztésére és megkedveltetésére kiküldött 
állami gazdasági szakoktatási közegekkel. 

Nem lehetne-e tehát ez utóbbiakat is bevonni 
és megnyerni, hogy a hivatalos tanítótestületi 
gyűléseken ismertessék a néptanító szociális 
föladatai!, ismertessék a gazdasági tudomány 
terén a legújabb vívmányokat ? Egy oly állam-
ban, minő a mienk is, mely kizárólag a mező-
gazdaságra alapítja jólétét, hol virágzó keres-
kedelem és ipar — miként Majláth József 
gróf mondja — csak erős, megizmosodott gazda-
sági gyökérből fejlődhetik, nem követelhetik-e 
meg tőlünk jogosan, hogy lépten-nyomon a 
mezőgazdaság érdekeit szolgáljuk? S nem 
hazafias kötelesség-e a mezőgazdaság megerő-
sítéséhez hozzájárulnunk nekünk is, vértezni az 
ifjúság szívét, a nép elméjét, hogy tudja meg-
védeni vagyonát, tudjon küzdeni azon magasztos 
elvért, — s ha kell, vére hullásával is, — hogy 
akié a föld, azé az ország? Találkoznunk kell 
mindnyájunknak társadalmi különbség nélkül 
egy téren : a mezőgazdasági érdekek ápolásának 
és fejlesztésének terén. 

Nem állja útját semmi, még az anyagiak 
sem, hogy a gazdasági egyesületek és állami 
gazdasági szakoktatási közegek a mezőgazda-
sági ismeretek terjesztésével, a nép jólétét elő-
mozdító törvények és intézmények megismer-
tetésével tanítóegyesületeink tagjaiben ébren-
tartsák és ápolják a mezőgazdasági tudomány 
iránti érdeklődést : ezáltal is hatva a tanítókra, 
hogy mindegyik a maga falujában példaadásával, 
tevékenységével és tanácsával segítse népünk 
társadalmi és szociális helyzetét erősbíteni, 
munkáját öntudatossá tenni. 

E kérdés tanulmányozását és gyakorlati 
kivihetőségét ajánlom a kir. tanfelügyelők és 
a vármegyei hivatalos tanítóegyesületek elnö-
keinek figyelmébe annál is inkább, mert gazda-
sági egyesület minden vármegyében van szer-
vezve és állami gazdasági szakoktatási köze-
geket is találunk majdnem minden megyében. 

(Verespata);.) Wallner Gyula. 

VII. 
Minden gondolkodó tanító örömmel üdvözölte 

a tanítók továbbképzését célzó rendeletet, mert 
tudjuk és érezzük, hogy néptanítói és népnevelői 
föladatunkat az iskolában és a társadalomban 
csak akkor teljesíthetjük sikerrel, ha jól föl-
fegyverkezve, lelkünket értékes tartalommal 
megtöltve indulunk az egységes, erős magyar 
nemzeti állam épületének fölépítésére irányuló 
küzdelembe. A legtöbb tanító igyekszik is magát 
tovább képezni, de a megfelelő vezető, irányító 
kéz és a megfe'elő anyagi eszközök híján a 
sötétben, vagy félhomályban tapogat. Jelöljék 

meg neki a célhoz vezető biztos útat és bocsás-
sák rendelkezésére a kellő anyagi eszközöket, 
örömmel fog a helyes ösvényre lépni és a 
tudomány naponként fölmerülő újításaival s 
vívmányaival tudása körét bővíteni. 

Dezső Lipót a tanítók előre megállapított 
rendszer szerint végbemenő tömeges utazásában 
látja a továbbképzés leghathatósabb eszközét. 
Valószínűleg a „Caravane des Professeurs, 
Instituteurs et Institutrices de France" példája 
lebegett szemei előtt, mely Letainturier Gábriel 
saint-omeri sous-préfet elnöksége s Papavoine 
A. villeneuve-la-dondagrei tanító igazgatása 
alatt 1901-ben Algériában, 1902-ben Tunisban, 
1903-ban ismét Tunisban, 1904-ben Algériában 
és Spanyolországban, 1905-ben Olaszországban 
és 1906-ban újra Algériában tett tanulmányútat. 
(Papavoine kartársam hozzám intézett levelében 
megígérte, hogy a legközelebbi nyáron hazánkba 
vezeti karavánját.) E turista-társaság azonban 
mindig csak 85 —120 tanárból, tanító- és tanító-
nőből állott; Dezső Lipót ellenben 10—12.000 
tanítót szeretne nyaranta vasútra ültetni. 

A rendszeres utazásnak kétségkívül nagy 
haszna volna, de ez eszme megvalósítása elé 
sokkal legyőzhetetlenebb akadályok tornyosul-
nak, mint a rendeletben tervezett fölolvasások 
megtartása elé. A rendeletben foglalt tervezet 
sokkal helyesebb, mert nem akar minden eddig 
meglevőt lerombolni, hanem a régi alapokra 
kíván erősebb, tartósabb és szebb épületet 
emelni, midőn továbbra is a tanítóegyesületet 
óhajtja a továbbképzés eszközévé és központ-
jává átalakítani, mivel a tanítóegyesületek mai 
alakjukban egyáltalában nem alkalmasak a 
továbbképzésre. Reformálásuk első föltétele, 
hogy anyagi erejük nagyobbszámú tanítóság 
tömörülése és a tagdíjak csekély fölemelése 
által növeltessék. A fizetésrendezés életbelépte-
tése után az iskolák 8Ao része államsegélyben 
részesülend, így tehát majdnem minden iskola 
tanítói arra lesznek kötelezhetők, hogy az 
általános tanítóegyesületekbe belépjenek. Na-
gyobb anyagi eszközök birtokában a tanító-
egyesületek változatosabbá, gazdagabbá és. érté-
kesebbé tehetik üléseik tárgysorozatát, díjaz-
hat ják az egyes tanító-fölolvasókat, adhatnak 
ki hivatalos megyei tanügyi lapokat, melyekben 
az értékesebb fölolvasásokat közölhetik, hogy 
azok is olvashassák, kik a gyűlésen nem jelen-
hettek meg. A tiszteletdíj sok tanítót fog a 
közreműködésre buzdítani, másrészt sok szerény 
javadalmazási!, tehetséges tanítónak lehetővé 
teszi a szükséges könyvek megszerzését, mert 
csakis az alapos tanulmányon alapuló irodalmi 
dolgozat lehet értékes. 

A járásköri és megyei tanítógyűlések mindig 
a vakáció kezdetén olyan városban tartandók, 
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hol közép- vagy kereskedelmi iskola, avagy 
tanítóképző van. (Nem szükséges, hogy a járás-
köri gyűlés az illető járás székhelyén tartassék. 
Ma már mindenütt van vasút, honnan könnyen 
eljuthatni a megyei székhelyre.) 

1. Ezen időben a gyűlés 2 napig is tarthat 
és a jelenlevők 2—3 tudományos előadást is 
végighallgathatnak. 

2. Elég idő jut azonkívül a folyó ügyek 
tárgyalására, a szőnyegen levő pedagógiai kér-
dések megvitatására. 

3. A középfokú iskola laboratóriuma lehet-
ségessé teszi a tudományos fölolvasás szemlél-
tetésére szükséges kísérletezést. 

4. A tize térrendezés után a legtöbb tanító 
fizetése államsegéllyel egészíttetik ki, ennélfogva 
minden államsegélyes tanító, vagyis a tanítóság 
zöme kötelezhető a gyűléseken való részvételre, 
az iskola f önntartó hatóság pedig a fuvar- és 
napidíj megtérítésére. 

A tanítóegyesületek vezetői hassanak oda, 
hogy az ülések helye olyan városban legyen, 
hol abban az időben egy jobb színtársulat 
működik, vagy művészi tárlatot, vagy hang-
versenyt, művész-estélyt, műkedvelői színielő-
adást rendeznek. 

A tanítóegyesületek átalakított formájukban 
sokat tehetnek a tanítók továbbképzésére, de 
nem mindent. Ezenkívül még oly eszközök 
alkalmazása is szükséges, melyek a tanító neme-
sebb ambícióját fölébresztik. Ilyenek : 

1. A tanítók véleményének kikérése a koron-
ként fölmerülő pedagógiai kérdésekben ; 2. a 
tanítók tömeges részvétele a tankönyvbírálatban. 

Ami az első pontot illeti, a tanítóra nézve 
rendkívül fölemelő az a tudat, hogy a tanügyi 
közvélemény kialakulásához az ő vélemény-
nyilvánításával hozzájárul. A T. 0 . B. évenként 
szövegezzen meg 5—6 korszerű pedagógiai 
kérdést, melyeket a tanfelügyelők közvetítésével 
juttasson el megyénként 50—50 képzett tanító-
hoz, kiknek okokkal támogatott feleleteit a 
tanfelügyelő tegye át egy képzőintézeti tanárhoz. 
Az utóbbinak jelentése a T. 0 . B. útján átteendő 
az Országos Közoktatásügyi Tanácshoz. 

A tankönyvek bírálatába hasonlóan bevonandó 
a tanítók nagyobb zöme. Minden engedélyezésre 
benyújtott könyv 10 —10 vidéki tanítónak volna 
elküldendő. Ezek véleményét egy előadó írásban 
összegezné és a többség véleménye alapján 
ajánlaná a könyv elfogadását, vagy elvetését. 
Ezen eljárás szaporítaná ugyan a kiadók költ-
ségét, de bizonyos, hogy csak jó könyvek 
nyernének engedélyezést. Minthogy évenként 
igen sok új könyv jelenik meg, néhány száz 
tanítónak nyújtanának tápot ambíciója foko-
zására. 

(Seeniczj / . • \\Várhelyi Izsó. 

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

Köszönetét nyilvánította: a „Vízcsöpp-
Társaságnak", mely kilenc népiskolai tanítónak 
és egy kisdedóvónőnek a magyar nyelv sikeres 
tanításáért egyenként 50 K jutalmat adott. 

Kinevezte: Bárdos Lajos oki. tanítót a 
törökruszkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá : Jiász-
tóczky Jolán oki. tanítónőt a túróczszentmártoni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Göntzy Gizella 
oki. óvónőt a sándorfalvi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Omorán Szvetizláv oki. tanítót a farkasdi közs. 
el. isk.-hoz r. tajiítóvá : Kárpáthi László oki. 
tanítót a havasközi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Szatmári Sándor és Szatmáriné Csányi Mária 
oki. tanítót, illetve tanítónőt a magasfoki áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Jan-
kovics József oki. tanítót a pöstyéni áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Milder Sándor székes-
fővárosi kir. s.-tanfelíigyelőt a VIII. fiz. oszt. 
3. fok.-ba, Békés vármegye kir. tanfelügyelő-
jévé ; Megyery Károly és Bodo Emma oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a turczi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Toganél Lőrinc 
oki. tanítót a varadiai áll. eL isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Bednárcsik Mária oki. óvónőt a nagyváradi áll. 
óvóhoz óvónővé ; Sirbn Pál oki. tanítót a kepedi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Schröder Miklós 
oki. tanítót a lázárföldi . áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Vayand Hona oki. tanítónőt a rákos-
szentmihályi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Mendel Zsigmond oki. tanítót a drávaszent-
mihályi áll. el. isk. hoz r. tanítóvá ; Peőc^j Julia 
oki. tanítónőt a nagylucskai áll. eL isk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Szabó János 
székói és Kudron Mihály havasközi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen ; Bed-i Róza sófalvi áll. 
óvónőt a szentantali áll. óvóhoz : Borbély Lajos 
kunosvágási áll. el. isk. tanítót a maroscsapói 
áll. el. isk.-hoz ; Massong Ferenc- lázárföldi áll. 
el. isk. tanítót a szilasi áll. el. isk.-hoz ; Gellért 
Márton erdőszentgyörgyi áll. el. isk. tanítót az 
olasztelki áll. el. isk.-hoz ; Angyal Samu vajda-
kamarási áll. el. isk. tanítót a hódmezővásár-
helyi erzsébettanyai áll. el. isk.-hoz ; Gzáró 
János és Czáróné Baross Ilona rakoviczai áll. 
el isk. tanítót, illetve tanítónőt a székelykevei 
áll. el. isk.-hoz; Bányai Lajos bágyoni áll. el. 
isk. tanítót a vajdakamarási áll. el. isk.-hoz ; 
Flórián né Orbók Gizella balavásári és Patak-
falvi Zsigmond paraj di áll. el. isk. tanítónőt, 
illetve tanítót kölcsönösen ; Széli Imre olasz-
teleki áll. el. isk. tanítót az erdőszentgyörgyi 
áll. el. isk.-hoz ; Bökös Etelka algyógyi és Gás-
párné Szabó Vilma magyarláposi áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen. 
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Nyomok a hóban. 
Messze, merre a szem elláthat, vastag hó-

réteg borítja a pusztát. Az alföldi tanyák 
szinte egynek látszanak az édes anyafölddel : 
fehérek, színtelenek. A nyáron zöldelő fák 
ágait zúzmara födi s a mezei madarak fázé-o 
konyán húzódnak meg a tar gallyak között. 
Elő lény sehol: ember, állat fedél alá vonta 
magát. Csak a varjak kavarognak nagy csapa-
tokban, céltalanul a vidék fölött. Az eget szürke 
színű fellegek födik s a nap tört fénnyel, bágyad-
tan veti sugarát. Olykor-olykor fagyos lehelle-
tével végigsivít a januári szél a síkon s 
keresztülszántva a hómező-tengeren, egy-egy 
elkapott kórót űz, hajt tova. A maga szín-
telenségében olyan csendes, ünnepélyes a 
puszta. 

Az egyszerű szürkeségből messze kimagaslik 
a pusztán a tanyai iskola. Egy hófödött tömb 
az egész. Az udvarán út is csak annyi, amennyi 
a közlekedéshez okvetlen szükséges. Környékén 
elnémult a zaj, a lárma ; a kicsinyek mind 
sietnek be az iskolaterembe. Majd megszólal a 
kis harang a dombtetőn és kezdetét veszi az 
iskolában a tanítás. Az aprók, a tanyavilág 
kicsinyei fölmelengették megfázott tagjaikat és 
várják a tanító urat. Először imádkoznak s 
aztán mondják az — egyszeregyet. Mind. Az 
egész hat osztály. Mert tanyai sorban más a 
tanítás, más a rendszer is. Egy tanító „keze 
alá" hat osztály tartozik. 

Az első félóra a kicsinyeké. Számolás, olva-
sás a tudományuk. A többi ezalatt magán-
foglalkozást végez. így megy ez fölváltva, déli 
12-ig. Akkor, akik távol laknak, iskolában költik 
el a magukkal hozott ebédet. És ilyenkor, rút 
téli időben, az is bentmarad, aki közel lakik. 
De azért a tanításról van hiányzó elég. Név-
sor-olvasáskor tűnik ki, hogy mily sokan hiá-
nyoznak a tudomány eme apró vértanúi közül. 
De nem is csoda. Az idő kemény, hideg. Ilyen 
iskolamulasztásért büntetni sem kellene a szülőt. 
Szívéhez nőtt gyermekét, magzatát ugyan ki 
engedné útnak fagyos, hideg téli napon ? Egy 
kis muladékosságot hagy szenvedjen az okta-
tás, de a gyermek épsége legyen megvédve 
mindenkoron. Aki az ilyen mulasztást „beje-
lenti", helytelenül jár el, mert az a büntetés-
beli egy korona sokszor húszra is emelkedik. 
Számoljunk csak. A lefoglalt tárgy elviteléért 

kiküldenek egy kocsit, rendőrt és végrehajtót. 
Ezek aztán meghatványozzák a büntetést. 

Kispál Ferenc, a harmadik osztály tanulója, 
hiányzik most is. Beteg az apja, mondják a 
többiek, azért nem jöhet. 

Egyszer csak nyílik az ajtó és belép rajta — 
Kispál Ferenc szűrben, kezében egy nagy 
bottal. A sapkáját még az ajtó előtt levette. 
Megszólalt : 

— Dicsértessék . . . Tanító úr kérem, meg-
halt az édesapám . . . és megerednek szemei-
ből a könnyek. 

— Most viszik a városba : én bejöttem meg-
mondani, hogy^ többet nem jöhetek iskolába. 
Elszegődtem. Áldja meg az Isten, amiért oly 
jó volt hozzám. 

A tanító úr szeme is könnyes, a gyermeksereg 
itt-ott megriadva, alig bírja elfojtani a zokogást. 

A gyerek, az apátlan árva, ezt a pillanatot 
használja föl arra, hogy kilopja magát a terem-
ből és nekivág az országútnak. 

Kint sűrű pelyhekben hull a hó. A tulipán-
cifrázott szűrt ellepi egészen ; de a gyermek siet, 
igyekszik egy lassan ballagó szekér után, ame-
lyen az ő apját viszik a városba, — holtan. 

Kicsiny lábnyomai még látszanak a hóban, 
de lassanként eltűnik a gyerek, a kocsi és az 
általuk vájt nyomokat befújja a téli szél friss 
hópihével és nem látszik már semmi, semmi . . . 

A nyomok is elvesztek a hóban. 
Bent az osztályban is fagyos, hideg levegő 

vonult keresztül. Talán a halál hidege, amely 
szívet szorít, lelket búsít. Es oly szomorúak 
lettek a kicsinyek is mind. Árva lett Kispál Fe-
renc, akit mindnyájan szerettek. Fázósan húzód-
nak összébb, mint a megrebbent nyáj és remény-
kedve néznek tanítójukra. 

Félnégytől következett volna az órarend sze-
rint . . . 

De a tanító úr nem tartotta be az óraren-
det. Lelkét a szeretetnek édes melege töltötte 
be és beszélt nekik az árvákról, az elhagya-
tottakról, akikre mindenkoron vigyáz a jó Isten. 

Azután hazabocsátotta szeretett tanítványait. 
Ö meg sokáig nézte, nézte, mint tűnnek el az 
apró gyermekfejek a távolban s a piciny láb-
nyomokat miként hordja be a téli szél frissen 
hullott hóval. 

(Csongrád.) Sághy Mihály. 



3. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 

IRODALOM. 
Szlöjd-gyakorlatok című, hasznos munkájának 

első részét adta ki Bíró Sándor állami tanító, 
Karánsebesen. A szerző utasításai kizárólag az 
alakítási eljárásokra szorítkoznak, amiket ma-
gyarázó-ábrákkal annyira megvilágít, hogy a 
füzetét használó tanító helyes gyakorlatra tehet 
szert: A nrlgy szorgalommal és nagy ügyesség-
gel összeállított munka első része a hajtoga-
tásokat foglalja magában. A hajtogató-lap 
elkészítése, beszerzése, fölragasztása után a 
szerző a lap egyszerű hajtogatásait tárgyalja 
s fokonként annyira fejleszti, hogy a szöveg közé 
nyomott ábrák segélyével a sótartó, táska, kosár, 
madár, kabát könnyen elkészíthetők legyenek. 
A kézi ügyesség fejlesztése mellett a lélek szó-
rakozásainak is nyitott teret; a nyíl, a szél-
rózsa, a csattogtató, a pénztárca mind oly kézi-
munka-darabok, melyeket egyszerű készítés 
után a családban, szabad óráikban ismételve, 
a tanulók . idejüket kidélyesen tölthetik el. 
Díszesebb, de nem komplikált hajtogatási és föl-
ragasztási tárgyai szintén megoldhatók nagyobb 
tömeggel. A második részben a füze'si eljárást 
mutatja be négy egyszerű, de ízléses mintával. 
A harmadik rész a kivágásokkal foglalkozik. 
Nem unalmas mértani motívumok sorozatai, 
hanem az élet tárgyai, közvetlen környezetünk 
áll itt szemünk előtt. A negyedik részt az 
agyagnumkákr.ak szintén kedélytképző, értel-
met és szimétriát fejlesztő alakjai népesítik be. 
Kedvenc gyümölcseink, a ház, az élet egyszerű, 
alakítható tárgyainak színezéseihez is ad utasí-
tást. Bíró Sándor kartársunk derék és minden 
tanítónak szükséges kis munkáját melegen ajánl-
juk t. kartársaink figyelméi, e. A „ Szlöjd-gyakor-
latok"-ban foglaltakat a karánsebesi állami el. 
iskolában 70—80 gyermekkel megoldották, ami 
a tömeges tanítás szempontjából figyelemre-
méltó. Bíró Sándor 84 oldalra terjedő munká-
ját 1 K 20 f-ért lehet megrendelni a szerző-
nél, Karánsebesen. Rendeljék meg t. kartársait k 
mennél nagyobb számban, mert hasznát fogják 
látni és hogy a becses munka folytatása is 
napvilágot láthasson. 

A népművelő-egyesületek szervezése címen 
igen érdekes és tartalmas füzetet adott ki 
Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi ig.-tanító, 
amelyben részletes programot dolgozott ki a 
tanítók számára, hogy miként kell a szociális 
munka érdekében szervezniök a falu népét. 
A szervezkedés szerinte nem történhetik çsale 
egy irányban, hanem egyaránt föl kell karolnia 
a falu népének erkölcsi és anyagi érdekeit, de 
emellett mégis egységesnek kell lennie. Ezért 
a szervezkedés középpontja a népművelő-egye-

sület, amelynek élén a falu lelkésze állana, 
akit a vezetésben a jegyző és a tanító támo-
gat. E népművelő-egyesület keretében kell 
megvalósítani külön, szakosztályok szervezésével, 
a felnőttek oktatását és szórakoztatását, gazda-
kör, biztosítási osztály, tejszövetkezet, fogyasz-
tási és értékesítő-szövetkezet ós hitelszövetke-
zet létesítését, gazdasági és háziipari tanfolya-
mok rendezését, valamint e népművelő-egyesület 
lenne egyúttal a munkások rokkant- és nyug-
díj-egyesületének, valamint a gazdasági munkás-
és cselédsegítő-pénztámak fiókja. Kellő veze-
tés mellett ilyenformán a népművelő-egyesület 
rendkívül áldásos intézménnyé fejlődhetik. Ter-
mészetes, hogy ez intézmény számára minden 
községben megfelelő otthont is kellene terem-
teni s ezért a füzet az alapszabályok részletes 
tervezetén kívül egy ilyen otthon tervrajzát is 
tartalmazza. A füzet ára 1 K. 

Megjelentek : A Magyar Könyvtár újabb 
sorozatában : III. Béla és a magyar biro-
dalom, írta Tliallóczy Lajos; Krampampuli és 
egyéb elbeszélések. írta Eh ner-Eschenbach Mária, 
fordította Ilatló Agnes; J lol i trs: A tudós 
nők, ford. Gábor Andor. Egy-egy füzet ára 30 f. 
(Lampel R.-féle könyvkiadóhivatal ) — A társa-
dalomtudomány vezérfonala, erkölcsi s nemzeti 
alapon. Irta dr. Lukácsi György, kir. tanf. 
tollnok. Ara 1 K (Veszprém, Pósa Endre 
könyvnyomdája.) .1 szocializmus és az iskola. 
Irta Vargúczi János. (Kassa.) — Vincellérkönyv 
(2. kiadás), mely az összes szőlőmunkákat 
gyakorlati módon, képekkel szemléltetve adja 
elő. Megrendelhető 1 K beküldése mellett bér-
mentve, Vaday József címén, Nagyváradon. 
(Utánvéttel küldve 1 K 25 f-be kerül.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Nyelvtani kérdés . Egy fölmerült eset alkal-

mából ezt a kérdést intézték hozzánk : Helyes-e 
ez a kérdés: „Milyen mondat ez terjedelmére 
nézve?" S vájjon kaphatjuk-e erre ezt a fele-
letet: „Ez összetett mondatAz utóbbira nézve, 
arra t. i.: kaphatjuk-e erre a kérdésre a kívánt 
feleletet, minden gyakorlati tanító igennel fog 
válaszolni, amennyiben tudja, hogy ennél furcsább 
kérdésre is helyes feleletet ad a gyermek, ha 
az „bevett" kérdés és a tanulók hozzá vannak 
szoktatva, hogy erre a szóbanforgó feleletet 
adják. A kérdés helyességéhez azonban — épen 
azért, mert csak a beavatott gyermekektől vár-
hatjuk a kívánt feleletet — szó fér. Igaz ugyan, 
hogy az összetétel növelheti a mondat terje-
delmét, de ugyanígy növelheti azt a bővítés, 
aminthogy az összevont mondat is sokszor 
terjedelmesebb nem egy összetett mondatnál. 
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Mindazonáltal sokhelyütt ezzel kérdeznek az 
összetett mondat után. Szerintünk a helyes 
kérdés ez volna : Milyen mondat ez szerkezetére 
nézve ? Ezt magyarázhatnák, illetőleg előkészít-
hetnék . ezek a kérdések : Hány gondolatot fe^ez 
ki ez a mondat ? Melyik az első, második stb. gon-
dolat ? Hány gondolatból (kisebb mondatból) vau 
ez a mondat megszerkesztve? Milyen mondat tehát 
ez szerkezetére nézve? Elemi iskolában a kérdések 
föltevésében is élemiességie kell törekedni. —-
Szíves tudomásul. A Néptanítók Lapját meg-
kaphatja minden magyarországi népoktatási 
intézet ingyen, de csak ha szabályszerűen kéri. 
A szerkesztőséghez intézett kérvényhez az iskola 
fönnállását igazoló s a kir. tanfelügyelő által 
láttamozott községi bizonyítványt kell mellékelni. 
Tisztelettel . kérjük az érdekelteket, szívesked-
jenek az ingyenpéldányt így kérni (amint az 
egyébiránt a lap homlokán állandóan olvasható), 
mert ellenkező esetben a szerkesztőség nem 
utalványozhatja ki ; az pedig, hogy mindenkit 
külön értesítsünk erről : lehetetlen. A községi 
bizonyítvány és a kérvény bélyeg mentesek. Szol-
gáljon ez válaszul számos megkeresésre. — 
Többeknek. Az új törvényjavaslat tervezetét 
részleteiben még nem ismerjük, ennélfogva a 
tanítói fizetések és lakpénzek tekintetében 
többet, mint amit eddig tudomásra hoztunk, 
nem közölhetünk. — N. P. Sonkád. Az 1893. 
évi XXVI. t.-c. 10. §-a értelmében a tanítói 
fizetések 1893. év előtt megállapított értéke 
államsegély igénybevétele céljából le nem szál-
lítható. Hiábavaló tehát az a törekvésük, hogy 
a leszállított javadalomról fölvett új díjlevél 
alapján fizetéskiegészítési államsegély; enge-
délyezését kieszközöljék. — O. L. Evötödös 
korpótlék az eskü letételét követő hó 1-től 
illeti meg. Helyettesi minőségben eltöltött 
szolgálati ideje be nem számítható. — D. T. 
Meliádia. Az említett pályázati hirdetések 
jogerős iskolaszéki határozatokon alapulván, 
érvényességük ellen eredménnyel felebbezni 
nem lehet. Különben az államnál is sok esetben 
megkövetelik a kántorságra való képesítést. — 
3. I. Siklós. Küldje be a kir. tanfelügyelő-
séghez s kérje meg a tanfelügyelő mat, hogy 
hivatalból terjessze föl. — Igazgató. Az iskola-
fönntartó elhatározásától függ. — Harisréti. 
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés (IV., 
Kecskeméti-utca 3. sz.) útján. — R. L. P.-Fajsz. 
Nem köteles ; de az ilyesmit a gondnok-
ságnál kell elintézni, megállapítván a mulasz-
tást! — Iskolatársak találkozására vonat-
kozó, rendesen csak 10—20 olvasónkat érdeklő 
fölhívásokat sok oldalról igénybe vett lapunk 
szerkesztőségi részében nem közölhetünk. — 
B. V. Alsokaznacs. Szíveskedjék kérdésével 
Guttcnberg Pál igazgató úrhoz (VII., Teréz-

köriit 33. sz.) fordulni. — Sz. J. Tyej. Tan-
szerekért a kir. tanf.-ség útján kell folyamodni. — 
F. P. Nagymajtény. Ha nem államsegélyes, 
a kir. tanfelügyelőség útján folyamodnia kell 
a beszámításért. — K. J. Bereczk. A gyógy-1 

pedagógiai tanfolyamra pályázatot szoktak hir-
detni, melyben a szükséges tudnivalók is benn-
foglaltatnak. — T. K. H. M. Az összes 
pályázatok lapunkban jelennek meg, csak-
hogy tanítónői állásra kevés az üresedés. — 
F. Gy. R. Szemere. A róm. kath. hitfelekezeti 
iskolák számára az egyházi hatóságok által 
kiadott rendtartási szabályzatot nem ismerjük, 
így tehát az iskolaszékek megalakulásának föl-
tételeiről sem lehet tudomásunk. Állami és 
községi jellegű egytanítós iskoláknál a tanító 
(tanítónő) mindig hivatalból tagja és előadója 
a gondnokságnak, illetve az iskolaszéknek. — 
B. G. Szentegyed. A kérdezett iskolák még 
nem nyiltak meg; azt, hogy a tanítók mikor 
fognak kineveztetni, nem tudhatjuk. - D. P. 
1. Hiteles adatokkal támogatott kérvényben 
folyamodjék a kiigazításért ; de azt, hogy lesz-e 
ennek foganatja, nem tudhatjuk. 2. Nem fogják 
megkapni a kedvezményt. — D. A. Czegléd. 
A föltételek ugyanazok ; különben az ily ügye-
ket előzetesen a tanf.-séggel beszéljék meg. — 
K. G. Medves. 1. Kaphat tiszteletdíjat akkor 
is, ha egyelőre csak jogosítvány alapján tanítja 
a gazdasági tárgyakat. 2. Tessék figyelemmel 
elolvasni a Gondnoksági Utasítást, mert az abban 
foglaltaknál egyebet mi sem mondhatunk. — 
Igazgató. Az igazgatói megbízatás ügyében a 
tanfelügyelőség javaslatára a minisztérium intéz-
kedik és pedig tekintet nélkül arra, hogy az 
államosítást megelőző időben miféle viszonyok 
állottak fönn. Az igazgatói címnek esetleges 
átruházása tehát nem kötelezné a közoktatás-
ügyi kormányt, hogy az iskola állami kezelésbe 
vétele után ön bízassék meg az igazg. teendők 
ellátásával. — P. B. A hitfelekezeti iskoláknál 
alkalmazott tanítók szabadságoltatásának kér-
dése, — mint már többször kijelentettük — 
a hitfelekezeti iskolafönntartóknak biztosított 
jogoknál fogva, sew törvényileg, sem rendeletileg 
szabályozva nincsen. Ez tehát a tanító és az 
iskolafönntartó közötti megállapodás tárgya. 
Méltányos azonban, hogy a hitfelekezeti tanító 
megbetegedése esetén az iskolafönntartó terhére 
helyettesíttessék. Egy évnél hosszabb időre 
terjedő szabadság a nyugdíjigény kockáztatása 
nélkül nem engedélyezhető. — K. S. Bajmok. 
1. A felső nép- és polgári iskolai tanítóképe-
sítő-vizsgálatra a szünidei két hónap kivételével 
bármikor lehet jelentkezni. A szükséges tudni-
valókat különben itt megismertetnünk nem 
lehet, miért is ajánljuk, hogy szerezze be a 
szabályzatot és a Tantervet, melyek alapos isme-
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rete nélkül vizsgálatához hozzá sem foghat. — 
Sz. M. Y. Vári a be az annak idején kiírandó 
pályázatot. — S. E. L. Olyan törvény nincs, de 
ily lehetetlen kérdésekkel nem is foglalkozhatok 
sem a törvényhozás, sem pedig a minisztérium.— 
N. B. Dévaványa. Az 1893. évi XXVI. t.-c. 
10. §-a értelmében a községi és hitfelekezeti 
tanítók illetményeit az iskolafönntartók előleges 
havi vagy előleges negyedévi részletekben köte-
lesek kiszolgáltatni. Az önök esetében az volna 
a megfelelő eljárás, hogy az államsegélyként 
engedélyezett korpótlékokat — épúgy, mint az 
egyház által adott fizetéseiket — negyedéven-
ként előre kapják meg. Ahhoz semmi esetre 
sem lehet joga az egyháznak, hogy a féléven-
ként előre fölvett államsegélyt egyházi célokra 
kamatoztassa. Forduljon e tekintetben a kir. 
tanfelügyelőséghez. — N. I. Rojt. Európa 
térképét a Magyar Földrajzi Intézetnél (V., 
Rudolf-rakpart) 7 K 66 f-ért szerezheti meg. — 
A. E. Szegegyháza. A 2 éves gazdasági 
szaktanfolyamra lapunkban pályázatot szoktak 
hirdetni; az idén azonban aligha lesz pályázat.— 
V. E. Szécsény. Szentgyörgyi Lajos Varottas 
Albumának első kiadása teljesen elfogyott; a 
11. kiadás ügyében most folynak a tárgyalások. — 
T. I. Az új törv.-jav. részleteit — amint azt mái-
közöltük — még nem ismerjük. Tessék türelem-
mel lenni. — D. E. Marosbogát. Ajánljuk figyel-
mébe a Gondn. Utasítás 38. §-ában foglaltakat, 
ahol az isk. szünetek megtartása tekintetében kö-
vetendő eljárás körülményesen ismertetve van. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Apáczai Csere János-szoba. Hírt adtunk 

a m. nyáron arról, hogy Apponyi Albert gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1904. 
évi tanszerkiállítás alkalmával megtakarított 
3600 koronát 400 koronával kiegészítve, a 
Ferenc József Tanítók Házában létesítendő és 
Apáczai Csere János nevéről elnevezendő 
szobaalapítványra engedélyezte. Ez az ala-
pítvány most, 294 koronát kitévő kamataival 
együtt, befolyt az -Eötvös-alap pénztárába s a 
február 2-iki közgyűlés már ki is hirdeti az 
alapítványi helyre a pályázatot. Az Eötvös-alap 
küldöttségileg köszönte meg a nagylelkű ala-
pítványt Apponyi gróf miniszternek, Tóth János 
államtitkárnak és az illető ügyosztály főnöké-
nek : Neményi Imre dr. min. oszt.-tanácsosnak ; 
a küldöttség szónoka mind a három helyen 
TJjváry Béla elnök volt. Lapunk mai számának 
első helyén hivatott tollból méltatjuk ezt az új 

alapítványt és Apáczai Csere Jánost, nagyérdekü 
közleményünkre ehelyütt is fölhíván t. olvasóink 
figyelmét. 

— Paedagógiai Társaság. A Magyar Pae-
dagógiai Társaság f. hó 19-én tartotta XV-ik 
rendes közgyűlését Fináczy Ernő egyetemi 
tanár elnöklésével. Az elnök megnyitó beszédé-
ben Közoktatásügyi szemle címmel néhány 
aktuális iskolaügyi kérdéssel foglalkozott. Első-
sorban az iskolaügyi adminisztrációról szólt, 
melynek elvi biztosítékát az egyéni rátermett-
ségen kívül az iskolai élet ismeretében találja. 
A népoktatás területén sürgős teendőnek jelzi 
a tanítók állami képesítését és a tanítóképző-
intézeti tanárok képesítésének törvényszerű ren-
dezéséi. A polgári iskolai mozgalomban hibáz-
tatja az elvi kérdéseknek az anyagi kérdésekkel 
való összekapcsolását s kifejti, hogy a polgári 
iskolák ügye csak az egész közoktatás rend-
szerét alkotó intézmények komplexumának szem-
pontjából oldható meg. A középiskolai egységes 
jogosítás híve, oly értelemben, hogy ennek az 
egységes jogosításnak a művelődési, azaz lénye-
ges részeinek egysége feleljen meg. A harma-
dik egyetem helyéül legalkalmasabbnak Pozsonyt 
tartja, mert az egyetem fölvirágzásához szük-
séges kulturális talaj leginkább ott van meg. 
Az éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után 
Gyulai Ágost titkár mutatta be az évi jelen-
tést, amely a társaság tavalyi működéséről 
számol be részletesen. A jelentés tudomásul 
vétele után Ggulay Béla dr. pénztáros a szám-
adásokról referált, amelyeket a közgyűlés jóvá-
hagyott. A választás során elnök újból Fináczy 
Ernő lett ; alelnök : Kiss Áron dr., Eró'd/i Béla 
dr. és Kármán Mór dr. ; titkár : Gyulai Ágost 
dr. ; szerkesztő : Weszely Ödön dr. ; pénztáros : 
Gyulay Béla dr.; ellenőr: Böngérfi János; .jegyző: 
Trájtler Károly ; könyvtáros : Szuppán Vilmos. 
Új tagoknak megválasztották: Székely György 
dr.-t, Mosdóssy Imrét és Vángel Jenő dr.-t. 
(Lapunk m. számából a nagy tárgyhalmaz miatt 
kimaradt. Szerk.) 

— A február 2-iki Eötvös-emlékünnepen 
dr. Ballagi Aladár orsz. képviselő, egyetemi 
tanár mond emlékbeszédet, alkalmi költeményt 
meg Minké Béla szaval. Az emlékünnep után 
rendes közgyűlés lesz, melyen az Eötvös-alap 
és a Tanítók Házai számadásait és 1907. évi 
költségvetését tárgyalják, valamint intézkednek 
a dr. Gööz József lemondása folytán megüre-
sedett alelnöki állás betöltéséről is. Az emlék-
ünnep d. u. 5 órakor, a kö/gyülés d. u. 6 órakor 

! a M. T. Akadémia I. emeleti üléstermében fog 
megtartatni. 
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Ifjúsági könyvtárak. A Népiskolai 
Könyvtárakat Intéző Bizottság tudvalevőleg 
már megállapította a népiskolai ifjúsági könyv-
tárak jegyzékét s az nyomtatásban is megjelent 
az Ifjúsági Irodalmi Értesítőben, melyet kar-
társaink ingyen megkaphatnak, ha aziránt lev.-
lapon fordulnak az Athenaeum könyvkiadó-
hivatalához (VII., Rákóczi-út 54. SZ.)/a 2962. 
ein. sz. miniszteri rendelet így jelöli meg a 
könyvjegyzék célját : „Ezen könyvjegyzék közzé-
tételének célja és föladata nem csupán egy 
hivatalos katalógus megállapítása, hanem lénye-
gében és jövendő eredményeiben mélyrehatóbb 
és fontosabb bizonyos tekintetben az ifjú nem-
zedék egész műveltségének irányítása és neme-
sítése a számukra megválogatott jó olvasmá-
nyok által. Mert azokból a jelentésekből és az 
egyes iskolai könyvtárkatalógusokból, amelyeket 
a tanfelügyelőségek az elemi népiskolai ifjúsági 
könyvtár mai állapotának jellemzésére fölter-
jesztettek, a népiskolai ifjúsági könyvtárakat 
intéző bizottság beható tanulmányozás után 
arra az eredményre jutott, hogy az ifjúsági 
könyvtárügy országszerte a kezdet e éjén áll. 
Az összes elemi iskolákat számba véve még 
csak minden tizenötödik iskolában van ifjúsági 
könyvtár és ezek legtöbbjéből is hiánvzik minden 
tervszerűség, továbbá sok ifjúsági könyvtárban 
aránytalanul nagy a nem-magyar nyelvű (német, 
tót, oláh) müvek száma. Ily viszonyok között 
a most közzétett könyvjegyzék csak akkor fog 
valóban testet ölteni, ha minél előbb és minél 
nagyobb számban szerv ez tetnek a népiskolai 
ifjúsági könyvtárak." Ismételten fölhívjuk tehát 
t. kartársaink figyelmét az ifjúsági könyvtár 
ügyére; igyekezzenek az iskolaszékeknél oda-
hatni, hogy lehetőleg minden népiskola meg-

- szerezze legalább az első típust. A föltételek 
a következők : Az 1 —2 tanítós iskola számára 
az I. típusú, a 3—5 tanítós iskola számára a 
II. típusú, a 6 vagy több tanítós iskola szá-
mára a III. típusú könyvtárt állapította meg 
a minisztérium. Az I- t ípusú könyvtár ára 130 
korona 66 fillér, a II. típusú könyvtár ára 
277 korona 89 fillér, a III. típusú könyvtár 
ára 517 korona 49 fillér. A vételár, ha egy-
szerre lesz kifizetve, abból 10% kedvezményt 
kap a megrendelő. De lehet a könyvtárak vétel-
árát 6 egymásután következő évi egyenlő rész-
letekben is törleszteni. Ebből látható, hogy 
legalább a 130 korona 66 fillérbe kerülő első 
típust még a szegényebb iskolák is megszerez-
hetik. De kívánatos is, hogy megrendeljék, mert 
a magyar nemzeti kultúra csak úgy terjedhet, 
ha már a népiskolai ifjúsággal megszerettetjük 
a jó könyvet. Az említett jegyzékben fölsorolt 
könyvek pedig igazán jó és hazafias olvas-
mányok. 

— György Aladár emlékezete. György 
Aladár halálának évfordulója alkalmából kegye-
letes ünnepet rendezett a szeretetházi nevelő-
képző-tanfolyam felügyelő-bizottsága. A budai 
hegyvidék egyik legszebb pontján, a Klotild-
szeretetház-egyesület által épített intézetben 
előkelő társaság gyűlt egybe, hogy egy órát 
szenteljen a kiváló író emlékezetének. Az 
ünnepet Neményi Imre dr. kultuszminiszteri 
osztálytanácsos, elnök szép beszéddel nyitotta 
meg, mely után a szeretetház növendékei 
Liptai János nevelő vezetésével a Szózatot 
énekelték. Az alkalmi beszédet Szőts András, 
a budapesti községi szeretetház igazgatója 
mondta ; ismertette György Aladárt mint tudóst, 
írót és hazafit és mint emberszeretettől átha-
tott nevelőt. Guczi János hatodik osztálybeli 
növendék Móra Istvánnak ez alkalomra írt 
költeményét szavalta. Neményi Imre [dr. záró 
szavai után a növendékek a Himnuszt énekel-
ték. Az ünnepre itj. Farkasfalvi Imre tanár 
megfestette György Aladár arcképét. (Lapunk 
mai számából a nagy tárgyhalmaz miatt kima-
radt. Szerk.J 

— A Néptanoda című, Pécsett megjelenő 
nevelés-oktatásügyi hetilap, f. év elején negy-
venedik évfolyamát kezdte meg. Midőn ez alka-
lomból vélünk egykorú laptársunkat kollegiális 
tisztelettel üdvözöljük, utalunk arra a sok szolgá-
latra, amelyet derék laptársunk 40 éves pálya-
futása alatt a hazai tanügynek és tanítóságnak 
tett. Szerkesztőjét : Schneider Istvánt úgy ismeri 
a magyar tanítóság, mint régi, igaz barátját, 
aki nehéz időkben is egyenes szókimondásával 
védte a népiskola és néptanító igazát. Ez a 
tevékenység legfelsőbb helyen is méltánylásra 
lelt, midőn a király érdemes kartársunkat a 
Fereno József-rend lovagkeresztjével tüntette 
ki; lapja érdemeit pedig a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter méltányolta azzal, hogy 
két ízben is ajánlotta az iskoláknak megszer-
zésre. A Néptanoda megérdemli a tanítóság 
legmesszebbmenő támogatását, s ha kartár-
saink maguk nem fizethetnének elő rá tö-
megesebben, ajánljuk, hpgy az iskolák szá-
mára rendeltessék meg. Érdemes testvérlapunk 
tartalmassága miatt megérdemli, hogy a hazai 
tanítóság fölkarolja s a jubileum évében föl-
lendítse. 

— Tanítók tanácsadója című rovatunk 
nagy része a nagy tárgyhalmaz miatt lapunk mai 
számából kimaradván, az érdekelteket egy heti 
szíves türelemre kérjük. 
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— Az Eötvös-alap választmánya f. hó 
25-én ülést tartott. TJjváry Béla elnök a beje-
lentések kapcsán sajnálattal közölvén a választ-
mánnyal, hogy Góőz József dr. alelnöki állásá-
ról lemondott, elismerő szavakban méltatta Göőz 
József dr.-nak a tanítóság érdekében kifejtett 
30 éves, sikerekben gazdag működését. Sajná-
lattal látja, Mondotta, kitűnő barátját távozni 
oldala mellől, de vigasztalja az, hogy az igaz-
gató-tanácsban továbbra is megmarad. Indítvá-
nyára a választmány jegyzőkönyvben örökíti 
meg Göőz József dr. érdemeit s erről az alap 
volt alelnökét küldöttségileg értesíti, az elnök-
séget pedig megbízza, hogy az alelnöki állás 
ideiglenes betöltése tárgyában javaslatot ter-
jesszen a február 2-iki közgyűlés elé. Jelentette 
ezután az elnök, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a két Tanítók Háza tatarozási 
szükségleteire az 1907. évre 7500 koronát 
utalványozott ki, továbbá, hogy Kolozsvár vá-
rosa 200 • - ö l területet engedett át 90 esz-
tendőre a Tanítók Hunyadi-Háza előtt elterülő 
kert kiegészítésére, évi 1 db 20 koronás arany 
fizetése mellett. A választmány fölhatalmazta 
az elnökséget az évi 20 korona fizetésére. Tár-
gyalta ezután a választmány az Eötvös-alap 
1906. évi számadásait és 1907. évi költség-
vetését Sebő Béla számtartó, továbbá a Ferenc 
József Tanítók Háza és a Tanítók Hunyadi-
Háza számadásait és 1907. évi költségvetését 
Józsa Mihály gondnok előadásában s azokat 
némi módosítással a február 2-iki közgyűlés 
elé terjesztendőknek határozta. 

— Az érdem jutalma. Ünnep volt Nagy-
váradon f. hó 20-án. A szerény, zajtalan, de 
kitartó, áldástosztó, alapozó munkások jól meg-
érdemelt ünnepe. Ekkor tűzte fényes ünnepség 
körében Glacz Antal főispán: Makay Vince, 
Jánosházy János, Szmetka György és Winkler  
Lajosnak 40—50 évi kiváló működés jutalmául 
keblükre a királyi kegy fényes jelét: az arany-
érdemkeresztet. ünnepelt a hatóság, ünnepelt 
a társadalom; de leginkább a tanítóság, a 
növendékek tábora és a szeretett család. És 
méltán ünnepeltünk, mert az őszfürtű 4 bajnok 
élő bizonysága a magasztos működésért nyert 
isteni kegyelemnek. Méltán kellett ünnepi öl-
tönyt öltenünk a ritka szép napon, mert az 
a négydkáldásos, hosszú élet az isteni kegyelem 
és királyi kitüntetés mellett megérdemli az 
emberi becsülést, kartársi, társadalmi hódolást 
és ünneplést is. (K. J.) 

— Az első halott. Az Eötvös-alap temet-
kezési osztályának — fájdalom ! — megvan az 
első halottja: Czapáry Antal szedliczei állami 
tanító, aki 1906 január 1-én lépett be temet-
kezési osztályunkba s meghalt f. évi január 
10-én, 48 éves korában. A megboldogult egy 
évnél tovább lévén a temetkezési osztály tagja, 
örökösei már megkapták a biztosított 600 K-t, 
amire az elköltözött összesen 32 K 76 f-t 
fizetett be. Néhai Czapáry Antal példájából 
okulást meríthetnek családos kartársaink, akik 
családjuk érdekében cselekesznek, ha belépnek 
az Eötvös-alap temetkezési osztályába, melyre 
nézve szívesen ad fölvilágosítást a titkári hivatal 
(VIII., Szentkirályi-utca 47. sz.). A temetkezési 
osztálynak eddig 800 tagja van, ami bizony 
kevés a tanítóság létszámához képest. 

— Udvarhelyvármegyei Népiskolai Tan-
szermúzeumot alakított Udvarhely vármegye 
tanítóegyesülete e hó 17-én Székelyudvarhelyen 
tartott rendkívüli közgyűlésében, Chalupka 
Rezső kir. tanfelügyelőségi tollnok kezdeménye-
zésére. A két osztályt (tanszermúzeum és tan-
könyvbírálat) magában foglaló intézmény elnö-
kéül Ember János kir. tanfelügyelő, a tanszer-
múzeum ügyvivő elnökéül Chalupka Rezső kir. 
tanfelügyelőségi tollnok és a tankönyvbíráló 
osztály ügyvivő elnökéül Gycrkes Mihály székely-
udvarhelyi igazgató-tanító választattak meg. 
A kormány által jóváhagyandó alapszabályok 
kidolgozásáig a múzeum a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1882. évi 
alapszabálytervezete alapján működését meg- -
kezdette. 

— Megjutalmazott tanítók. A „Pozsonyi 
magyar közművelődési egyesület" a magyar 
nyelv sikeres tanításáért 50—50 koronával a 
következő pozsonymegyei tanítókat tüntette ki : 
Sztrélka Ferenc csesztei, Búzna Arabella magas-
falusi, Csap Sándor károlyfalusi, Kanka János 
horvátgurabi, Törzs Kálmán récsei, Hrdina 
Antónia gajári, Horák Béla lábi, Konrády Flóris 
hidasi, Burner Károly denesdi, Zier er Ella  
dinamitgyári, Amminger Károly szentgyörgyi, 
Kantek Gusztáv modori. 

— Megsértett tanítók. Mult év június 
5-én a fővárosi tanítók egy csoportja tanul-
mányi kirándulást rendezett Krompachra. Vissza-
jövet a vasút külön szakaszt bocsátott rendel-
kezésükre. S. Sámuel budapesti gyáros nagy 
lármával helyet követelt magának a külön 
szakaszban s onnét sem a tanítók, sem a 
kalauz kérésére távozni nem akart, sőt a ki-
rándulókat sértő kifejezésekkel illette. Külö-
nösen sértőleg lépett fel T. József ellen, sőt 
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vele szemben a sértést Budapesten is meg-
ismételte. T. ügyvédje: dr. Révay Zoltán, a 
budapesti hivatalos tantestület jogvédő bizott-
ságának ügyésze útján a bűntető bírósághoz 
fordult, mely több tárgyalás után S. Sámuelt 
becsületsértés vétsége miatt 200 korona pénz-
büntetésre ítélte. 

— A „Madarak és Fák napja" tárgyában 
az Országos Állatvédő-Egyesület által kiírt 
irodalmi pályázatra a határidőig 31 pályamunka 
érkezett be, melyek szerzőinek névjegyzéke a 
pályaművek beérkezésének sorrendje szerint a 
következő: 1. Széchényi Sándor (Temesmora-
vieza), 2. Rédl Frigyes (Petrozsény), 3. Zseltvay 
Bogdán (Yarannó), 4. Szabó Elemér (Déva), 
5. Razgha Gyuláné szül. Csorbits Sarolta (Pécs), 
6. Sztrokay Lajos (Franzfeld), 7. Czirbusz Endre 
(Kondoros), 8. Némethy Tihamér (Felső-Sztubnya) 
9. Kováts Miklós (Berhida), 10. Hirsch József 
(Csorvás), 11. Kálmán Károly (Szekszárd), 12. 
Hock Pál (Tűrje), 13. Szölgyémy Gyula (Esz-
tergom), 14. Alexy Kornél (Nagybánya), 15. 
Vaday József (Nagyvárad), 16. Reznek Mihály 
(Hosszúfalu), 17. Fehér Jenő (Budapest),^ 18. 
Gondos Mór (Erdőbénye), 19. Fodor Árpád 
(Szent-Gotthárd), 20. Köllőd András (Pomogy), 
21. Fóti Bernát (Verbó), 22. Lanzeritsch Antal 
(Székesfehérvár), 23. K. Nagy Sándor (Buda-
pest), 24. Aubonne B. (Lúgos), 25. Kanabé 
Dezső (Resiczabánya), 26. Kerekes József 
(Kecskemét), 27. Fodor Ignác (Solt), 28. Németh 
Márton (Simonmajor), 29. Fülöp Gyula (Nagy-
rákos), 30. Dutkay Dezső (Tamaszentmik-
lós), 31. Kétszery János (Falu-Szemes). -— 
A pályamunkák a pályázati hirdetmény értel-
mében a Magyar Ornithológiai Központnak és 
a Budapesti (hivatalos) Tanítótestületnek együt-
tes elbírálás végett kiadattak. A bírálat ered-
ménye annak idején közzé fog tétetni. 

— A Budapesti (budai) tanítóegyesület 
f. hó 25-én tar tot ta tisztújító közgyűlését, Koncsek 
Lajos elnöklese mellett. Ez alkalommal Léderer 
Ábrahám, is inert nevű pedagógus érdekes és 
tanulságos előadást tartott „Szavakban gondol-
kodunk-e vagy nem?" cím alatt. Sikerült elő-
adását a közgyűlés nagy tetszéssel fogadta. 
Örvendetesen vették tudomásul Witkoivsky Sán-
dor főjegyző évi jelentését. Rárz József pénz-
táros jelentéséből kitűnt, hogy az egyesület 
vagyona 21.722 korona. Azután megválasztot-
ták elnöknek : Koncsek Lajost, alelnöknek : 
Hajós Mihály', főjegyzőnek: Witkowsky Sán-
dort, jegyzőnek: Nagy Edét, pénztárosnak: 
Rács Józsefet, ellenőrnek: Patacsics Jánost, 
könyvtárosnak: Neményi Ödönt és a választ-
mányba 15 tagot választottak. 

— Finnországi kirándulás. A nyáron 
nálunk járt finn énekesek látogatása alkalmával 

sokan abbeli kívánságukat fejezték ki, hogy 
illő volna látogatásukat viszonozni s a magyar 
dalt, zenét velük is megismertetni. De különben 
is egy finnországi kirándulás a legnagyobb 
erkölcsi haszonnal jár minden utazóra, mert a 
finn kultúra magas fokon áll, a nép müveit s 
a föld fantasztikus szépségű. A nemes terv, 
hogy könnyebben kivihető legyen, Ispánovits 
Sándor tanár (Szentkirályi-utca 49.) és Lüpola 
Yrjő szobrászművész részletes programot készí-
tettek, melyet minden érdeklődővel szívesen 
megismertetnek. Akik pedig a művészi hang-
versenyen is részt óhajtanak venni, az emlí-
tetteknél jelentkezzenek. 

— Nyilt levél. Főtisztelendő Ében Mihály dr. úr-
nak, Nagykőrös. A Néptanítók Lapja f. évi 2. számá-
ban olvasom a számológépjére vonatkozó cikkét és 
azon ajánlatát, hogy az önénél jobb számológépet 
1000 koronával hajlandó jutalmazni. Végtelen örö-
mömnek adok kifejezést, hogy saját enemű találmá-
nyomat egybevethetem az eddig legjobbnak elismert-
tel, az önével. Az enyém méltó az egybevetésre, mert 
egyszerű és érzéki i.s, és mert nincs a számtanításnak 
az a csinja-binja, mely nem volna kézzell'oghatólag 
bemutatható rajta ; az én számológépem úgyszólván 
maga beszél s ami fő : krajcáros dolog s így az el-
telj edése nem kíván nagy anyagi áldozatot. Szakfér-
fiak újnak és szellemesnek nyilvánították. Hogy e két 
eszköz egybevetése megtörténhessék, fölkértem a Bu-
dapesti Tanítótestület elnökét, hogy adjon nekünk 
alkalmat a fővárosi tanítótestület előtt e két számoló-
gép egybevetésére, mely egybevetés mindenesetre 
csak tanulságos lehet. Az 1000 korona jutalomdíjról 
döntsön aztán a választmány. Levélbeli megkeresésem 
után e lap útján is fölkérem ezen, a közügy érde-
kében . főtisztelendőséged által kitűzött nemes ver-
senyre. Nagyberezna, 1907 január hó. Alázatos szol-
gája : Munkácsi Antal, áll. tanító. 

— Hibaigazítás. Lapunk f. évi 4. számába néhány 
tollhiba csúszott be, mit ezennel helyreigazítunk. Az 
A. V. T. E emlékezetes ünnepnapján gróf Apponyi 
minisztert megérkezésekor a pályaudvaron Sófalvy 
György alelnök üdvözölte ; a díszgyűlésen Krnács 
Vince érdemeitKehrer Károly igazgató-tanító méltatta; 
gróf Apponyi Albert tiszteletbeli taggá való válasz-
tását Sisák Gyula kisjenői igazgató-tanító indítvá-
nyozta. A neveket a gyors munkában fölcseréltük. 
Különfélék című rovatunkban pedig ez a passzus : 
„a képviselőház f. hó 16-án kezdte meg a vallás- és 
közoktatásügyi tárca költségvetését", úgy helyesbí-
tendő, hogy ekkor kezdte meg a részletes tárgyalást. 

— Halálozások. Börtsök Margit oki. tanítónő 
19. születése napján Szegeden elhunyt. — M é d e r 
Mihály nyug. róm. kath. tanító 30 évi tanítói 
működés után. életének 51. évében, f. hó 22-én 
Szatmárnémetiben elhunyt. Áldás emlékükre! 

Tartalom : Apáczai Csere János alapítvány. — i. — 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje lenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (reggel). 

H e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet, tehát az ö s s z e s óvodák, e lemi, fe lső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l l e t ékes kir. tanfe lügye lő által lá t tamozott 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együtt , a „Néptanítok 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. A he lység (a m e g y e meg-
jelölésével) é s az u t o l s ó pósta vi lágosan kiírandó. 

Előf izetés i Ar: Egy évre 10 korona, f é l évre 5 koroua. 
negyedévre 2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előf izetés i pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h irdetések 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 után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k i számítható hirdetés i díj e lőre küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú é s egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-ÜTCA 17. SZÁM. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB. , ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratoltat nem adunk vissza-

Nemzeti törekvéseink és a magyar 
népműveltség. 

Elvész a nép, mely tudomány nélkül 
való — mondja az írás. Az emberiség 
történetének minden lapján bebizonyítva 
látjuk e mondás igazságát. De nem ok-
vetlen szükséges a mulfcba tekintenünk, 
mert hisz a jelenkor példái is élénk tanul-
ságul szolgálhatnak. A legvirágzóbb, leg-
hatalmasabb államok ma is azok, 
melyek a népműveltség ápolására, fej-
lesztésére legtöbb gondot fordítanak, 
legtöbbet áldoznak. Ellenben az oly 
nemzetek, melyek a népműveltség eme-
lését elhanyagolták, vagy a különböző 
kedvezőtlen körülmények miatt elhanya-
golni kénytelenek voltak: a műveltség-
ben előrehaladottabb nemzetekkel a 
versenyt sem politikai, sem gazdasági 
téren nem vehetik föl a siker reményé-
vel, sőt a folytonos belső zavarokkal is 
alig-alig képesek megküzdeni. 

Az iskolázatlan, vagy kevéssé iskolá-
zott néptömeg — mint hajdan — a 
legveszedelmesebb, leggonoszabb dema-
gógokat is kész vállaira emelni ma is: 
tetszetős álokoskodásaikat ma is kész 
tudománynak, a saját, önző érdekeik 
szolgálatában kifejtett lármás tevék ny-
ségüket pedig, melyet oly mesteri ra-
vaszsággal burkolnak a modern es .e-
áramlatok köpenyegébe, a nép érdekében 
való önzetlen munkálkodásnak tekinteni. 

Az ily veszedelmes népvezérek aztán 
játszi könnyűséggel szervezik a népet s 
első gondjuk, hogy az igazi népbarátok-
tól s a nép érdekében működő hatósá-
goktól és szervezetektől minél tökélete-
sebben izolálják s így aknamunkájukat 
háboi íthatatlanul folytathassák, minél 
több és minél nagyobb társadalmi és 
politikai zavarokat idézzenek elő. Hálá-
jukat természetesen kéznél tart ják s a -Ŝ »1«!?*?"" 
zavarosban gazdag eredménnyel halász-
gatnak. Szomorúan s bizonyos megdöb-
benéssel tapasztalunk ilyen jelenségeket 
színmagyar népünknél is, a nemzetisé-
geknél is. 

Ezen tünetek veszedelmességének el-
hárítására kétségtelenül legalkalmasabb 
és leghathatósabb fegyver nópműveltsó-
günk fokozása, mélyítése. 

Addig, míg népoktatásunk oda nem 
fejlődik, hogy ne legyen senki e hazá-
ban, kinek lelkét a hazaszeretet szent 
tüze, a büszke magyar nemzeti öntudat 
már a népiskolában át ne i tatta volna, 
s n e j e n n e ellátva azon minimális szel-
lemi és erkölcsi fegyverekkel, melyeket 
a mai kor szelleme a nép legegyszerűbb 
fiától is megkövetel; addig, míg a nép-
lélek, a népélet irányításában a elöntő 
szerep országszerte nem a képzett, haza-
fias gondolkozású magyar tanítóságé : 
nem remélhetjük, hogy a különböző 
ferde, legtöbbször haza- ós nemzetellenes 
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rése, midőn egy Apponyi áll a magyar 
közoktatásügy élén, csakhamar meghozza 
a magyar tanítóság szebb jövendőjét 
minden téren. Ez az erős hit ta r to t ta 
fönn eddig is lelkünknek ideálizmusát; 
ez a hit fog adni nekünk fokozott erőt 
és kitartást arra is, hogy a magyar nép-
műveltség várát oly sziklaszilárddá épít-
hessük, melyen megtörnek minden ellen-
séges áramlat hullámcsapásai. 

Burián Albert. 

tanok a nép lelkében termékeny talajra 
ne találjanak; nem remélhetjük annak 
a nagy munkának teljes sikerét, melyet 
kormányférfiaink a nemzet konszolidá-
ciója érdekében kifejtenek. 

A figyelő, gondolkodó, magasabb néző-
pontra helyezkedő tanítóság előtt hiva-
tása betöltésének, kötelessége mikénti 
teljesítésének, egyáltalán népműveltsé-
günk állapotának hazánk, nemzetünk 
jövendőjére kiható nagy fontossága soha-
sem tűnt föl még oly élénk világításban, 
mint most. Valóban talál a költő föl-
hívása : 

„Legyen olyan minden ember, mintha 
Zrinyi Miklós unokája volna, 
Harcoljon úgy minden ember, mintha 
Egyedül rá támaszkodnék honja !" • 

Nagynevű miniszterünknek a vallás-
és közoktatásügyi tárca költségvetésének 
tárgyalásakor a parlamentben elhangzott 
beszéde, valamint Halász Ferenc minisz-
teri tanácsosnak „Nemzeti állam és nép-
oktatás" címmel megjelent tanulmánya 
arra vallanak, hogy az előbb említett 
szimptomák a legilletékesebb körök sze-
mei előtt is villamos reflektorokként 
világították meg azt a veszedelmes ör-
vényt, melytől semmi meg nem ment, 
csupán a magyar népoktatás, a magyar 
népművelődé s minden rendelkezésre álló 
eszközzel való nagyarányú emelése, a 
legszigorúbb nemzeti irányzattal. 

A német iskolamesterekről ma már 
az egész világ hirdeti, hogy a sedáni 
nagy napot s ennek hatása alatt Német-
ország csodálatos megerősödését, a német 
nemzeti dicsőséget igen nagy részben 
nekik köszönheti G er mánia. Az idők 
szelleme nálunk is "mindgyakrabban és 
mindegyre hathatósabban figyeli) eztet 
arra, hogy a magyar nemzeti állam meg-
erősödése, a hajdani magyar nemzeti 
dicsőség fényének újra való föllobbanása 
nem csekély részben a népkultúra eme-
lésén, tehát a magyar néptanítóság 
munkáján fordul meg. 

Erősen hisszük, hogy ennek a minden 
kétségen fölül álló igazságnak megisme-

Az otthon. 
Minden emberre nézve fontos dolog a lakás. 

A tanítóra kétszeresen az. Reá nézve a lakás-
nak nemcsak higiénikus viszonyai fontosak. A 
tanító lakásának nagyjelentőségű erkölcsi vonat-
kozásai is vannak. A tanítók nagy része a kul-
túra alacsonyabb fokán élő köznép között éli 
le az életét. Ha a környezet asszimilálja őt, 
akkor megszűnt a nevelő hatása ; ha nemcsak 
asszimilálódik, hanem alkalmazkodik, nevelői 
hatásának megvan a lehetősége. 

Az alacsonyabb kultúrájú környezet által 
asszimilált tanító lakása csak félig-meddig a 
kultúrember otthona. Rajta van valami a mű-
velődés mázából. Egyébképen épen olyan lakás, 
mint a többi falusi lakások. Sem a házban, 
sem a mellékhelyiségekben, udvaron és kertben, 
sem a mezőn nem látszik a kultúrember keze-
nyoma: a rend, a tisztaság, a célszerűség, az 
ízlés, a magasabb rendeltetés; a szerető gond, 
mely mindezeket biztosítja. Az ilyen asszimilált 
tanító otthonának sem őrá magára, sem má-
sokra nincsen vonzóereje, sem nevelő hatása. 

Ellenben, ha a tanító nem engedi magát 
asszimiláltatni a primitívebb kultúrájú környe-
zet által, ez a lakásán is meglátszik. Ez esetben 
oázis a tanító otthona a primitívebb művelt-
ségüek sivatagjában. Nem elzárt, hanem min-
denkinek megközelíthető, buzdító, utánzásra 
serkentő oázis. 

Sok, sok ilyen oázis van szerte e hazában. 
Ezek az oázisok nevelő hatásuk mellett eny-
hítik az élet bajait, szükségeit, tűrhetőbbekké 
teszik nyomorúságait. Számuk azonban nem elég 
nagy. Ennek részint az iskolafönntartók, részint 
maguk a tanítók az okai. 

Az iskolafönntartók azért, mert igen sok 
esetben vagy nem adnak természetben való 
lakást a tanítónak (mert a lakbér a fönntar-
tóra jutányosabb, mely esetben a tanítóra hát-
rányos), vagy ha adnak, nem olyat adnak, 
melyet a tanító kedvvel és szeretettel tudna 
gondozni, igazi otthonná tenni. Különösen újabb 
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időben egyre jobban terjed a lakáspénz divatja. 
A fönntartók nem helyeznek nagyobb súlyt 
arra, hogy a jó tanítót az otthon által lehető-
leg helyhez kössék, nevelő hatásának állandósá-
gát, folytonosságát biztosítsák. Még rosszabb 
a helyzet, ha a tanító alkalmatlan, egészségtelen 
lakást kap. Ebben az esetben fokozódik elé-
gedetlensége és el nem pihen menekülési vágya. 

Ezen a bajon a tanító nem sokat segíthet; 
mert a fönntartó hatóságokat a lehető leggaz-
daságosabb eljárásra szorítják a szűkös anyagi 
viszonyok. Valamit azonban ezen a bajon is 
lehet segíteni. Igen ritka dolog az, midőn iskola-
épületet tanító közremunkálása nélkül emelnek. 
Legyen rajta a tanító, feszítse meg minden 
erejét, hogy alkalmas tanítói lakást építsenek 
az iskolaházba. Győzze meg az építkezőket 
arról, hogy enélkül nines teljes iskolaépület s 
hogy rosszul alkalmazott takarékosságukat ké-
sőbb drágán fogják megfizetni. 

Az alkalmatlan, egészségtelen lakáson igen 
nehéz segíteni. Ám a tanító ez esetben ne 
veszítse el türelmét. Ha menekülni igyekszik is 
a rossz lakástól, úgy igyekezzék a baj meg-
szüntetése érdekében közrehatni, mintha egész 
életét azon a helyen kellene leélnie. Zörgessen, 
szakadatlanul zörgessen. Nyisson útat utódjának 
legalább a szabadulásra. 

A tanítói otthonnak a lakás csak egy része. 
Berendezés nélkül a lakás csak néhány födött 
fal, mely az idő viszontagságai ellen védelmet 
nyújt. A kultúrember lakásának nemcsak ez a 
célja. A kultúrember lakása kultúrintézmény is. 
Csöndes örömöknek tanyája ; az a hely, ahol 
otthon érezzük magunkat, mely után vágyódunk, 
melyet szívesen el nem hagyunk. 

Az igazi, a kedves otthonhoz mód kell, gon-
dolja az olvasó. Jól gondolja. Csakhogy nem 
csak pénz kell az otthonhoz. Sőt nem ez a fő-
kellék. Vannak nagy módos lakások, melyekből 
menekülünk, mert nem otthonok, hanem raktárak. 
És vannak igénytelen, egyszerű lakások, festett 
fabútorokkal, melyekben örömest tartózkodunk, 
mert otthonok ; ízlést, tisztaságot, rendet és 
bizonyos fokú kényelmet nyújtanak. Eyen ott-
hona minden tanítónak lehet. Kell is, hogy 
legyen. 

Az otthonhoz tartozik az udvar és a kert. 
Nem mellékes, de fontos részei. Akinek a lakása 
otthon, annak az udvara és kertje méltó keret 
a lakáshoz. Az udvar tiszta, rendes. Szépen 
egyengetett, fákkal beültetett. A kertje hason-
latosképen. Az intenzív kertmüvelésnek a min-
tája a tanító kertje ; örömeinek forrása, bújának, 
bajának oszlatója. 

Az igazi tanító gyönyörűséggel dolgozik az 
udvarán és főleg a kertjében. Természetes is. 
Mert a kertben is az eleven élettel foglalkozik, 

miként az iskolában. A fejlődés ügyét szolgálja 
a kertben is. Fejlődő életet ápol, nemesít, mi-
ként a tanteremben. A különbség az, hogy a 
kerti munka, ha ki is fáraszt fizikailag, lelkileg 
felüdít. Nagy vigasztalás van a kerti munká-
ban. Megtalálta ezt minden nagy ember, aki 
kifáradva az élet harcában, a növényi élet 
körébe menekült. A kezünk munkája nyomán, 
úgyszólván szemünk láttára fejlődő, virnló élet, 
mely soha meg nem csal, nagy vigasztaló. 

A tanítónak kétszeresen is szüksége van erre 
a vígasztalásra. Igen sok esetben van, ami szo-
morítja és jól esik az a kis haszon, mely az 
emberhez legméltóbb foglalkozás révén osztály-
részéül jut. 

Ha rajtam állana, minden tanítónak meg-
felelő természetben való lakást adnék, szép 
kerttel, melynek gondozását a tanító hivatalos 
kötelességei közé soroznám. 

('Székely udvarhely.) Em her .T/mos. 

Züllött gyermekek otthona. 
A magyar néptanítóságnak kétségtelenül 

mindegyik tagja örvendező lélekkel értesült 
arról, hogy az Országos Gyermekvédő Liga ú j 
alkotással tetézi be eddigi áldásos munkásságát 
s legközelebb megnyitja a züllött gyermekek 
rákoskeresztúri otthonát s tavaszra új, szegedi 
otthona is megnyílik. Ezek az otthonok meg-
mentésére fognak szolgálni azoknak a gyerme-
keknek, kik erkölcstelen és rossz környezetben 
élve, vagy a velük született bűnös hajlamaik-
nál fogva a jó iránt nem bírnak fogékonyság-
gal s neveltetésük itten szigorúbb határok 
között fog mozogni. Ezek azok a boldogtalan 
teremtések, kikről azt mondhatjuk, hogy inkább 
szerencsétlenek, mint bűnösök. De fűzzük tovább 
elmélkedésünket. Világhírű tudósok tanácskoz-
nak folyton a nagy kérdésről, mint lehetne a 
világot megjavítani, a bűnnek útját állani, a 
bűnösöket jobb útra téríteni és a világrend 
jogi problémáit megoldani. 

Igazságos-e a mai büntető-rendszer? Meg-
javulva kerülnek-e ki a bűnösök a börtönök-
ből? Mi az oka a tömeges visszaesésnek? Mi 
helyesebb: a föltételes elítélés, vagy a föltéte-
les megkegyelmezés-e a fiatalkorú, vagy az 
első bűnt elkövető egyének erkölcsi megmen-
tésére? Minő bánásmódban részesüljenek a 
fiatalkorú gonosztevők ? Mit lehetne tenni az 
igazság szellemétől indítva a megrögzött gonosz-
tevők ártalmatlanná tételére ? És kapcsolatban 
mindeme kérdéssel, mint lehetne az igazság-
szolgáltatást olyformán átalakítani, hogy az ne 
csak a törvény szellemét, ne csak a büntető 
állam sújtó kezét, hanem az emberiség humá-
nus, nagy eszméit is képviselje ? 

4* 
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Az a tudomány, mely azt tanítja, hogy Ádám 
fiait és leányait nem csupán testi kórok láto-
gatják, még nagyon fiatal. Nem csoda, hogy 
a lélek betegségei olyan sokáig pusztították 
fajunkat titokban, figyelemre se méltatva, ami-
dőn nemcsak láthatatlanabb, de bonyolultabbak 
is testi kórságainknál. Még testi nyavalyáinknak 
alaposabb megismerését is az emberi szellem 
legifjabb hódításának, a természettudományok 
szinte csodás haladásának köszönhetjük. Amíg 
a természet hét pecséttel lezárt titok volt az 
embernek, érthető, hogy halovány sejtelme sem 
lehetett a lélek betegségeiről. Amíg az ember 
bele nem kapcsolódott a természet fejlődési 
folyamatába, érthetetlen s a megfejtésre hiába 
várakozó rébusz volt csupán. Ezért van olyan 
kevés tudományos értéke mindannak, amit az 
emberről abból az időből tudunk, amidőn még 
nem egy íze volt csupán a természetnek, hanem 
m-a a mindenségnek, amely csupán az ő gyö-
nyörűségére és kényelmére teremtetett. 

Lombroso Cézár világhírű lélekbúvár tudo-
mányos alapra fektetett tanulmányaiban hirdeti, 
hogy az a titokzatosság, amit léleknek hívnak, 
aminek századokon át a test csak megvetett, O ' 
méltatlan szolgálója volt, nem független s nem 
másnemű, mint maga a test. Általa tudjuk azt 
is, hogy az ilyen, vagy amolyan lélek nem 
véletlen és szerencsés adomány, hanem olyan 
örökség, amitől nincs módunkban a szabadulás, 
amit nem tékozolhatunk el, amit szándékosan 
sem nem gyarapíthatunk, sem nem fogyaszt-
hatunk. Lombroso az elsők közé tartozott, akik 
az emberben, a titokzatosságok e tárházában, 
a valóságos, az igazi embert pillantották meg. 
Félszázad óta áldásosán magyarázza azt az egy-
szerű, egészen érthetőnek tetsző dolgot, hogy 
az alma fájától nem messze, hanem épen alája 
esik. 

E könnyen érthető dolognak magyarázata 
azonban nem épen egyszerű s nem könnyen 
nyélbe üthető vállalkozás. Nem könnyű dolog 
világossá tenni azt, hogy . az ember csak azt a 
tőkét fogyaszthatja 30—40, vagy akár 90 évre 
terjedő élete alatt, amelyet születéskor magával 
hozott s hogy kisebb-nagyobb mértékben min-
denkinél még a mód is meg van határozva, 
hogy tőkéjét miként forgassa. 

A kényszerű öröklés törvénye alapjában föl-
forgatta mindazokat a tudományokat, amelyek 
az emberrel foglalkoztak. Amit addig társada-
lomtudománynak, erkölcstannak, lélektannak 
hívtunk, az romba dőlt, vagy mint a köd, el-
párolgott. Az ember nem lévén az, aminek 
hittük, nem volt többé igazság az sem, amit 
tudtunk és tanítottunk róla. A társadalmat nem 
okos és magukat a köz javára föláldozó em-
berek csinálták valamely csak bennük élő ideál 

mintájára; a társadalom: természeti fejlődés, olyan 
csarnok, amelyet ivadékok során, láthatatlan 
kezek építenek általuk nem tudott módon, az 
építéskor nem is sejtett célra. A lélek sem 
olyan üres táblácska, amelyre a jó tanító bácsi 
szép, okos dolgokat jegyez föl s nem igen áll 
rajtunk, hogy a jó tanácsok pórázán okvetetle-
nül boldoguljunk. 

Hogy jó legyek vagy rossz, boldog vagy 
boldogtalan, dolgos vagy rest, erkölcsös vagy 
erkölcstelen, az nem tőlem, hanem azoktól a 
képességektől függ, amelyekkel világra jöttem. 
Az akarat szabadsága többé nem az a csodás 
mankó, amellyel délcegen járhatok akkor is, 
ha láb nélkül születtem. Lombroso félszázad 
óta azt magyarázza, hogy ez a kijátszhatatlan 
törvény hogy nyilvánul az individuális s a tár-
sadalmi életben. Az új igazság illusztrálására 
egész sorát írta meg a hosszabb-rövidebb mun-
káknak. A szerelmet péld. okáért az egyén 
gyönyörűségére s az összesség, a fa j propagá-
lására oltotta a természet az emberbe. Az 
öröklés azonban ezt az áldást, valamint minden 
más képességünket, kárhozattá és átokká vál-
toztathatja. A szerelem, amely azért van, hogy 
életet adjon : életet pusztít el, a másét, vagy a 
magáét ; van olyan szerelem, amely boldogság 
helyett bűnt és nyomorúságot, virág helyett 
gyomot tenyészt. Hogy a szerelem melyik faját 
hoztuk magunkkal, magunk sem tudjuk, az csak 
az élet próbáján dől el. Az ártatlan csecsemő-
ben ott szunnyad már láthatatlanul a gyilkos, 
a tolvaj, a gonosztevők minden válfaja, az áldott 
anya s a festettarcú örömleány, költők és mű-
vészek bálványa^ s a gyilkosok és tolvajok 
cinkostársa. Hogy mi lakozik a kisdedben, azt 
nem tudjuk;- de amit magával hozott a világra, 
az mindig legitim öröksége s mindig, így vagy 
amúgy, a maga tőkéjét kell forgatnia. Azonban 
semmit sem változtatott meg, forgatott föl 
annyira fenekestül, mint az igazságszolgáltatást. 
Drákó uralkodott az embereken közmondásos 
könyörtelenségével mindaddig, amíg úgy tudtuk, 
hogy jónak születtünk mindannyian s csupán 
rajtunk áll, hogy jók, avagy gonoszak legyünk. 
A gonoszság azonban épp olyan örökség és 
épp olyan eltérés az átlagember-típustól, akár 
a lángelme. Kóros elfajulás ez és amaz egy-
aránt, azzal a különbséggel, hogy ezt ünnepel-
jük és trónra emeljük, amazt pedig üldözzük 
és gyomláljuk minden elképzelhető módon. 

Az akarat senkit sem tehet lángelmévé s 
akarattal, ha a gonoszra született, senki sem 
rázhatja le magáról átkos fátumát. Ez a föl-
fedezés enyhített Drákó szigorán s ina már az 
igazságszolgáltatás nem csupán törvényekkel 
körülbástyázott kegyetlenkedés, mint volt abban 
az időben, amidőn szemért szemet, fogért fogat 
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kívánt Jusztícia s amidőn a mindenfele ideg- és 
elmekóros beteget, mint boszorkányt, máglyán 
pörkölték, vagy vízbe fullasztották. Az az igaz-
ság, amit a kényszerű öröklés törvényének 
mondhatunk, minden más igazságnál hatható-' . © o 
sabban szolgálta a humanitás ügyét. 

Való tehát, hogy született bűnösök, valamint 
a gyengeelméjü bűnösök a társadalmi rendtől 
teljesen függetlenül követik el bűneiket. Mégis 
Angolországban gondoskodnak arról, hogy ügy 
a született, mint a gyöngeelméjü bűnösöket 
külön őrizzék az őrültek házában, ami által 
ezek a társadalomra nézve ártalmatlanokká 
tétetnek. Vagyis a társadalom áldozatot hoz, 
de ez az áldozat meg sem közelíti azt a kárt, 
amelyet ezek azzal okoznának, ha szabadon 
járnának, ölnének, gyújtogatnának. 

Erős a hitünk, reményünk s meggyőződésünk, 
hogy a magyar Országos Gyermekvédő Liga 
ú j alkotása hézagpótló intézmény lesz hazánk-
ban, ahol fényesen be fog bizonyosodni, hogy 
a bölcs előrelátás és preventív intézkedés sokkal 
gazdaságosabb, sokkal emberibb, mint a törvény-
könyvnek rideg és szigorú rendelkezései, ami-
kor arról van szó, hogyan védelmezzük meg a 
társadalmat a bűnnek és az elvakult dühnek 
kitörései ellen. A törvénykönyvek rendelkezé-
seitől a bűnösök úgysem^ félnek, azok csak az 
ártatlanokat sújtják le. És kell, hogy elkövet-
kezzék az a nap, amikor a magát civilizáltnak 
valló minden nemzet szűkebbre vonja a kato-
nai költségvetését, azért, hogy hadat üzenjen 
a bűn hadseregének és e harcnak szentelhesse 
minden anyagi és erkölcsi erejét. 

Üdv a magyar Országos Gyermekvédő Ligá-
nak, mely minden tehetségét, vagyonát, szere-
tetét és szívjóságát a legnemesebb erénynek, a 
humanitásnak oltárára helyezi! Az Ég áldása 
istenies törekvéseire ! 

(Rimaszombat.) Lakaton Lajos. 

A tanítók továbbképzése. 
(Befejező közlemény.) 

Alig volt kérdés, mely annyira foglalkoztatta 
volna lapunk olvasóit, mint a címül írt tétel, 
melyre rövid néhány nap alatt nem kevesebb, 
mint 17 hozzászólás érkezett szerkesztőségünkbe. 
Legtöbben Dezső Lipót álláspontjából tárgyalják 
e nagyhorderejű eszmét, illetve az ő nézeteit 
bírálgatják s így mi sem természetesebb annál, 
hogy ugyanabban az eszmekörben mozogva, 
bizonyos pontokra nézve ismétlésbe estek és 
a főtárgytól eltérve, • egy másodrendű kérdésben 
kimerítették a vitát. Távol legyen tőlünk még 
a gondolata is annak, mintha mi ezért az 

illetőket, kik legjobb belátásuk szerint írták 
meg hozzászólásaikat, gáncsolni akarnók. Csupán 
eljárásunkat igazoljuk ezzel, midőn a beérkezett 
cikkeket kivonatosan ismertetve, csak azt közöl-
jük belőlük, ami a kérdést új szempontból vilá-
gítja meg, avagy újabb gondolatot visz a vitába. 

így Kiss Zoltán kartársunk Tasnádról teljesen 
egyetért Dezső Lipóttal ; szerinte azonban a 
tanítói továbbképzésnek csak akkor lesz meg 
a teljes eredménye, ha az imnden tanítóra köte-
lezőnek mondatik ki s fizetése emelkedésévél is 
némileg kapcsolatba hozatik. „Mert — írja — 
hiába mondjuk, hogy hivatásszeretők vagyunk. 
Vagyunk, vagyunk, — de hányan a 30 ezer 
közül?" A tanítót csak azután engedné nősülni, 
ha 3 évig már mint gyakorló-tanító működött, 
mely idő alatt minden tanév végén írás- és 
szóbeli továbbképzési vizsgálatot tett valamely 
képzőben — sikerrel. Véglegesítését is csak a 
3 évi továbbképzési tanfolyam után adná meg, 
amikor a legkisebb fizetés 1400 koronánál keve-
sebb nem lehetne. 

Elsorolva e tanfolyam tárgyait és módozatát, 
így folytatja: „E 3 évvel korántsem lenne 
befejezve a továbbképzés. A legközelebbi fizetési 
fokozat elérése szintén vizsgálathoz lenne kötve. 
Ez azonban a továbbképzés utolsó és betetőző 
vizsgálata lenne. A legutolsó öt esztendő alatt 
megjelent újabb szakirodalmi munkák részletes 
tanulmányozása képezné ezen utolsó vizsgálat 
tárgyát. így legalább' lépést kellene tartania a 
tanítóságnak a korral és a saját szalcirodalmát 
ismerné. A gyakorló-tanítótól azt is meg kel-
lene követelni, hogy azokat a könyvéket, mélyék-
ből tanít, szórul-szóra tudja kívülről. A tankönyv-
irodalom ismerete pedig minden továbbképzési 
fokon elengedhetetlenül fontos tárgyát képezze 
a vizsgálatnak.11 

Ezekután következnék minden iskolai év 
nyarán az utazgatás. Sőt nemcsak a nyári 
szünetben, hanem az évközi szünetekben is 
alkalmat adna a tanítóknak a teljesen díjmentes, 
továbbképzést szolgáló utazgatásra. A tanítók 
továbbképzésének állandó eszközeit a tanítói 
gyűlésekben látja, melyeknek főtárgya volna a 
gyakorlati tanítás, tanítások fölött indított 
alapos vita, mely által a különböző nézetek 
kicserélődnének s a téves irányzatok kiküszöböl-
tetnének. A tanítói gyűlések tárgyainak meg-
állapítását a képzők tanári karának kezébe 
aduá, kik a tanítók irányítására szerinte leg-
alkalmasabbak és leghivatottabbak is. A társa-
dalmi kérdéseknek sem szabad hiányozniok a 
tanítói gyűlésekről. Ezeken a gyűléseken kellene 
a rendes tanítóvá kinevezett gyakorló-tanítónak 
székfoglaló pedagógiai értekezését fölolvasni, 
mi alól senki sem volna fölmenthető. Szerinte 
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a jelzett vizsgálatoknak mindazon jelenleg mű-
ködő tanítók is alávetendők, kik 30. életévüket 
még be nem töltötték; az idősebbekre nem 
kötelező ugyan, de kívánatos, hogy a tovább-
képzés eme vizsgálataira jelentkezzenek. 

Sülé Dénes Baglyasaljáról pusztán a tanító-
gyűléseken a képezdei tanárok által tartandó 
fölolvasásokat a továbbképzésre kevésnek tartja, 
mert egy-egy fölolvasás, bármily tartalmas és 
érdekfeszítő legyen is az, magában véve kevés 
újat adhat, semmiesetre sem egy évre való 
szellemi táplálékot. Dezső Lipót cikkének az 
utazásra vonatkozó fejtegetéseit szintén helyén-
valónak és üdvösnek tartja. De még ez sem 
nyújthat elegendő továbbképzést. A városban 
működő kartársaknak továbbképzésre igen sok 
alkalmuk van. Már társadalmi állásuknál fogva 
sem zárkózhatnak el a társadalmi mozgalmaktól. 
Mint különféle egyesületek tagjainak, részük 
van hasznos fölolva-ásókban, közhasznú és tudo-
mányos értekezletekben, megbeszélésekben. Jár-
nak kaszinóba, színházba, estélyekre. Olvasnak 
jó lapokat. Találnak jó müvekre vagy az egyik, 
vagy a másik könyvtárban. Többször össze-
jöhetnek barátaikkal, kartársaikkal. Rendszerint 
többen működnek csaknem minden iskolánál, 
tehát havi értekezleteket is tartanak. Szak-
könyvtáruk is van. Nem így a falusi tanítók. 
Magát hozza föl példának. A képzőből egy 
— mint mondani szokás — Isten háta mögötti 
faluba került. Várostól négy, a legközelebbi 
községektől két óra kocsijárásra. Kívüle kabátos 
ember nem volt a faluban. Hatosztályú osz-
tatlan és túltömött iskolát vezetett, mely minden 
idejét s erejét igénybe vette. Egész iskolai 
évben úgyszólván senkivel sem érintkezett. E 
lapon s a napilapján kívül semmi más szellemi 
tápláléka nem volt. „Pedig — írja — szerettem 
volna egy szépirodalmi lapot is járatni, sőt a 
Természettudományi Közlönyt is kész örömmel 
olvastam volna, de nem tellett rá, mert papiroson 
írott fizetésem sehogysem futotta legszüksége-
sebb kiadásaimat sem." 

Székely István magyarbagói kartársunk nem 
helyesli azt, hogy a fölolvasások az egyesületek 
köz- vagy köri gyűlésein tartassanak, mert itt 
a gyakorlati pedagógia ápolásának csorbítása 
nélkül egy fölolvasásnál többet tartani nem 
lehetne. Már pedig nagyon csigamódon haladna 
előre a mi továbbképzésünk, ha csak évek 
multával kerülne sor egy-egy tudományágra. 
0 a továbbképzést úgy, hogy látatja is legyen, 
rövidesen így képzeli : 

A fölolvasások a köri és közgyűlésekétől 
külön és pedig a nyári szünidőben tartassanak, 
hogy a megjelenésben semmiféle jellegű iskolán 
működő tanító akadályozva ne legyen. Egy 
összejövetelen necsak egy, de két, három föl-

olvasás is tartassék. A fölolvasások a gyűlés 
napjára kinyomatva legyenek s azok az érdek-
lődő tanítóknak megtelelő ár mellett rendel-
kezésre bocsáttassanak. Minden gyűlés kirán-
dulással legyen összekötve, a saját és szomszédos 
vármegyék részletesebb megismerése céljából. 
Nagyobb, hazánk távolabbi részeibe is tétessenek 
ilyen kirándulások ritkábban, de ezekben rész-
vételre a kartársak ne köteleztessenek. A föl-
olvasásokra, tekintet nélkül az iskola jellegére, 
a tanítókat a kir. tanfelügyelő hívja meg. A 
költségek is az ő kezéhez utalványoztassanak 
s a gyűlésen megjelenőket ő elégítse ki, még 
pedig annak napján. Általában a kir. tanfel-
ügyelő vezesse az egész gyűlést s annak lefolyá-
sáról jelentést tegyen, hogy azután a Néptanítók 
Lapja azokból kivonatokat közölhessen. 

Szász István Bukarestből azt kérdi, hogy ha 
a három hétig tartó tanfolyamok, melyeket 
nyaranta rendeztek, nem voltak elégségesek 
arra, hogy a legjobb igyekezet és szorgalom 
mellett az új kor vívmányaival megismerked-
hessünk, vájjon elég lesz-e arra egy, a legjobb 
esetben 1—2 óráig tartó, kétévenkénti föl-
olvasás ? (A tanítóegyesületek u. i. kétévenként 
tartanak nagygyűlést!) Ezeknek még az a hát-
ránya is lenne, hogy a kevésbé komolyabb 
elemek vagy zavarnák a többieket, vagy a föl-
olvasás elől megszöknének. A nagyon hosszú 
fölolvasás pedig az egészet végtelenül kifárasz-
taná. Mindenesetre jó és helyes ez az intéz-
kedés, mert a szomjasok egy-egy cseppet kap-
nának. Es ha a Néptanítók Lapja minden héten 
közölne egy-egy fölolvasást, ez is 52 fölolvasás 
volna, ami 17-nek felelne meg még az esetben 
is, ha három folytatásban lenne egy-egy közölve. 

Ami az utazgatást __ illeti, néki arra külön 
saját véleménye van. Ugy tudja, a tanítóképzők 
III—IV. éves növendékei minden évben tesznek 
kirándulásokat, amikor elszállásolásukról gon-
doskodva van. Nem lehetne-e közölni ezen kirán-
dulások programját előre ? Azt hiszi, a csatla-
kozni akaró tanítók szabadjeggyel utazva, ha 
ingyen szállást is kapnának, szívesen fedeznék 
saját zsebükből az élelmezést. A növendékekkel 
utazó tanároktól pedig sok olyat hallhatnának, 
ami ismereteiket gyarapítaná, tudásvágyukat 
kielégítené. 

„De — írja továbbá — hány tanítónak 
van kerékpárja is ! Es mily olcsó manapság ez 
az alkalmatosság ! Mily nagyszerű kirándulásokat 
lehet tenni azzal ! Csak akarat kell ! A tanítók 
továbbképzésére az állam megteszi a magáét, 
tegyék meg a tanítók is ! Ne várjanak mindent 
az államtól, mert azokra az ismeretekre a 
tanítónak van szüksége, hogy a maga munkáját 
könnyebben végezze ! " 

Zsivoinov Vladimir temesfürjesi községi tanító 
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arra a kérdésre, hogy a tanítóképző-intézeti 
tanárok által előadandó fölolvasások a megyei 
és járásköri gyűléseken megtarthatók-e vagy 
sem, határozottan igennel felel, mert e gyűlések 
oly hő tárgysorozattal nem rendelkeznek, hogy 
oly ponttal meg ne toldhatnék, melynek végig-
hallgatása tudásunkat emeli. A műveltség fok-
mérője nem az anyagi erők bő forrása, hanem 
a tudás és a lélek nemessége. A nagy szünidei 
ingyenes utazások kétségtelenül az egész tanítói 
kar közóhaját képezik. Mert valóban hazánk 
nevezetességeinek és természeti szépségeinek 
megtekintésére senkinek sincs égetőbb szüksége, 
mint a néptanítóknak s különösen azoknak, kik 
exponált nemzetiségi vidékeken működnek. 

Fóti Bernát verbói tanító szerint az állami 
iskolákat tanítói szakkönyvtárral kell ellátni. 
Ezeket időnként egészítse ki a tanügyi kor-
mány a pedagógiai szakirodalom mezején meg-
jelenő legújabb honi és külföldi művekkel, és 
rendeleti úton tegye hozzáférhetővé és használ-
hatóvá az állami iskola székhelyén működő 
összes tanítóknak, felekezeti különbség nélkül. 
Ahol pedig állami iskola nincs, ott szervezzen 
a közoktatásügyi kormány egy ilyen szak-
könyvtárt a helyben létező iskolával, avagy 
iskolák egyikével kapcsolatosan. 

Hordó József Valkányról, keresve a módot 
s lehetőséget, melynek keretében e szép eszme 
megvalósítható vo'na, 3 útat talál s ezek : 
I. a minden községben szervezett községi állandó o o 
tanítói szakkönyvtár; II. 10 évenként ismétlődő 
14 napi tanfolyam, melyen minden tanító meg-
jelenni köteles ; III. a nagy szünidőben kedvez-
ményes jeggyel való tetszés és terv szerinti 
utazás. Megengedhetőnek találná, hogy több 
szomszédos kisközség tanítói könyvtára együt-
tesen szerveztessék. A 10 évenként ismétlődő 
14 napi tanfolyam ellenzőinek azzal felel, hogy : 
„tanulni nem szégyen". Az .óriás léptekkel 
haladó kor is követeli, hogy időnként a tudo-
mány Vesta-tüzénél új lángra lobbantsuk ham-
vadni készülő szövétnekünket, melynek fényével 
előljárni Isten, ember s önmagunk előtt föl-
esküdtünk. A kedvezményes vasúti jegyet csakis 
a nagy szünidőre kémé. 

Ooáry János nagybecskereki kartársunk nézete 
szerint még a közelben és kedvező időben 
kijelölt tanítói gyűléseinken sem jelenünk meg 
mindannyian, annál kevésbé vállalkozhatnak 
majd többen a nagyobb költséget, fáradságot, 
hosszabb időt és még sok-sok mindent igénylő 
nagy utazásokra. Hazánk egész területének 
fölötte kívánatos és szükséges, tüzetes és terv-
szerű beutazására alkalmasabbnak mutatkozik a 
tanítóképző, amikor a négy nagy szünidő föl-
használásával tanáraik vezetése alatt végeznék 
a mindenesetre nagyon értékes körutazásokat 

a leendő tanítók. Eredményesebbnek találná a 
tudományos élet újabb eredményeinek közve-
títésére a szakavatott és erre elsősorban hiva-
tottak által részletesen megírt s a szükséges o O 
és helyes illusztrációkkal kifogástalanul ellátott 
közleményeknek időszakonként való kiadatását, 
a Néptanítók Lapjához fűzött ilyen mellékleten. 

Kaján József legéndi kartársunk azt írja, 
hogy rendszeres tanfolyamokra van itt szükség. 
Mert ha már rendezünk gyümölcsészeti, szőlé-
szeti, méhészeti és egyéb tanfolyamokat, nem 
érdemli-e ezt meg a tanításnak az új peda-
gógiai vívmányok fegyverével intenzívebbé 
tétele is? 

200.000 korona az az összeg, amibe olyan 
10 napos tanfolyamok rendezése évenként ke-
rülne, amelyeken 10.000 tanító vehetne eszten-
dőnként részt. Ilyenformán 2—3 év alatt 
Magyarország összes tanítósága részesülhetne 
a továbbképzés áldásában és folytatólagosan is 
minden 2 évben részt vehetne a kurzusokon. 
A nyári tanulmányútak eszméjének a tovább-
képzés eszméjével való kapcsolatát helyesli, mert 
az a továbbképzés gyakorlati oldala. Azonban 
valamennyi tanulmányútra készülő tanítónak 
adjon az állam a nagy szünidő teljes tartamára 
szabadjegyet. A szabadjegyek kiadása egy fillér 
áldozatot sem jelent az államra. Társas tanul-
mányútak rendezésére a járási és megyei körök 
volnának hivatva. 

Szabó J . Gyula banai kartársunk a tanítói 
továbbképzés fejlesztése céljából szintén helyesli 
a nagy szünidei utazásokat, mert a tanítónak 
van legnagyobb szüksége ismeretek és tapasz-
talatok gyűjtésére, melyeket gyönyörűen értéke-
síthet az iskolában s alkalomadtán a néppel is 
közölhetné egyes tapasztalatait. Igen-igen sok 
tanító van, aki hazánk nevezetességeit nem 
látta. Ha a kormány a nyári nagy szünidőre 
szabadjegyet adna minden magyar néptanítónak, 
ez bizonyára bőségesen meghozná a maga 
kamatját. 

Ifjú Kelemen János tamamérai tanító helyesli 
Dezső Lipót intencióját, szerinte is a tanítónak 
föltétlenül ismernie kell hazánk szépségeit és 
nevezetességeit. Csakhogy ezáltal a főcél : a 
tanítók továbbképzése, még nincs elérve. A tanító-
ságnak az újabb vívmányokkal is meg kell 
ismerkednie, melyekről egy-egy fölolvasás csak 
halvány fogalmakat nyújtana. Itt csak olvasás 
és tanulmányozás vezethetnek célhoz. Azért a 
tudományos folyóiratok és szakmüvek legjele-
sebbjei bocsátandók a tanítók rendelkezésére. 

Marosán János patóházai tanítónak szintén 
aggályai vannak a kivitelt illetőleg. Nem tartja 
célravezetőnek ama tervet, hogy a továbbképzés 
súlya az egyesületi életre van fektetve, mert 
a továbbképzés oly fontos, hogy azt az egye-
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sületi élet mai állapota mellett a tanítói egye-
sületekhez fűzni kár. A hivatalos tanítóegye-
sületnél a tanítóknak egy helyre gyűjtése oly 
ritka, az eszközök oly nagyok, hogy az egész 
fáradság, melyet úgy az előadó, mint hallgató 
kifejt, kevés eredménnyel járna. De másrészt 
is oly csekély idő áll egy-egy járásköri gyűlés 
alkalmával rendelkezésünkre, hogy nem egyszer 
igen fontos tárgyat idő rövidsége miatt a követ-
kező gyűlésre kell hagyni. Ha évenként két 
járásköri és egy központi közgyűlés tartatnék és 
a gyűlési idő egy napról két napra terjesztetnék, 
úgy, ha már csakugyan a tanítóegyesületi élet-
től el nem volna választható a tanítók tovább-
képzése, talán eredményesebb volna. 0 azonban 
teljesen elválasztaná a két dolgot egymástól. 
A tanítói gyűlések maradjanak meg továbbra 
is mai szervezetükben, de a továbbképzést „be-
rendelés "-hez kötné. Minden vármegye kir. tan-
felügyelője minden évben háromszor, három-négy 
hónaponként a tanítók felerészét 1 — 2 napra 
az újabb, modern pedagógiai haladás megfigye-
lésére, tanulmányozására hivatalból berendelné 
a megyei központba, ahol rendszerint van tanító-
képző-intézet, műterem, vannak nagyobb és 
kellően fölszerelt tanintézetek és egyéb, az ily 
előadásokat megkönnyítő alkalmatosságok is. 
Az ily előadásokon minden tanító örömmel 
venne részt és az ily alkalmakkal „befektetett 
tőke meghozza a kívánt kamatot", mert a 
tanítónak ilyenkor egyéb dolga nem volna, 
mint — figyelni, tanulni. A gyűléseken azonban 
sok körülmény a figyelmet a tulajdonképeni 
tárgytól elvonja. A nagy szünidőben a tanítók-
nak engedélyezendő szabadjegy eszméje szerinte 
nem új, de annál üdvösebb. Nem azért, mert 
az esetben a tanító ingyen utaznék, ez az utazás 
úgy sem volna ingyenes, csak kedvezményes, 
mert erre a tanítóság az ellátással, kalauzolással, 
szállással és egyéb költségeivel ráfizet az ingyen-
jegyre, hanem azért, mert nagyon sokat tanítunk 
az iskolában olyat, amit mi is csak a könyvből 
tudunk, vagy a képen láttunk és így a gyer-
mekeknek az előadott dologról csak igen hal-
vány képet tudunk nyújtani. A vasúti szabad-
jegy-kedvezmény bőven kamatozna a népoktatás 
ügyének, mire a hazának nagy szüksége van. 
Ha a tanító áldozatot hoz, amikor költséget 
nem kímélve, fáradságot nem ismerve szabad-
idejét föláldozza, csak hogy hivatásának éljen, 
akkor az államnak sem szabad elzárkóznia a 
tanítóságnak nyújtandó segélytől, mert ez egyik 
legjobb, leginkább célravezetőbb módja a tanítók 
továbbképzésének. 

Igen fontos és a célt nagyban elősegítené 
az is, lia a tanító rendelkezésére állana minél több 
szaklap úgy tanügyi, mint természettudományi, 
hogy bármily, az iskola keretébe vágó kérdés 

elméletileg kellő világításban álljon előttünk. 
Azt, hogy a tanítóság tanulmányúton időközben 
gyűléseket is tartson, lehetetlenségnek tart ja. 

Szeredről Eckstein aláírással is kaptunk 
hozzászólást, mely Dezső Lipót aggodalmait 
fölöslegeseknek tartja, az utazástól pedig édes-
keveset vár. 

* 

Ezzel a hozzászólások sorozatát e tárgyról 
befejezzük. 

Mi azt szerettük volna, ha hozzászóló igen 
tisztelt kartársaink nem annyira Dezső Lipót 
eszméjének, meg vagy meg nem valósíthatá-
sával, mint inkább azzal a móddal foglalkoznak, 
mely a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
tervének keresztülvitelére legalkalmasabb. Dezső 
Lipót cikke sem egyéb ennek a módnak a 
keresésénél. 

A vita mindazonáltal nem volt meddő. Sok 
értékes gondolatot vetett fölszínre és reméljük, 
hogy a kivezető fonalat sikerül majd meg-
találnunk. 

A szerkesztőség. 

lticskázási esetek az iskolában. 
Nem egyszer olvassuk vagy halljuk, hogy 

egyik vagy másik iskolában az egyik tanuló 
részint véletlenségből, részint pajkosságból, nem 
ritkán régebben táplált boszúból, legtöbbször 
azonban hirtelen támadt haragból megbicskázta 
a másik tanulót. 

Az ilyen esetek mindannyiszor nem kis meg-
ütközést és lehangoltságot keltenek a közvéle-
ményben, főképp a szülőkben, kik az iskolát 
mindjárt a templom után annak a „jó helynek" 
szeretik tudni, hová nyugodtan bocsáthatják 
gyermekeiket, mivel ott, míg előhaladnak a jó 
erkölcsökben és hasznos ismeretekben, teljesen 
távol vannak minden lelki és testi veszedelemtől. 

Annál leverőbb aztán, ha oly esetekről kény-
telenek értesülni, melyek az iskolai sérthetetlen-
ségbe vetett hitükben megingatják s amelyek 
okul és alkalmul szolgálnak arra, hogy ezután 
még akkor sem lehessenek nyugodtak, mikor 
gyermekeiket az iskolában tudják. 

Érthető tehát, — és még csak rossz néven 
sem vehetjük — ha ilyen esetekben gyakran 
hallunk nem annyira a kis tettesre, mint inkább 
az iskolai rendre vonatkozó elítélő nyilatkoza-
tokat, melyeknek csak enyhébb formája az a 
kifakadásszerű megjegyzés, hogy „minek engedi 
meg a tanító, hogy a gyermekek az iskolába 
bicskát vigyenek!" 

Láthatjuk ebből, hogy a közfelfogás minden 
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ilyen sajnos eset bekövetkezéséért egyenesen a 
tanítót teszi felelőssé, mint akinek a figyel-
metlensége és előrelátásának a biánya az oka, 
hogy a baj egyáltalán bekövetkezhetett. 

Még szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
legtöbb ilyen sérülési eset kevésbé súlyos, ameny-
nyiben többnyire lényegtelenebb izomsérülésről 
van szó, minélfogva a sérelmet szenvedett gyer-
mek szülői nem csinálnak a dologból nagyobb 
zajt, hanem némi elégtételül beérik azzal, hogy 
az illető tanító nevét jól meghurcolják. 

Hát ez még hagyján ! 
De mi lenne akkor s kit terhelne a felelős-

ség abban a súlyos esetben, ha a sérülés pl. 
megvakulással, elnyomorodással, vagy épen ha-
lállal végződnék, mert ezeknek sincs kizárva 
az eshetősége. Bizony alig hihető, hogy ezekben 
a szomorú esetekben a törvény is nem egyedül 
a tanítót vonná úgy büntetőjogilag, mint esetleg 
anyagilag is felelősségre. 

Növendékeink testi épsége és a magunk 
ekszisztenciájának megóvása érdekében igen 
helyesen cselekszünk tehát, ha a bekövetkezhető 
baleseteknek és szerencsétlenségeknek elejét 
vesszük azzal, hogy a bicskát az iskolából 
szigorúan kitiltjuk. 

Tehetjük ezt annál is inkább, mert a bicská-
nak az iskolában való szükségessége mellett 
semmi sem szól. Az, hogy szükséges a pala-
vessző-, meg a plajbászhegyezésbez és az étke-
zéshez, számba sem vehető indokolás a testi 
épség és életekszisztencia megóvásának fontos 
érveivel szemben, már csak azért sem, mert 
hisz' meg lehet azt a palavesszőt, azt a plajbászt 
otthoa is hegyezni, s ha már mindenáron az 
iskolában kell azt a kis ennivalót elfogyasztani, 
hát meg lehet azt ott bicska nélkül is enni. 

De ellene szól a bicska iskolábavitelének az 
a sok megcsonkított, eléktelenített s a betű-
metszés mesterségének kezdetlegességeit átszen-
vedett pad, szék és fogas is, melyek sértik a 
jó ízlést és igen alkalmasak a ruhanyüvésre és 
a por elraktározására. 

Nem kétlem, hogy részint a bölcs előrelátás, 
részint a már bekövetkezett bicskázási esetek 
sok iskolából kiküszöbölték a bicskát, mindazon-
által azt hiszem, hogy sok iskola van még 
hazánkban, melyekben a bicska a tanuló elma-
radhatatlan eszközeként szerepel még ma is. 

Az ezekben az iskolákban munkálkodó kar-
társaimat kérem tehát, hogy a bicskát iskoláik-
ból úgy növendékeik, mint a maguk érdekében, 
de általában az össztanítóság jó hírnevének a 
megóvása céljából is a legszigorúbban kitiltani 
annyival inkább ne késsenek, mert egy elkésett 
perc sokszor vált már sok bajnak és szenve-
désnek okozójává. 

(Berettyóújfalu.) _____ Varga Möses. 

Külföldi szemle. 
Egyiptom. Nagyjelentőségű politikai tet tre 

határozta el magát az angol kormány Egyip-
tomban, amikor közoktatásügyi minisztériumot 
állított föl és ennek vezetésére Saad bey 
Zaghlult nevezte ki. Az angol közigazgatás 
Egyiptomban, élén Cromer lorddal, nem csekély 
küzdelmet folytatott az elégedetlen nemzeti 
párttal, mely azt a szemrehányást tette neki, 
hogy az oktatásügyet elhanyagolja vagy leg-
alább is olyan irányban vezeti, mely a népes-
ség szükségletének meg nem felel. Ez az elé-Ö O o 
gedetlenség kínos módon nyilvánult a walesi 
herceg egyiptomi látogatása alkalmával, mikor 
annak a bennszülöttek részéről kifejezést is 
adtak. Ehhez járul még, hogy egy nemzeti 
egyiptomi egyetem alapítása a nemzeti pár t 
programjának első pontját képezi és hogy a 
most közoktatásügyi miniszterré kinevezett 
Saad bey Zaghlul elnöke annak a választmány-
nak, mely az egyetem alapítására törekszik. 
Cromer lord tehát nagy politikai belátást és 
ügyességet árult el, mikor Saad beyt az ú j 
állásra meghívta. Cromer lord reméli, hogy egy 
csapással kettős célt ér. Elsősorban a nemzeti 
párti ellenzéknek lába alól elvonja a talajt , 
melyre az angol uralom elleni kifogásaikat épí-
tették. Másrészről e pártnak legbefolyásosabb 
és legelőkelőbb tagjait azzal bízta meg, hogy 
az újonnan fölállított minisztériumot vezessék. 
Azt reméli, hogy a közoktatási kérdésben ily 
módon a felelősséget az angol közigazgatástól 
a nemzeti párt köreihez tartozó egyiptomiakra 
hárítja. Kétségtelen, hogy az újonnan kinevezett 
miniszter nemsokára kényes helyzetbe kerül, 
nem lesz neki könnyű az angol uralomnak és 
pártja követelményeinek egyidőben eleget tenni. 

Oroszország. Az orosz közoktatásügyi kor-
mány néhány szabadelvűbb törvénnyel szeretné 
útját állani annak a borzasztó anarkiának, mely 
ez óriási birodalomban dúl. A minisztertanács 
elhatározta, hogy az iskolalátogatást a 6—12 
évig kötelezővé teszi s ezt a nagy birodalom 
minden részében bevezeti. Egy tanítónak leg-
feljebb 50 tanulója lehet. Minden iskolában, 
bármily kevés tanulója legyen is, legalább két 
tanító működjék, az egyiknek lelkésznek kell 
lennie. Az iskolák fönntartása és a tanítók 
fizetéséről az állam gondoskodik. A községek-
nek szabadságában áll az állam által meghatá-
rozott 300 rubel fizetésen kívül pótlékok címén 
még külön fizetésjavítást nyújtani s a község 
pénztárából fizetni. Eddigelé az orosz tanítónak 
fizetése 120—150 rubel volt s ha az új javas-
lat törvényerőre emelkerltk, az orosz tanítók 
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anyagi helyzete lényegesen javul. A tervezet 
szerint az általános iskolakötelezettség 10 év 
alatt hajtandó végre s az erre szolgáló hitel 
is ez időre osztandó föl. Más kérdés azonban 
az, hogy — föltéve, hogy a kormány ezt 
akarja is — valóban végre is hajthatja-e ezt a 
törvényt. 

* 

Koedukáció. Cecil G-rant volt az első, aki 
Angolországban kísérletet tett a fiúk és leányok 
együttes oktatására, Kevickben. Ez az iskola 
sok barátot szerzett az együttes oktatás ügyé-
nek, mert a kísérlet sikerült. Most Grant 
Hapemenben nyit ilyen iskolát s Keoickb •'!!, 6 
tanítót visz magával. Sadler tanár többször 
meglátogatta ezt az iskolát s úgy nyilatkozott, 
hogy az iskolai élet egyes ágaiban (ének, mű-
vészeti oktatás, irodalom általában) fiúk és 
leányok a közös oktatás által nyernek ; de nem 
győzte meg őt még arról, hogy a fiúk s külö-
nösen a leányok nagyobb részére nézve a meg-
kísérlett rendszer époly jó-e, mint a legjobb 
rendszer a nemileg szétválasztott iskolákban 

* 

A lengyel iskolasztrájk. A porosz kormánynak 
nagyon meggyűlt a baja az iskolasztrájkkal, 
mely úgy tört ki, hogy a lengyel nemzetiségű 
és anyanyelvű iskolásgyermekek szüleik izgatása 
és bíztatása következtében a németnyelvű vallás-
oktatásban részt venni nem akarnak és minden 
eszközzel megkeserítik és nehézzé teszik a kelet-
poroszországi tanítók helyzetét. Most már az 
a jelszó közöttük, hogy inkább semmiféle vallás-
oktatás, mint német nyelvű. A tanulók járnak 
ugyan iskolába, de a hitoktatási órákban nem 
vesznek részt. Tanítók és iskolai hatóságok 
teljesen tehetetlenül állnak ez eljárással szem-
ben s nem csekély gondot okoznak nekik az 
ebből az áldatlan állapotból származó követ-
kezmények. Mert bizonyos, hogy minden tekin-
télynek ezen, a szülők részéről kiinduló és 
támogatott lerombolása keservesen meg fogja 
magát bőszülni minden tényezőn, amely akár 
aktíve, akár nem aktíve ennek a veszedelmes 
mozgalomnak középpontjában áll, vagy általa 
érintve van. A tekintély ilyetén lerombolása a 
tanulóifjúság eldurvulására vezet. A tanítóval 
szemben az ilyen tanulók makacsok, szófoga-
datlanok s úgy látszik, az ütlegekkel is keveset 
törődnek. Egy sziléziai lap ez állapotokat nagyon 
elszomorítóknak tartja, mert a valláserkölcsi 
nevelés hiánya a tanulókat még engedetleneb-
bekké fogja tenni. A szülők gyermekeiket egye-
nesen belekergették ebbe a meghasonlásba. 
Most még — írja az említett lap — a tanítók 
a gyermekeket ütlegelik, mert durvák, szófoga-
datlanok, féktelenek; nemsokára a szegény 

szülők fogják ütlegelni a gyermekeket, mert 
a szülői házban is durvák, engedetlenek lesznek 
és néhány év múlva a fölserdült gyermekek 
szüleik ellen fognak fordulni, kik őket bele-
kergették az engedetlenségbe s minden tekintély 
lebecsülésébe. Nincs józan ember, aki abban 
kételkedhetnék, hogy a jelenlegi állapotoknak 
csak ilyen következései lehetnek. S nem is 
lehet ez másképp. A tanítók és szülők közötti 
viszony — ami az ily állapot mellett nagyon 
is természetes — a lehető legridegebb. Nyelv, 
érzés és gondolkodásmód tekintetében teljesen 
idegenül állanak egymással szemben. A tanító 
sokszor a létfönntartáshoz szükséges legegy-
szerűbb és legszükségesebb eszközöket sem 
tudja az ellenséges lakosságtól megszerezni. 
Azért sokan el is hagyják állásaikat s másutt 
keresnek biztosabb és kevésbé kellemetlen 
kenyeret. A hatóságok azon gyermekek részére, 
kik a német hitoktatási órákban résztvenni 
nem akarnak, külön munkaórákat rendeztek be, 
mely alkalommal a német nyelvben és szám-
tanban tanítják őket. Furcsa dolog, hogy ezeket 
az órákat a sztrájkoló gyermekek szívesen 
látogatják, sőt azok is odaigyekeznek, kik 
különben a német nyelvű vallásoktatásban részt 
vennének. A minap egy lengyel paraszt jön a 
tanítóhoz és így szólítja meg: „Kedves tanító 
úr, engedje meg, hogy a fiam is eljárjon a 
munkaórákra. Azt akarom, hogy a fiam a német 
nyelvet és számolást jól megtanulja s magán-
órákat nem adhatok neki otthon. Ezek a leg-
jobb magánórák ós pénzbe sem kerülnek." 
Mikor a tanító őt fölvilágosította, hogy a munka-
órákat csak a sztrájkoló tanulók részére ren-
dezték be, azt felelte a paraszt : „Jól van tanító 
úr, akkor az én fiam is sztrájkolni fog." Ugy 
is tett. A fiú sztrájkolt s így vehetett aztán 
részt a munkaórákban. 

= óvónők a miniszternél. A községi és 
felekezeti óvónők negyventagú küldöttsége tisz-
telgett január 30-án Apponyi Albert gróf kul-
tuszminiszternél és Tóth János államtitkárnál. 
A küldöttséget, amelyben az országnak számos 
megyéjéből vettek részt, Hagara Viktor elnök 
vezette. Tamár Emma jászapáti óvónő arra 
kérte a minisztert és az államtitkárt, hogy fize-
tésük rendezésében pártfogolják őket. Apponyi 
Albert gróf és államtitkára megígérték, hogy 
az óvónők helyzetének javításáról, amennyiben 
a pénzügyi viszonyok megengedik, már rövid 
idő múlva gondoskodni fognak s arra fognak 
hatni, hogy az illetékes községi és felekezeti 
hatóságok az óvónők baján segítsenek. A magyar 
kultúra e legszerényebb, de azért fontos mun-
kásai valóban megérdemlik, hogy az illetékes 
tényezők hamarosan megjavítsák fizetésüket. 
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Eötvös József báró emlékezete. 
— 1907 február 2. — 

Hogyha élő ajkkal szólhatnál mégegyszer: 
Tudom, mit beszélnél ihlett, csodás szóval : — 
Amiket te láttál szent, nagy, jós lelkeddel, 
Mit az idő méhe titkon érlel, forral, 
Miknek meg kell lenni, ha szid a jövendő, 
Mert csoda mi sem lesz, egy napról a másra; 
Azt mondanád : mondtam, mind, mind eljövendő, 
Mi itt van vagy közéig s lesz valósulása. 

Szobrod, mely szembe néz Akadémiánkkal, 
Talán most rám méri épen tekintetét, 
Lelked tán együtt rezg ajakam hangjával, 
Füled tán hallgatja minden szavam neszét ? ... 
Óh, mire véled most az idő fordulatát, 
A lélekváltozást szerte e hazában ?... 
... Tálán a fájdalom érzete borul rád, 
Talán balsorsot látsz mind e változásban ? 

Roskatag iskolák, benne tépett lelkek, 
Vánszorgó nyomorban, szenvedéssel telve, 
Vájjon e hazának nagyot mit tehettek, 
Vájjon lehetett-e az iskola lelke 
A tanító lelke s hajtott-e virágot 
A szánandó lélek szánandóbb munkája, 
Érlelt-e a honnak kincset, boldogságot 
Ilyen tanítóknak boldogtalansága ? ! 

S a nemzeti üdvnek, nagyságnak bimbai : 
Roskatag iskolák növendék-serege, 
A szívbe, lélekbe vájjon mit tud zárni, 
Mi a hit és erkölcs s tudománynak lelke, 
Ha az az iskola nem az áldás háza, 
Nyomorát mutatja nemzetnek, hazának ... 
... Lelked a változást az egekben várta, 
Tudta, hogy lesz napja még föltámadásnak. 

Tudta, hogy föltámad a magyarnak lelke : 
Derűre és fényre, üdvre, boldogságra, 
Merész szárnyalással törni fog egyszerre 
S ragyog a szebb idők hajnalhasadása. 
Roskatag iskolát földig lerombolva, 
Szent és szép hajlékkal váltaná az idő fel. 
Nemzeterő s széllem ide száll ragyogva, 
Hol igaz honfiút és honleányt nevel. 

Nemes önérzettel telve a tanító : 
Minden gyermekkeblet szentegyházzá avat, 
Melyben a haza lesz nagy tettekre hívó, 
S ki ezért többet tesz, babért csak az arat; 
Ki az Istent félve, tudással telik meg, 
Lelke világában szép erkölcs virágzik, 
Babéra féltettebb, dicsőbb kincs lesz ennek. 
Híre, fényessége messzebb kisugárzik. 

Szent, nagy, bűvös szellem, Eötvösünk szelleme. 
Láttad, úgy-e láttad, hogy majdan ez így lesz; 
Óh, amidőn láttad, szíved hányszor vérze, 
Hogy az idő lassan, hajh! mily lassan végez! 

Ám végzett... Hasad már, im hasad a hajnal. 
Avagy csak most jó még a viharok árja ? ! 
... Nem végeztünk még el minden zordon bajjal, 
Nem juthatunk most sem az üdvek útjára ? ! 

.. . Nem,nem!... Elkeli jutnunk!... Szellemed int erre... 
Itt van. Itt érezzük. Nemcsak int, — parancsol : 
El a léhasággal ! A munka fegyvere 
Visz a dicsőséghez minden igaz harcból. 
Bún, átok, pusztulás : a léhaság vége. 
Erény, fény és áldás : a munka, jutalma. 
Ebben legyen eggyé a hazának népe, 
Lelked, a te lelked úgy-e így akarta? 

így akarta ... így lesz... Nagyot csak nagy müvei.. . 
Nemzetek nagyságát csak nagyok, "teremtik . .. 
Az vezet bennünket biztos iránytűvel, 
Ki az öröklétért nemesen vetekszik. 
Kinek lelke jót tesz, mint tiéd, naponta, 
Kinek szíve, pora áldásokat termel, 
Kinek tette, fénye útunk beragyogja, 
Kinek emléke is megtölt szeretettel. 

Ide néztél, úgy-e, ide is hallgattál ? ... 
Mikor most szétmegyünk, akkor meg velünk jösz, 
Nem hagysz el sohasem keservnél és bajnál, 
Élő szellemeddel minekünk útat törsz. 
Törj útat, törj útat, a szent, mindenható 
Szeretet lelkévél, mit e földön hagytál... 
... Legyen világosság, dicsőség fénytadó, 
S ne legyen boldogabb nemzet a magyarnál ! 

Minké Héla 

IRODALOM. 
Szüts Izsó, A modern rajsoktatás e. m u n k á -

jának II. kötete díszes kiállításban megjelent . 
A tar ta lmas kötet, melyet bővebben is ismer-
tetni fogunk, gyakorlat i módon érvényesíti azt 
a kívánalmat, hogy a kezdőfokon a ra jz tan í tás 
ne öncél, hanem segédeszköz legyen, ^mellyel a 
gyermek lelkéhez ju tha t a tanító. Ára 6 K. 
(Sebő Imre, Nagyvárad.) 

Tanítói előjegyzési és szaknaptár az 1907. 
évre. Megjelent Osztie Béla nagybecskereki áll. 
taní tó szerkesztésében, mint a „Délmagyar-
országi Taní tó-Egylet" kiadványa. Ta r t a lma a 
rendes naptár i tudnivalókon kívül azért fontos, 
mivel megtalál juk az országban levő összes 
taní tók névsorát megyénként és já rásonként 
fölsorolva, községenként kimutatva. E t é ren 
egyedül áll, s bár a névsor teljességéhez ^ és 
hitelességéhez szó fér, mégis használható. Á r a ö ' O 
1 K. K a p h a t ó : Pleitz Fe renc könyvnyomdájá-
ban, Nagybecskereken. Á tiszta jövedelmet a 
„I). M. T. E." konviktusa javára fo rd í t j ák . 
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H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Szentmáriay 
Dezsőné, Betegh Emma úrnőnek, aki amagyar-
köblösi áll. óvoda céljaira egy megfelelő épü-
letet 10 évi ingyenes használatra engedett át. 

Kinevezte : Libertiny G-usztáv nyitravár-
megyei kir. tanfelügyelőt a YI. fizetési osztály 
3-ik fokozatába ; Földes Ferenc oki. tanítót a ma-
rosvásárhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Lipthay 
Gabriella állandó h. óvónőt a szécsényi áll. óvóhoz 
óvónővé; Glase János oki. tanítót a nagybányai-
borpatak külvárosrészi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Pirtea Döme oki. tanítót a románpozsezsénai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Grefl János oki. 
tanítót a solymári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Konrád György mindszent-ludastanyai áll. el. 
isk. állandó h. tanítót ugyanezen áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Kellyér Pál oki. tanítót a 
bodófal?ai ál. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Landerer 
Margit székelykevei áll. el. isk. állandó h. tanító-
nőt ugyanezen áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Bálaneszku Vazul globureni közs. isk. r. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bernáth 
Ádám beregkisfaludi és Wladimir Endre bereg-
bárdosi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Olteán 
Miklós divicsi közs. tanítót a langenfeldi közs. 
el. isk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott : Matits And-
rásné, szül. Pavlovits Jeliszaveta újvidéki gör. 
kel. szerb el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
1700 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Fridrich József 
pásztói munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1000 K-t ; özv. Frey Lajosné, Eritz 
Berta budapesti Frőbel-nőegyesületi munka-
képtelen óvónőnek évi 1040 K-t ; Faixzádi 
Sándomé, szül. Stöhrer Rozália L-ma krasznai 
áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
1080 K-t; Gyila György dévai áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1160 K-t; Binder 
Gusztávné, szül. Soós Amália dési áll. s. közs. 
polg. leányisk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
1120 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Braun József tiszaföldvári nyug. izr. el. 
isk. tanító özv., szül. Fináli Lina Leonórának 
évi 640 K-t, két kisk. árvájának pedig összesen 
213 K 32 f - t ; néh. Mayer Károly mezőberényi 
áll. polg. isk. ig.-tanító özv., szül. Best Borbálá-
nak évi 760 K-t, Borbála nevű kisk. árvájának 
pedig évi 126 K 66 f-t, mindössze 886 K 
66 f-t : néh. Szenessy Alajos volt széplaki nyug. 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Miron 
Máriának évi 300 K-t ; néh. Varga József 
herczegszőllősi nyug. ev. ref. tanító özv., szül. 

Burgyán Irmának évi 655 K 60 f-t, 2 kkorú 
árvájának pedig összesen 218 K 52 f - t ; néh. 
Markos Ferenc nyug. esztrói gk. tanító özv., 
szüL Bor sás Juliannának évi 326 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves tudomásul. Elmaradt lappéldányo-

kat nem a szerkesztőségtől, mely lapexpediálás-
sal nem foglalkozik, hanem a kiadóhivataltól 
(I., Vár, Iskola-tér 3. sz.) kell kérni. Pályázati 
hirdetések szövege és díja is a kiadóhivatalba 
s nem a szerkesztőségbe küldendő. Hozzánk 
küldött pályázati hirdetésekért mi felelősséget 
nem vállalhatunk. — K. I . Arad. Lappéldányok 
nem állván a szerk. rendelkezésére, megrendelé-
sével szíveskedjék a kiadóhivatalhoz fordulni. — 
Többeknek. A Wechselmann-féle alapítvány 
helyeire a pályázatot csak akkor fogják kiírni, 
ha üresedések lesznek. A pályázatot lapunkban is 
közölni fogjuk. Eddig még nem küldték be. — 
V. A. Abova. Az áll. tanítói állásokra a pályá-
zati hirdetések a mi lapunkban jelennek meg. — 
365. Legalább is nem illik, hogy az iskola-
széki elnök a vizsgálat után a szülők és tanulók 
jelenlétében (!) kritikát mondjon a tanító működé-
séről, főleg, ha nem is ért a dologhoz. Ilyen ese-
tet legcélszerűbb a kir. tanf. úrnak jelenteni. — 
R. J. Csak pályázatra bocsátott állásokért lehet 
folyamodni. Az általánosságban beadott kér-
vényeket visszaküldik. Nekünk a kinevezésekre 
és áthelyezésekre semmi befolyásunk sincs. — 
Sz. A. Péczel. Kérdéseire a nemsokára beter-
jesztendő fiz. törvényjavaslatban, melyet egész 
terjedelmében szándékozunk közölni, fogja a 
választ megtalálni. — H. L. Tata. Átmehet. — 
F. I. Siklós. Mint már több ízben megüzentük, 
a felekezeti iskolákra nézve a helyettesítés ügyét 
törvény nem szabályozván, az iskolafönntartó 
méltányosságától függ a dolog elintézése. — 
V. G. Fugyivásárhely. Okvetlenül be kell 
jelenteni s a halotti bizonyítványt mellékelni. — 
K. L. Nézetünk szerint : beszámítják ; annak 
idején kérje. — P. K. 1. A lapra vonatkozó 
kérelmét áttettük a kiadóhivatalhoz. 2. Elő van 
jegyezve. 3. Mostanában alig van pályázat hir-
detve; alkalomadtán, ha pályázatot hirdetnek, 
újítsa meg a kérelmét. Sok az állásnélküli 
tanítónő és kevés az állás. — Til. I. Dab-
jon. Bármelyikhez bizalommal fordulhat. —• 
V. J. Csak pályázatra bocsátott állásért lehet 
folyamodni ; általánosságban beadott kérvényt 
visszaküldenek. — H. It. P.-S. A Tanítók 
tanácsadója c. útmutatókönyvet szerkesztősé-
günkben lehet megrendelni (ára 3 K 20 f., 
ajánlott küldéssel 3 K 45 f.), ellenben a Magyar 
Tanítók Naptárát (ára 80 f.) az Athenaeum 
könyvkiadóhivatalában: VII., Rákóci-út 54. sz. — 
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U. M. Tárnok. Forduljon panaszával esetleg 
a közoktatásügyi minisztériumhoz. — B. M. 
H.-Szt-Péterí'a. Nem foglalkoztunk ezzel a 
kérdéssel s így nem tudjuk. — 0 . B. Nagy-
becskerek. A lap kis terjedelmét tekintve : 
lehetetlen. — Fürdőhely, M— i. Szíveskedjék 
a fizetési törvényjavaslat beterjesztését meg-
várni ; addig mi sem tudjuk. — H. K. Nem 
kell arra külön rendelet, mert világos, hogy 
nem szabad. (De miért kérdezi ezt tőlünk egy 
igazgató-tanító?) — Iskolatársak találkozó-
jára vonatkozó fölhívásokat, mint már gyakran 
kijelentettük, sok oldalról igénybe vett lapunk-
ban nem közölhetünk. — V. üy. Gölle. 1. Ha 
nincs megadva a lehetőség, úgy az összes ism.-
tanköteleseket a megállapított díjért köteles 
oktatni ; ha azonban van mód az elkülönítésre, 
a második tanító díjazására kérjenek állam-
segélyt. 2. Amennyiben a leánytanulók gazdasági 
irányú vezetésével a kántortanító bízatnék meg 
külön díj mellett, tőle az ált. ismétlő-iskoláért 
díjlevélileg biztosított illetmény el nem vehető. 
3. Ezt az ügyet legközelebb szabályozni fogják. 
4. E dologban mi nem lehetünk hivatottak 
tanácsot adni. Az ily kihágások megszünteté-
sének eszközeit minden tanítónak ismernie kell. — 
M. Ö. Rábapordány. Ú j alkalmaztatási helyére 
nézve fizetése állomásának elfoglalásától jár ; 
ez időtől fogva megelőző állomásán fölvett Ö O ^ 
túlélvezményt vissza kell térítenie. — V. K. 
B.-Diószeg. Nem hisszük, hogy a II. tanítói állo-
más szervezése esetén fizetésében megcsonkíttat-
nék. De mivel tandíjjövedelemről van szó, ismer-
nünk kellene díjlevelének vonatkozó kitételét. — 
„0." Kérdéseivel szíveskedjék valamelyik tanító-
képző - intézeti igazgatósághoz fordulni. — 
Sz. J. Biissii. Legalább jeles osztályzati! ok-
levelet kell a folyamodványhoz mellékelni. — 
Gör. kath. tanító, Magura. Ha megleletezték ; 
a pénzügyigazgatósághoz beadandó bélyegtelen 
folyamodványon kérje a bírság elengedését s 
adja elő, hogy, az eddigi gyakorlatra támasz-
kodva, jóhiszeműleg járt el. Az 1 K bélyeg-
illetéket meg kell fizetni. — P. I. Kimpány. 
109.412. sz. a. elintézésre soron van. M. .T. M. 
Ezideig nem érkezett föl a minisztériumba. 
(Ezek magánügyek s így címzett levelezőlapot 
kellett volna mellékelni!) — B. I. Sóskút. 
I. A közismereti tárgyakat ingyen kötelesek 
tanítani, a gazdasági szaktárgyak tanításáéit 
100 K tiszteletdíj jár. 2. Jogügyi tárgyaláson van 
91.738. sz. a. — Y. Gy. Szentetornya. Nem. — 
B. Antal. Törvénytelen állapot, hogy Cs.-falun 
az I — I I . osztályban 119-et meghalad a tanulók 
létszáma. Mindennek dacára, ha az iskolaszék 
kívánja, köteles még a más községből átköl-
tözött szülő gyermekét is a felekezeti iskolába 
befogadni. Ne tűrje, mint tanító — és ha csa-

ládja van, családja iránt való kötelességből — 
szó nélkül ezt az állapotot, hiszen lehetetlen, 
hogy időelőtt tönkre ne tegye magát 119—120 
gyermek tanításával. Az iskolaszéket bírja rá 
új tanítói állás és új iskola létrehozására. Ha 
hivatalos fölszólításának nem lesz sikere, sür-
gősen tegyen jelentést a kir. tanf.-nek, részletesen 
írja meg az állapotokat. Ha nem volna sikere, 
jelentse be az állapotot a főszolgabírónak, ha ő 
sem segít a dolgon: a megye alispánjának. — 
Koroncói. E hó 4-én meghalt atyjának, ki 
nyugalmazott tanító volt, erre a hóra esedékes 
nyugtája mindössze abban az arányban esedékes, 
amennyi időt még élt ebből a hónapból. Ha 
igényt tartanak temetési költségre, folyamodást 
kellene intézniök a közokt. minisztériumhoz.— 
Szarka. Igen, a rendes tanítónak, kivált ha 
megnősül, tartozik legalább 2 szobás, konyhá-
ból és a hozzá tartozó mellékhelyiségekből álló 
lakást adni az iskolafönntartó. — M. V. \ 
tanító az állásával összefüggő óraszám ellátására OD 
köteles. Miért nem fordulnak ebben a zavaros 
ügyben a kir. tanfelügyelőhöz, ha maguk között 
nem tudnak megegyezni ? Egyszersmindenkorra 
meg kellene ezt állapítani és nem az esetleg ott 
lévő egyén tetszésére bízni. Ajánljuk, hogy a kir. 
tanf. tanácsát kövessék a föltett kérdésben. — 
S. M. T. Nyilyánossági joggal fölruházott az 
az intézet, amelyben ön működik ? Nem felel-
het meg a törvényes követelményeknek, mert 
polgári iskolai IY. osztályos végzettséggel senkit 
sem szabad tanítói állásra helyezni, de még 
ideiglenesen sem volna szabad. Hogy államhoz, 
vagy községhez megválasszák, azt lehetetlennek 
tartjuk. — M. M. Az a tanító, aki az Országos 
Tanítói Nyugdíjintézetnek tagja, ha az igaz-
ságügyi minisztérium alatt álló valamely javító-
intézetbe családfőül nevezik ki, úgy tudjuk, 
továbbra is megmarad a nyugdíjintézet köte-
lékében, de állásváltoztatását természetesen be 
kell jelentenie. — TJ. K. Igen, 800 K-s fizetés 
után is kell adót fizetni. A k ö z s é g h á z á n is meg-o o 
találhatja a IV. o. kereseti adófizetés táblázatát.— 
P. B. Cs. Útadó dolgában nem tudunk újabbat 
mondani, mint amit számtalanszor közöltünk 
már a Néptanítók Lapjában. — Érdeklődő. 
A kérdezett belügyminiszteri rendelet szövege 
nein áll rendelkezésünkre ; ha rátalálunk a Nép-
tanítók Lapjában, közzé fogjuk tenni kivonato-
san, közérdek szempontjából. — Y. A. T. Nem 
ismerünk olyaií rendeletet, mely egy izr. tanítót, 
kinek fia nem az izr. iskolába jár, arra köte-
lezne, hogy az izr. iskolának mégis fizessen izr. 
hittanítási adót. — Ii. I. Ha valamely köz-
ségnek tanítója nem tagja az Orsz. Nyugdíj-
intézetnek, azért a 30 f-t az iskolafönntartó 
beszedheti és azt iskolai célra használhatja. — 
S. I. A betegápolási pótadót az 1893. évi 
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XXI. t.-c. alapján vetik ki, a közigazgatási-
lag előírt állami egyenes adók alapján. —• 
tx. Konrád. Az állami alkalmazottak miniszteri 
rendelet értelmében kötelesek hitk. adót fizetni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Eötvös-emlékünnepet február 2-án 

kegyelettel ülte meg Eötvös-alapunk. A M. T. 
Akadémia elsőemeleti termét nagy és díszes 
közönség töltötte meg. Megjelent Apponyi 
Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
is, akit a jelenvoltak tüntető élj enzéssel fogad-
tak, valamint Eötvös Loránd báró. Jelenvoltak 
továbbá: Návay T., a halhatatlan Eötvös József 
báró unokája, dr. liadriai Rezső min. osztály-
tanácsos, Tóth József és Mosdóssy Imre kir. 
tanácsosok. Az elnöki emelvényen ült Molnár 
Viktor államtitkár, az Eötvös-alap tiszteletbeli 
elnöke is. Ujváry Béla rövid elnöki megnyitó 
beszéde után dr. JBallagi Aladár olvasta föl 
tartalmas emlékbeszédét, mely a gondolatok 
gazdagságával és szépségével egészen lekötötte 
az ünneplő közönség figyelmét, mely zajos 
tapsokkal fejezte ki köszönetét. Az ünnepi 
beszéd után Minké Béla kartársunk szavalta 
el szép alkalmi költeményét, melyet lapunk mai 
számának Szünóra rovatában közlünk. A vers 
is, a lelkes szavalat is nagy hatást keltett. Az 
elnök záró szavai után, melyekben köszönetet 
mondott Apponyi gróf miniszternek érdeklődé-
seért, a M. T. Akadémiának a terem átenge-
déséért, az előadóknak közreműködésükért s az 
összes jelenvoltaknak megjelenésükért, a szép 
emlékünnep véget ért. 

— Az Eötvös-alap febr. 2-iki közgyűlését, 
melyen Ujváry Béla elnökölt, leginkább az 
alap és a Tanítók Házai m. évi számadásai és 
1907. évi költségvetése foglalkoztatták. A rövid 
elnöki megnyitó meghallgatása és a titkári 
jelentés tudomásul vétele után a Gröóz József 
dr. lemondása folytán megüresedett alelnöki 
állást illetőleg azt határozták, hogy betöltését 
az augusztusi közgyűlésre bízzák. Az alap m. évi 
számadásából idézzük a következő adatokat: a 
tőkésítési alapra befolyt (az 1905. évről maradttal 
együtt) 182.013 K 23 f, az ösztöndíjak és segélyek 
számlájára befolyt: 44.080 K 67 f ; kiadatott: 
34.167 K 40 f, marad: 9913 K 27 f. A Ta-
nítók Házai alapjára befolyt (az 1905. évi ma-
radékkal együtt): 339.285 K 92 f, kiadatott: 
6410 K. A Tanítók Házai köztartásának szám-

lájára befolyt: 119.377 K 32 f, kiadatott: 
119.377 K 32 f . A mérleg 596.251 K 23 f 
vagyont tüntet fői. A vagyon majdnem kizáró-
lag a Földhitelintézetnél és a Pesti Hazai I. 
Takarékpénztárnál elhelyezett értékpapírokban 
van. Az Eötvös-alap 1906. évi számadását a 
közgyűlés az előterjesztés szerint elfogadta s a 
számtartónak a fölmentvényt megadta. A Fe-
renc József Tanítók Háza 1906. évi számadá-
sából megemlítjük, hogy a bevétel 96.509 K 
67 f, a kiadás 96.500 K 18 f volt; a Tanítók 
Hunyadi-Házának 1906. évi bevétele 98.075 K 
93 f, kiadása 96.897 K 75 f volt. A Tanítók 
Ferenc József Házának 1907. évi költségvetése 
szerint a szükséglet 56.932 K, erre födözet 
43.302 K s így az Eötvös-alapnak a budapesti 
főiskolai internátus fönntartásához 1907-ben 
13.630 K-val kell hozzájárulnia. A Hunyadi-
Ház 1907. évi költségvetése szerint az összes 
bevétel 54.645 K 94 f, a födözet 50.440 K 18 f 
s így az Eötvös-alapnak 4205 K 76 f-rel kell 
a kolozsvári Ház fönntartásához hozzájárulnia. 
A két főiskolai internátus fönntartására tehát 
— az állami 8000 K-s szubvención fölül — 
az Eötvös-alap a f . évben összesen 17.835 K 
76 f-t fordít. A Tanítók Házai számadását és 
költségvetését a közgyűlés az előterjesztés sze-
rint elfogadta s a két gondnoknak a fölment-
vényt megadta. Kihirdették ezután az Eötvös-
alap jótéteményeire vonatkozó pályázatot, melyet 
mi egész terjedelmében később* fogunk közölni 
s most csak annyit említünk meg, hogy az 
ösztöndíjakért és segélyekért a kérvényeket 
július 10-ig kell a titkárnál beadni. Ugyancsak 
július 10-ig adandók be a Tanítók Házaiba 
való fölvételért a folyamodványok. A közgyűlés 
után társasvacsora volt. 

— Az Eötvös-alap vagyona, mely 1875-ben 
950 K, 1900-ban 253.541 K 18 f volt, ez 
utóbbi időtől kezdve a következő gyarapodást 
mutatja: 1901-ben 324.157 K 93 f, 1902-ben 
360.783 K 59 f, 1903-ban 467.041 K 67 f 
(ez volt az élért legnagyobb, vagyis 106.258 K 
08 f gyarapodás!), 1904-ben 538.948 K 22 f, 
1905-ben 568.354 K 47 f, 1906-ban 596.251 
K 23 f . A m. év nem mondható kedvezőnek, 
sőt kedvezőtlennek is nevezhető, de azért mégis 
27.896 K 76 f-rel gyarapodott az alap, mely-
nek közel 600.000 K vagyona tekintélyes ugyan, 
de még mindig elégtelen azokhoz a föladatok-
hoz, amelyeket az Eötvös-alap kivált a két 
Tanítók Háza fönntartásával magára vállalt. 

— Hódítás egy román községben. Örven-
detes hírt jelent egy marosvásárhelyi székely 
újság; elmondja, hogy egy eloláhosodott köz-
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séget a kultúra két derék apostola mint hódít 
vissza lassanként a magyarságnak. A híradás 
így szól : Marostorda megyében, a Mezőség szé-
lén, van egy kis román község: Mojos. Lakói 
a történelem és a családnevek tanúsága szerint, 
száz esztendővel ezelőtt mind magyarok voltak 
s ma már alig öt-hat magyar család van a 
faluban, ezek is alig értik már a nyélvünket. 
Száz esztendő óta senki sem törődött a mojosi 
magyar kálvinistákkal, papjuk, tanítójuk nem 
volt, hát nem csoda, ha hozzásimultak román 
környezetükhöz, amely az idők folyamán alakult 
ki körülöttük. Most végre akadt egy lelkes 
fiatal pap, aki szívére vette a haldokló magyar 
fészek sorsát s tanítótársával megkezdte a vissza-
hódítás nehéz munkáját. A fiatal pap : Farhas 
Dezső, Póka község kálvinista papja, a tanító : 
Bud Tibor. A pap, meg a tanító már hosszabb 
idő óta átmentek vasárnap délutánonként Pó-
káról Mojosra, egy kis béresháznak egyik szo-
bájában összegyűjtötték az embereket és hir-
dették nekik a magyar igét. A népben ébre-
dezni kezdett az elaludt magyar vér, egyre 
többen és többen emlékeztek rá, hogy őket is, 
meg minden ősüket magyar anya szülte, magyar 
mesével és magyar hitben nevelték. A kis 
házikó mindjobban megtelt, templommá ma-
gasztosult s már csak harang kellett, hogy 
legyen hirdetője is a föltámadott magyar élet-
nek. Most már harang is van : Dósa László 
királyi főmérnök és Ily és Sándor birtokos meg-
ajándékozták az imaházat szerény, de jó, erős 
haranggal, amelynek hangja messzire hallhatóan 
hirdeti a mojosi magyar népnek a pusztulástól 
való megváltását. 

— Délm agyarország ünnepe. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület 700.000 
K költséggel fényes palotát építtetett Szegeden, 
mely magában foglalja az egyesület nagy sze-
gedi nevelőintézetét és amely egyúttal a rövid 
idő alatt annyira kiterjedt és a nemzeti élet-
ben oly hatalmas tényezővé vált kultúrintéz-
mény székháza is. Ennek a palotának fölavató-
ünnepe február 3-ikán volt. Az ünnepség már 
az előző napon, február 2-án kezdődött. Ekkor 
volt ugyanis a Kass-vigadó összes termeiben a 
közművelődési egyesület bálja, amelynek védő-
sége't József kir. herceg és Auguszta kir. her-
cegasszony vállalta el. A bálon, melyet a sze-
gedi városi színházban díszelőadás előzött meg, 
Délmagyarország összes főispánjai, a vármegye 
előkelő hölgyközönsége, vezetőemberei s a sze-
gedi társadalom színe-java vett részt. Másnap, 
február 3-án volt a D. M. K. E. székházának 

üimepies fölavatása, a különböző felekezetek 
püspökei által. Ugyanaz nap délután 5 órakor 
a D. M.- K. E. hölgybizottsága a Kass-vigadó 
termeiben teaestét rendezett a Szegeden időző 
vendégek tiszteletére. Wlassics Gyula, a köz-
igazgatási bíróság elnöke, gyönyörű átiratban 
üdvözölte a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa nevében a D. M. K. E.-t abból az 
alkalomból, hogy fáradhatatlan küzdelemmel 
küzd megalakulása pillanatától kezdve a maga 
elé tűzött nagy nemzeti célokért. Az avató-
ünnepen Apponyi Albert gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter is jelen volt. 

— Az Eötvös-alap tagjai. M. év dec. 31-én 
volt az Eötvös-alapnak 6897 évdíjas rendes, 
2085 részjegyes rendes (50 koronás), 122 rész-
jegyes rendkívüli (20 koronás), 340 örökös, 
352 alapító, 54 tiszteletbeli, összesen 9800 
tagja. Tagszaporulat az elmúlt évben: 216, ami 
bizony nagyon kevés! 

— Az Eötvös-alap segédforrásai. Eötvös 
József báró művei az 1906. év végéig össze-c5 o 
sen 38.445 korona 20 fillért jövedelmeztek, a 
Tanítók Háza írószerei eddig 9699 korona 
32 fillért, a Tanífók Háza gyufája eddig 7027 
korona 21 f-t, a Gyermeknaptár 610 korona 
54 fillért, a Magyar Tanítók Naptára közel 
1200 koronát, a temetkezési osztály 530 kor. 
15 fillért. 

— Árva-alap. A Budapesti (budai) Tanító-
egyesület a következő kérelem közlésére kérte 
föl lapunkat : „ Bizonyára tudomása van t. Címed-
nek arról, hogy a Budapesti (budai) Tanító-
egyesület a lefolyt esztendőben Arva-alapot 
létesített oly célból, hogy annak kamataiból 
elhalt egyesületi tagok iskolákat látogató árváit 
tanulmányaik folytathatása végett segélyezze. 
Ez az alapunk, melynek közgyűlésileg megálla-
pított szabályzatát annak idején megküldöttük, 
ma még oly szegény és oly kezdetleges, hogy 
abból célba vett jótékonyságunkat ez idő szerint 
még — sajnos! — nem gyakorolhatjuk. Ennek 
a jótékony alapunknak nagyon is kívánatos 
növelése céljából intézünk kérő szózatot t. Címed-
hez, amidőn tiszteletteljes bizalommal arra 
kérjük, hogy erre a nemes célra néhány áldozati 
fillért szánni, alapunk segélyezésére t. ismerőseit 
is fölszólítani s a befolyó adományokat a mel-
lékelt gyűjtőlapra följegyezve, egyesületünk 
pénztárosához: Rácz József, székesfőv. tanító 
úrhoz (II. ker., Medve-utca 5. sz.) eljuttatni 
kegyeskedjék. A legcsekélyebb adományokat is 
hálával fogadjuk s azokat nyilvánosan fogjuk 
nyugtázni. Kiváló tisztelettel maradunk Buda-
pesten, 1907 január havában Koncsek Lajos, 
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elnök. Hajós Mihály, alelnök. Witkowsky Sán-
dor, főjegyző. Nagy Ede, jegyző. Rácz József, 
pénztáros. Patacsics János, ellenőr. Neményi 
Ödön, könyvtáros." 

Irodalmi pályázatok. A Maros-Torda-
vármegyei Altalános Tanítótestíüet az alábbi 
két tétel kidolgozására hirdet pályázatot : I: „A 
nemzetiségi kérdés megoldásának feltételei és 
módja, tekintettel a tanítók, iskolák és tanító-
egyesületek föladatára." II. „Az új tanterv 
hibái ; gyakorlati alkalmazásának nehézségei, 
módosításának szempontjai." Az idegen kézzel 
írott pályaművek jeligés levélkével ellátva 1907. 
évi július 31-ig alattírt elnökhöz adandók be. 
Pályadíj : 50—50 korona, mely a viszonylag 
legjobb s jutalomra érdemesnek talált munka 
szerzőjének az 1907. év folyamán tartandó 
tantestületi közgyűlésen adatik ki. Marosvásár-
hely, 1907 január hó. Máthé József, tantest, 
elnök. — Pályásat vezérfonalra. A nép- és 
polgári iskolában, hazánk földrajzából — Schül-
ler Fr. dr. tanár, Magyarország összerakható 
térképének hasz lálata mellett — tartott elő-
adások al itt szerzett tapasztalatok alapján meg-
írandó 1—1 V2 nyomdaívre terjedő vezérfonalra 
ezennel .2 díjjal, pályázat hirdetik. Első díj : 
150 korona, második díj 100 korona. A dol-
gozatok 1907. évi augusztus hó 1-ig a kiadó-
hoz „Neuzil Ferenc papírneműgyáros Nagy-
szeben" küldendők. A díjak a nép- és polgári 
iskolai szakférfiak által ítéltetnek oda s kellő 
részvét mellett f. évi szept. hó 15-ig szakla-
pokban közhírré tétetnek. A kiadó a díjazott 
munkákért a tulajdonjogot önmagának tar t ja 
fönn. A nagym. vallás- és közokt. m. kir. min. 
ajánlata a középiskolák, nép- és polg. iskolák 
használatára a Hivatalos Közlöny 1906. évi 
10. számában jelent meg. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1907. 
év január havában belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket: Füller Szilárd vajdahunyadi állami 
elemi iskolai tanító Járosi-ra és Baumgärtner 
János bicskei néptanító Bíró-ra. 

— Rövid h í r e k . Fölhívás. A vakok kolozs-
vári áll. segélyezett országos intézetébe a jövő 
1907/8-iki tanévre vallás, nemzetiség- és nemre 
való tekintet nélkül 15—16 vak növendék 
vétetik föl. Fölvehetők: 8—14 éves vak gyer-
mekek, akiknek a vakságon kívül más testi 
vagy szellemi fogyatkozásuk nincsen. A növen-
dékek vagy fizetők, vagy ingyenesek. A kér-
vények május hó végéig a „Vakok kolozsvári 
áll. segélyézett orsz. intézete" igazgatóságához 
nyújtandók be s melléklendők : születési, orvosi 
és újraoltási bizonyítvány, szegénység esetén 
még szegénységi bizonyítvány. Bővebb fölvilágo-
sításokat bárkinek szívesen nyujtunk. Kolozsvár, 

1907 január hóban. Schannen Péter, a vakok 
intézetének igazgatója. — A váltó-számgépról. Sok 
habozás-, tudakolásnak elejét veendő, újra ki-
jelentem, hogy e taneszközt csak az első osz-
tályban lehet bevezetni. A 2-ik osztályban csak 
úgy lehet vele kezdeni, ha legalább egy hó-
napot töltünk a tiszta számok (tízig) ismétlé-
sével; ellenben kezdőknél 6—9-cel is kezdhet-
jük alkalmazását, de szorosan a Vezérkönyv 
szerint. Egynél kezdve e számgép, bármikép 
használva is, helyes kezelésre és módszerre 
vezeti a tanítót. Dr. Éhen. 

— Halálozások. Idősb Poezik Ferenc, nyugal-
mazott kántortanító, életének 84. évében elhunyt. 
A megboldogult 54 évig szolgálta a tanügyet, 
mint jánoshidai kántortanító, mely félszázadot 
meghaladó munkássága után 1896-ban nyuga-
lomba ment. Ekkor O felsége koronás érdem-
kereszttel tüntette ki. Jánoshida nagyközség 
képviselőtestülete elismerése jeléül díszpolgárrá, 
fiát pedig egyhangúlag utódjává választotta. — 
Molnár József nádudvari ev. ref. tanító köz-
hasznú élete 47-ik, hivatalos működésének 22-ik 
évében elhunyt. — Csönkös László ref. tanító 
életének 22-ik, tanítói működésének B-ik évében 
hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. 
Áldás emlékükre ! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
Molnár Viktor és Tóth János államtitkárok minden szer-
dán cl. u. 4 órától kezdve fogadnak. — Az ügyosztály-
főnökök naponként déli 1*2 órától kezdve fogadnak. 
(Minisztérium >pülete : V., Hold-utca 16.) — Az Orsz. 
Pedagógiai Könyvtár és vele kauesolatos pedagógiai 
olvasó és állandó tanszerkiállítás (VIII., Szentkirályi-
utca 47., Ferenc József Tanítók Háza) nyitva van 
állandóan és díjtalanul az ünnepnapok kivételével : 
hétfőn d. u. 3—6-ig, szerdán d. u. 3—(3-ig, csütörtökön 
d. e. 9—12-ig és d. u. 3—6-ig, szombaton d. u. 8 —6-ig 
és vasárnap d. e. —12. Az olvasóban i)8 hazai és-
külföldi tanügyi lap áll az érdeklődőknek rendelke-
zésére. — Az Eötvös-alap hivatalom tielyisége : VIII., 
Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók Háza.) A szám-
tartó (Sebő Béla) lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
A titkár (Kapy Rezső) lakása : VI., Rózsa-utca 52. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
az Első Magyar Alt. Bizt.-Társaságnál tanítók aján-
latára vagy közvetítésével kötött tüz- és jégkár-bizto-
sítások ; j, Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézi-
munkái 4' összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Nap-
tára és az Orsz. Állatvédő-egyesület Gyermeknaptára. 

Tartalom : Nemzeti törekvéseink és a magyar 
népműveltség. Burián Albert. — Az otthon. Ember 
János. — Züllött gyermekek otthona. Lakatos Lajos. — 
A tanítók továbbképzése. — Bieskázási esetek az 
iskolában. Varga Mózes. — Külföldi szemle. —• Óvó-
nők a miniszternél. — Szünóra : Eötvös József báró 
emlékezete. (Vers.) Minké Béla. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
K o v a t v e z e t ő : K B O L O P P A L F E É D . 

Tanítóegyesületeink és a gazda-
sági ismeretek terjesztése. 

Az államok és nemzetek jóléte az azt alkotó 
polgárok jólététől, azok vallási, erkölcsi érzü-
letétől és szellemi műveltségétől függ. Hatal-
mas csak úgy lehet, ha a gazda, kereskedő, 
iparos és szellemi munkás karöltve, békés 
egyetértésben iparkodik a nagy célok szolgá-
latába állani s törekszik az egyesek boldog-
ságát és így az állam jólétét előmozdítani. 

Nagy érdekek szólnak amellett, hogy a 
nemzet minden számottevő honpolgára kivegye 
tudásához és erejéhez mérten munkáját az 
alkotásból, értse és becsülje meg kölcsönösen 
egymást, iparkodjék a saját és mások jólétét 
előmozdítani, mert csak ezen a kölcsönös meg-
értésen alapuló munkásságán, mások alkotá-
sainak, törekvéseinek elismerésén és meg-
becsülésén van igazán Isten áldása. Érdek-
közösségben élünk. A nemzetet, az államot 
boldogító és azt hatalmassá tevő munkálko-
dásban kell találkozniok és egyesülniük az 
állam mindenrendű honpolgárainak kivétel nél-
kül. Akik ezt nem teszik, azok az önérdeket 
tekintik első és főcélnak. 

Földmívelő-nép vagyunk s nemzetünk min-
den honpolgára jólétének, boldogságának kút-
forrását a földmívelő-nép általános és különö-
sen gazdasági kultúrális előhaladásában fogja 
föltalálni. A kereskedő, az iparos és szellemi 
munkás sorsa is ahhoz a röghöz van kötve, 
melyet földmívelő népünk fáradhatatlan buz-
galommal mivel. A földmíves, a magyar gazda 
nyomora : külső oka a többi osztály nehéz és 
súlyos megélhetési viszonyainak. A szociális 
bajok ezer és ezer neme, a megélhetési viszo-
nyok rosszabbrafordulása, mind szoros össze-
függésben vannak a gazdanép tengődésével és 
a gazdasági kultúrális tudományok nem isme-
résével, avagy azok megvetésével. 

Az állam sorsa, gazdagsága és hatalma is 
a földmívelő-nép műveltségétől, józanságától, 

leleményességétől, erkölcsi és vallási életétől 
függ. Az egyik gazda az ő rossz marhaállo-
mányával és gazdasági eszközeivel, a helytelen 
időben véghezvitt gazdasági munkák fogana-
tosításával épúgy válik önmagának, család-
jának és az államnak terhére, mint a másik 
erkölcsi fogyatkozásaival, iszákosságával, mű-
veletlenségével és tunya életmódjával. 

Hogy a nemzet zömét képező földmívelő-
nép a támasztott igényeknek meg bírjon felelni, 
anyagi züllöttségtől és erkölcsi romlottságtól 
megóvassék, úgy iparkodjunk a gazdasági kul-
túrát a nép minél szélesebb rétegeibe bevezetni, 
mert minél több e téren a mulasztás, annyival 
több baj származik a nemzetre, annál nehezebb 
és fárasztóbb az utódoknak az elődök köny-
nyelmű mulasztásait pótolni. 

Bízunk a magas kormányban, hogy a nemzet 
boldogulásához vezető útat meg fogja találni ; 
bízunk annyival inkább, mert oly sok hasznos 
és üdvös intézkedés nyert törvényhozási meg-
erősítést, hogy azokat előszámlálni itt, e helyen 
fölöslegesnek tartom már azért is, mert ezek 
legtöbbje t. kartársaim előtt amúgy is ismeretes. 

De vájjon ezen törvényekben lefektetett 
elveknek iparkodtunk-e mi, gazdasági tanítók 
erőnkhez és tudásunkhoz mérten megfelelni ? 
Iparkodtunk-e a nép öntudatába átvinni ama 
intézkedéseket, amelyek a törvény erejénél 
fogva a nép jólétének előmozdítását, kultúrális 
haladását célozzák ? Yolt-e erőnk és bátorságunk 
gazdaköröket, népkönyvtárakat és ifjúsági egye-
sületeket alapítani, gabona-, vaj-, tojás-, tej-
és tejtermékeket értékesítő szövetkezeteket 
fölállítani, hitelszövetkezeteket létesíteni ? S 
ha igen : volt- e kitartásunk arra, hogy az 
általunk alapítottak — nem nézve becsmérlést, 
gyalázást, lótás-futást — virágzásnak indul-
janak? Hogy a szövetkezetek a jólét kútfor-
rásaivá, a gazdakörök és ifjúsági egyesületek 
pedig a nép szellemi találkozáshelyei legyenek, 
honnan eltávozva, szívben és elmében megerő-
södve, határozottsággal és Istenbe vetett bizo-
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dalommal iparkodtak a nép fiai a hallottakat 
saját, és családjuk boldogulására fordítani ? 

Szívre tett kézzel, tetteit bírálgatva, kér-
dezze meg mindenki saját lelkiismeretét. S ha 
az a benső szózat azt mondja, hogy mint nép-
tanító és nevelő nem tetted meg kötelességedet 
a szegény földmívessel szemben : úgy ne kés-
lekedj ; szállj síkra a népért, .a nép érdekében ! 

Vannak nekünk, tanítóknak egyesületeink, 
hol évente 1—2-szer a népiskolai teendők 
megvitatásában találkozunk, hol harcra kerül-
nek a szellemi erők, érvek érveket döntenek, 
hol munkásság acélozza az erőt, élesíti az 
elmét. E gyűlések: a járásköri, az általános 
megyei és országos tanítói gyűlések. 

E gyűlésekbe szeretném bevinni a földmíves-
népet érdeklő, jobb boldogulását élőmozdító és a 
szociális bajokat megszüntető, igazán humánus 
törvények ismertetését, hogy a tanító azokkal 
megismerkedve, azok fölött vitatkozva, józan 
elmével és szeretettel párosult ténykedéssel 
vihesse át azokat a gyakorlati életbe, a nép 
öntudatába. De legyenek a tanítói gyűlések a 
gazdasági tudomány ápolásának is hű szószólói, 
hogy a tanítók megismerkedve a gazd. tudo-
mány újabb vívmányaival, lépést tarthassanak a 
kor haladó szellemével. 

A földmíves-ember munkásságára alapítja 
a nemzet minden fia boldogulását, az állam 
hatalmát és fényét. A bőripar egy gazdag és 
értékes állatállománytól, egy szövőipar a len-, 
kender- és selyemhemyótenyésztéstől, a termény-
és lisztkereskedés egy jobb minőségű és kivá-
lóan acélos és sikérdús gabonatermesztéstől, 
a közegészségügy, habár közvetve is, a gyü-
mölcsöskertek alapításától várja fellendülését 
és javulását. Es van a fölsoroltakon kívül az 
iparnak és kereskedelemnek sok-sok ága, mely 
szoros kapcsolatot képez a földmívelés mester-
ségével. Erdeke az államnak, de a mi érde-
künk is, hogy a kultúra haladásával, a népes-
ség szaporodásával a föld termő- és adózó-
képessége is fokoztassék. 

Érdekünk, hogy a tanítói gyűlésekbe is be-
vigyük a gazdaság tudományát, már azért is, 
mert az ú j népiskolai tanterv a gazdasági 
tárgyak elemi iskolai tanításában új baráz-
dákat hasít, mert a közel 2200 gazdasági 

6 SZÁM. 

ismétlő iskola anyagi, szellemi és egyéb ügyei-
nek megbeszélése is ezt követeli, és mert a 
nemes versengésből, a szellemi erők mérkőzé-
séből, a gyakorlati dolgok megvitatásából, a 
hiányokra való figyelmeztetésből és a fölös-
legeseknek véltek elhagyásából fog kialakulni 
a jövő gazdasági oktatása, fog kibontakozni a 
maga téljességében a gazdasági ismétlő iskola. 

A tanítói gyűléseken ott lássam előadókként 
azokat is, kik gazdakörök és ifjúsági egyesü-
letek szervezésében, különböző szövetkezetek 
létesítésében érdemeket szereztek, kik a gya-
korlati fogásokat töviről-hegyiről ismerik, kik 
tehát a tűzpróbát kiállották és tapasztalatokon 
alapuló gyakorlati igazságok és fogások birto-
kában lévén, buzdítólag hathatnak a csügge-
dőkre, a vérmesreményűeket pedig óvhatják a 
felületes munkásságtól, a céltalan időveszte-
getéstől. 

Figyelemmel kísérgettem tanítóegyesületeink 
tárgysorozatát, de sajnos, és ezt nehezemre 
esik megállapítanom, tanítóegyesületeink nem 
fordítanak — tisztelet a kivételeknek — 
oly nagy gondot gazdasági szakoktatás 
módszertani megvitatására, a népet érdeklő 
gazdasági törvények megismertetésére a gyű-
léseken, minőt egy kizárólag földmívelő-állam-
ban méltán és jogosan meg is kívánhatnak 
tőlünk. Nem gáncsképen hozom fel azon 
visszás állapotot sem, hogy tanítóegyesületeink 
vezetőségei nem ragadják meg a kínálkozó 
alkalmat, hogy akkor hívjanak össze gyűlést 
és ott, hol a gazdasági egyesületek által ren-
dezett borgazdasági, konyhakertészeti, méhé-
szeti, mezőgazdasági és egyéb a gazdát érdeklő 
kiállításokban meg van a mód és alkalom, 
hogy a tanulni vágyó tudományszomját ki-
elégítse, a fogyatékos ismeretű ismeretekben 
gyarapodjék, a tévelygő az igazságot meg-
ismerje. S mennyivel jobb benyomást tenne a 
társadalomra, ha a tanítók összessége együtte-
sen ellátogatna a kiállításokra s ha az ott 
látottakat és tapasztaltakat elvinné ki-ki saját 
falujába és ezáltal is terjesztené a gazdasági 
kultúrát. 

Ha nem is rendeznek minden évben a 
vármegyei gazdasági egyesületek kiállításokat, 
teszik azt minden 3—4 évben. Az egyesületek 
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már hónapokkal azelőtt tesznek előkészületeket 
a kiállításra s a mozgalomról ha egyébként 
nem is, de az újságok útján bizonyára szerez 
tudomást a tanítóegyesületek vezetősége is, 
tehát a tanítói ' gyűlésnek oly időbeni össze-
hívására, midőn a tervezett kiállítás megnyílik, 
az elnökség még idejekorán intézkedhetik. Ha 
netán a gyűlés megtartása korábbi időre is 
határoztatott volna el a megelőző évi köz-
gyűlésen, ennek elhalasztása a gazdasági ki-
állítás megnyíltáig esak üdvös lenne, mert a 
nagy fáradsággal, gonddal és szakértelemmel 
összegyűjtött mezőgazdasági termények és 
eszközök megtekintése sok tekintetben esak 
haszonnal járhat a tanítóra. Mert itt láthatja 
a legszebb példányokban a gyümölcsök számos 
válfajait helyes elnevezéssel, láthatja a tökéle-
tesebbnél tökéletesebb mezőgazdasági gépeket 
és eszközöket, a mezőgazdasági termények 
mindenféle változatát és alakját, és mindazt, 
ami szépet és hasznosat az emberi elme, a 
lankadatlan szorgalom alkotott s mindazon 
vívmányokat, melyeket a gazdasági tudomány 
hosszas kísérletezés után elénk tár. 

Az elmondottak után indítványom ez: 

1. Tanítóegyesületeink elnökségei lépjenek 
érintkezésbe a vármegyei gazd. egyesületek 
elnökségével avégett, hogy kellő időben tudo-
másukra hozassák a megye területén tartatni 
szándékolt mezőgazdasági kiállítás ideje, hogy 
a tanítóegyesületi tagok részére — ha azok 
együttesen, avagy külön-külön meglátogatni 
óhajtják a kiállítást — szabadjegy biztosít-
tassák. 

2. A Magyar Tanítók Országos Bizottsága 
lépjen érintkezésbe az Országos Magyar Gazd. 
Egyesülettel, hogy ez utóbbi átiratilag meg-
keresse a kötelékébe tartozó vármegyei gazd. 
egyesületeket, azon határozat meghozatása 
végett, hogy a tanítóegyesületek (járásköri és 
általános megyei) mindenkoron értesítendők és 
meghívandók a gazd. kiállítások megtekinté-
sére és hogy a tanítók díjmentesen tekint-
hessék meg azokat. 

3. Megkeresendők a vármegye területén 
székelő gazdasági és kertészeti tanintézeti, 
földmíves- és vincellériskolái, gazdasági szak-
és vándortanárok, állattenyésztési felügyelők, 

gazdasági szak- és vándortanítók, hogy a 
tanítóegyesületi gyűléseken tartsanak szak-
szerű felolvasásokat és értekezéseket a gazd. 
tudomány legújabb vívmányairól, hogy a taní-
tók azokkal megismerkedve, lépést tarthassa-
nak a kor haladásával. (Hogy azok felolva-
sások tartására miként volnának megnyerhe-
tők a közoktatásügyi tárca minden különösebb 
megterheltetése nélkül, arról a rovatvezető úr 
szíves engedelmével egy más cikkben tennék 
javaslatot.) 

4. A tárgysorozatban a gazdakörök, szövet-
kezetek stb. létesítésére vonatkozó tudnivalók, 
ezek létesítése körüli eljárások ismertetésére, 
valamint a gazdát érdeklő humánus törvények 
magyarázására is fektettessék súly, mint amelyek 
létesítése, szervezése és ismertetése által a 
tanító leginkább hathat a nép lelkületére, moz-
díthatja elő a gazdasági kultúra fejlesztését, 
akadályozhatja meg a szociális tanok terjedését. 

Ha — mint a bevezetésben ecseteltem 
volt — minden honpolgár a földmíves-ember 
sorsától várja jobb boldogulását, ha a mind-
nyájunk és a nemzet érdeke is, hogy a föld-
míves-ember is gazdaságilag műveltebb legyen : 
úgy nem zárkózhatnak el tanítóegyesületeink 
sem, hogy az eddigieknél ne nagyobb mér-
tékben karolják fel azt a tudományt, mely 
tudomány beható ismerete és a gyakorlati 
igazságok követése a gazdaember és általa 
mindnyájunk jobb boldogulását jelenti. Erős a 
reményem, hogy ha a tanítóegyesületi életbe 
ily szellemet viszünk be, az csak hasznára 
lesz a közügynek. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 

Istállótrágyát vagy műtrágyát 
használj unk-e ? * 

Akárhány gazdától halottam már, hogy ő 
megpróbálta a műtrágya használatát, de azt 
tapasztalta, hogy az istállótrágya után nagyobb 
a termés, ezért inkább csak ennél marad. Ez 
a felfogás merőben téves, mert a mesterséges 
trágyafélék sohasem pótolhatják az istállótrá-
gyát, mert az utóbbival nemcsak a ta laj táp-

* Mutatvány Cserháti Sándor : „A műtrágyák ok-
szerű alkalmazása" című, most megjelent művéből. 
Ismertetését lásd lapunk mai számában, a Gazd. iro-
dalom rovatban. K. 
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anyagait növeljük, hanem egyúttal a talaj 
fizikai tulajdonságait is javítjuk, tevékenyebbé, 
porhanyóbbá, a növények igényeinek megfele-
lőbbé tesszük a talajt, amit a műtrágyával 
nem tehetünk, mert ezzel csak a talaj növényi 
tápanyagait növeljük, a talaj tulajdonságaira 
vagy nincs befolyásuk, vagy pedig hátrányo-
san hatnak arra. Ebből azonban korántsem az 
következik, hogy csakis istállótrágyát használ-
junk, mert hisz minden gazda tudja, hogy a 
legtöbb gazdaságban nincs annyi istállótrágya, 
hogy a szántóföldeket minden 3—4 évben át-
trágvázzuk, már pedig annak hatása hosszabb 
időre nem terjed. A gazdának kivételesen van 
csak módjában az istállótrágya mennyiségét 
ezen mértékig fokozni, de még ott is, ahol ez 
lehetséges, nagyon előnyösen alkalmazható a 
műtrágya, de nem mint az istállótrágya helyet-
tesítője, hanem mint annak kiegészítője, hatá-
sának növelője. 

Az egyedüli helyes eljárás e tekintetben : 
azon mértékég szaporítani az istállótrágyát, 
amíg az a gazdaság károsodása nélkül meg-
tehető és ezenkívül annyi műtrágyát felhasz-
nálni, mint amennyi jövedelmetliozólag alkal-
mazható, mert ha nem is helyettesítheti a 
műtrágya az istállótrágyát, azért annak fel-
használása nagy előnyöket biztosít a gazda-
ságnak. Ezek a következők : a mesterséges 
trágyafélékben bármikor annyi növényi táp-
anyagot vásárolhatunk, amennyi a haszonnal 
előállítható termésmaximumhoz szükséges. 

Ha a talaj tápanyagokban megfogyatkozott, 
az istállótrágya pedig nem elegendő, akkor 
nem számíthatunk nagy termésekre. A mester-
séges trágyafélékben bármikor annyi tápanya-
got használhatunk fel, amennyire a talajnak 
szüksége van. 

A mesterséges trágyafélékben a gazda a 
szükséges növényi tápanyagokat egyenként vá-
sárolhatja és azon tápanyaggal gazdagíthatja 
a talajt, amelyre annak az adott viszonyok 
között szüksége van. 

A talajok a növényi tápanyagokat igen kü-
lönböző mértékben és különböző arányban tar-
talmazzák, és csak nagyon kivételes esetben 
vannak a tápanyagok azon arányban, amint 
azt a növények szükséglik. Az istállótrágyával 
nem adjuk vissza a talajnak a tápanyagokat 
azon arányban, amilyenben azokat a növények 
a talajból kivonják, minek következtében a 
tápanyagoknak egymáshozi aránya a talajban 
igen kedvezőtlenné válhatik. A növény a táp-
anyagfelvételben mindig a legkisebb mennyi-
ségben rendelkezésére álló tápanyag szerint 
igazodik; ha az egyik tápanyagból csak kevés 
áll a növény rendelkezésére, lehet a többi táp-
anyagból mégoly sok, a növény nagy termé-

seket nem fog hozni, mert a nagyobb mennyi-
ségben rendelkezésre álló tápanyagból csak 
annyit fog felhasználni, mint amennyit a leg-
kevesebb mennyiségben előforduló tápanyag 
után előállható termés igényel, a többi ki-
használatlanul marad. 

Az istállótrágyával ezen az állapoton nem 
segíthetünk, mert ha például a talajban kevés 
a foszforsav és ezt akarjuk istállótrágyával 
pótolni, akkor fölös mennyiségben adunk nitro-
gént, még inkább kálit és a kívánt aránv nein 
áll helyre. 

A mesterséges trágyafélék ellenben igen jó 
szolgálatot tehetnek, mert ezekkel módunkban 
áll csak azt a tápanyagot megadni, amelyből 
legkevesebb áll a növény rendelkezésére és 
ezáltal lehetővé tesszük, hogy a növény a fölös 
mennyiségben meglevő tápanyagokat is kihasz-
nálhassa. 

A műtrágyák segélyével a teljes trágyákban 
foglalt tápanyagok egymáshozi aránya meg-
felelővé tehető. Egyes trágyafélék, így például 
az emberi ürülék, a többi tápanyaghoz viszo-
nyítva, sok nitrogént tartalmaz, aminek túlbuja 
fejlődés, megdülés, az érés megkésése az ered-
ménye : ha az ily trágyához foszforsavtrágyát 
adunk, a tápanyagok aránya kedvezőbb lesz, 
nagy lesz a termés, a felsorolt hátrányok be-
következte nélkül. 

A mesterséges trágyafélékben könnyen ol-
dódó és gyorsan ható tápanyagokat vásárol-
hatunk, ami bizonyos esetekben, amidőn pél-
dául a növényeket gyors fejlődésre akarjuk 
ösztönözni, nagy előny. 

A vetés . 
Gyakorlati tanítás a gazd. ism. isk. i. tiúosztályát>an, 

(Szemléltetési eszköz : sorvetőgép.) 

Kedves gyermekeim! 
Azt mondja egy közmondásunk: „Ki mint 

vet, úgy arat." Ha kikelt vetésünk szép, 
akkor — ha esetleg fagy, rovarkár vagy 
egyéb csapások nem érik azt — nagyobb 
reménnyel nézhetünk az aratás elé. 

Vetni csak a jól megmunkált földbe lehet. 
Lehet vetni ugyan a rosszul elkészített földbe 
is, de ez esetben ne várjunk jó termést, még 
akkor sem, ha semmi csapás sem éri vetésün-
ket, mert azt tudnotok kell, hogy csak a 
gondos munkának van jó eredménye. 

Vetést megelőzőleg tehát a talajt kell gon-
dosan előkészíteni. Az előkészítés szántásból, 
olykor boronálásból és hengerezésből áll. Ezek-
ről a munkálatokról ti már tanultatok. 

De nemcsak a földet kell előkészíteni, ha-
nem a vetőmagot is. Tudnotok kell a vető-
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magról azt, hogy milyen legyen. Legyen a 
vetőmag egészséges, jó csiraképes és tiszta. 

Ha a vetőmag száraz, szaga nincs, ha súlyos, 
fényes, akkor azt mondjuk, hogy egészséges. 
Minél egészségesebb a földbe kerülő mag, 
annál jobb lesz a termés. Az nem jó gazda, 
ki a java magot eladja vagy kenyérnek hagyja 
s csak az alját veti el, azt gondolván, hogy 
azért úgy is arat, lia az Isten megsegíti. 
Aratni arat, de hogy minő az aratása, azt 
keservesen látja a következő évben. Akkor 
meg azt mondja, hogy nem segítette az Isten. 
De azt nem gondolja meg, hogy rossz termé-
sének talán maga az okozója. Sok esetben 
így van ez. 

Azt mondtam előbb, hogy megkívánjuk a i 
jó vetőmagtól azt, hogy jó csíra- vagy csírázó-
képesse'ggel bírjon. Csíraképesség alatt a mag-
nak azt a tulajdonságát értjük, hogy az a 
földbe kerülve, gyökeret ereszt és felfelé is 
ad hajtást. Akkor jó csíraképességü a vető-
mag, ha minél előbb és minél nagyobb mennyi-
ségben kel ki. Tanuljátok meg azt, hogy a 
vetőmagot vetés előtt próbának kell kitennünk, 
hogy meggyőződést szerezhessünk arról, hogy 
a mag milyen csíraképességgel bír. Miért kell 
ezt tennünk? Azért, mert ha azt látnók, hogy 
vetőmagunk nem jó csíraképességü, módunk-
ban álljon jobb maggal kicserélni, vagy ha 
már nem lehet ezt keresztülvinni, megtudjuk 
azt, hogy mennyivel több magot kell elvetnünk, 
ha azt akarjuk, hogy vetésünk jó legyen. 
A próbát a következőképen végezzük. Egy 
tányérra megnedvesített ruhadarabot vagy 
itatópapírt helyezünk. Erre elhelyezünk a ki-
próbálandó magból 100 szemet, azután le-
bontjuk nedves ruhadarabbal vagy itatós-
papírral. Meleg helyre tesszük, s arról gondos-
kodunk, hogy a papír vagy a ruha állandóan 
nedves legyen. Néhány nap múlva azt látjuk, 
hogy a mag egy része kicsírázott. Minél több 
mag csírázott ki, annál jobb csíraképességü a 
mag. Ha azt látnók, hogy a 100 szem mag 
közül nagyon sok szem nem csírázott, akkor 
ne vessük el, mert vesztesek leszünk. Ha pedig 
azt tapasztaljuk, hogy a mag Vi-e, Vo-e 
nem csíraképes, akkor ennyivel többet kell 
vetnünk, lia nincs módunkban jobb vetőmagot 
beszereznünk. 

Minden gazdasági növény csíraképességét 
megállapították már és általában úgy találták, 
hogy a gabonanemüek 90—100, a hüvelyesek 
közül a bab 75—100, a többi hüvelyes 95—100, 
a herefélék 85—95, a fűmagvak 30—90° o 
csíraképességűek. Csak az egészséges, ép, 
2—3 évesnél nem idősebb és jól eltartott 
mag jó csíraképességü. 

Legyen a jó vetőmag tiszta. Nagyon is 

igaz ez: „Ki ocsút vet, gazt arat." Tiszta 
vetőmagot csak gyommentes földről kaphat a 
gazda, épen ezért gyommentes földről való 
termést kell vetőmagnak megtartani. A gyom-
magvakat rostával, választóhengerekkel külö-
nítjük el a magtól. Jó az a rosta, mely erős, 
tartós anyagból készül és minden gabonafaj 
tisztítására alkalmas, s amelyik nemcsak a 
polyvát és szemetet csapja ki a mag közül, 
hanem amelyik a súlyosabb magvakat is el-
választja. A legtökéletesebb tisztítást a választó-
hengerekkel (triőr) érjük el. A jó rosták és 
hengerek azonban drágák. Segítsenek a gazdák 
magukon úgy, hogy többen álljanak össze s 
közösen szerezzenek be jó rostát és triőrt. 
így egy-egy gazda meg sem érzi a beszerzés 
terhét, jó vetőmagot és piacképes magot 
nyerhetnek, melyért bizony még a kereskedő 
is többet fizet, mert nem kell néki a gabona 
árából a rostálási költséget és egyéb vesztes-
ségét leszámítani. 

Láttátok már az iskola gazdaságában, de 
meg otthon is, hogy a búzát pácoltuk. Ez nem 
fölösleges, hanem szükséges munka. Megmon-
dom miért. Van egy goinbabetegség, mely 
különösen a búzát támadja meg. Ez a gomba 
az ú. n. üszög. Kártétele abban áll, hogy a 
kalászban levő szemeket megtámadván, azok 
üszkösek lesznek s belsejük fekete porrá, 
gombateleppé alakulnak át. Ez nagy csapás, 
de csak a gondatlan gazdáknál, mert lehet 
ellene védekezni. A védekezés pácolás vagy 
csávázás által történik. Más a pácolás, más a 
csávázás. Elmondom mind a kettőt. Figyel-
jetek ide ! 

Mivel a csávázás jobb védekezési mód, azért 
először ezt mondom el. Beszerzünk egy hordót. 
Vizet öntünk bele. De a beleöntött vizet meg-
mérjük. Minden 100 liter vizre Va kg. kékkövet 
(rézgálic) számítunk és ezt porrá törjük. Az-
után beleöntjük a vízbe Ha feloldódott, annyi 
búzát mentünk bele, hogy a kékköves víz 
1 arasznyival a búzát ellepje. Most a búzát 
fél napig, estétől reggelig hagyjuk a hordóban 
állani. Ez idő alatt a kékköves folyadék meg-
öli, megsemmisíti a búzaszemre tapadt üszög 
porát. Reggel azután füles kosárba merítjük 
a búzát, hogy a víz lecsurogjon, azután lepedőn 
vékonyan elterítve, megszárítgatjuk. Többször 
át kell lapátolni a magot, hogy jól átszáradjon. 

Mivel a csávában állott mag megdagad, 
azért, hogy vetésünk megfelelő sűrű legyen, a 
csávázott magból Vai résszel többet kell 
vetnünk, illetve ennyivel többet tennünk a 
csávába. 

Ha nincs a gazdának megfelelő hordója és 
az üszög ellen kell védekeznie, úgy a búzát 
bepácolja. Ez abban áll, hogy 100 liter vízre 
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1 kg. rézgálicot számítunk, azt porrá törjük 
és a' búzát ennek oldatával lelocsoljuk, át-
lapátoljuk, bogy a rézgálicos víz lehetőleg 
minden szemmel érintkezve, az üszög „magját" 
(spóra) megölje. Az előbbeni, a csávázási mód 
biztosabb védekezés. 

Ezek azok a tudnivalók, amelyek a magra 
és ennek előkészítésére vonatkoznak. 

(Ismétlő kérdések. Összefoglalás.) 
* * * 

Hogy mennyi magot kell vetnünk egy-egy 
meghatározott területre, pl. egy k. holdra, 
azt pontosan meghatározni, egész bizonyos-
sággal megmondani, hogy ennyi meg ennyi 
kiló vagy liter szükséges, nem lehet. Nem lehet 
és pedig azért, mert ez több körülménytől 
függ. Most azt tanuljuk meg, hogy milyen 
esetekben kell több és milyenekben kell keve-
sebb magot számítanunk. J ó földbe kevesebb 
mag kell, mint ugyanakkora rosszabb minő-
ségű földbe. Miért? Azért, mert ha itt, t. i. 
a jó földben ritkábban is kerülnek a magvak 
egymástól, de azért minden egyes szem jól 
megbokrosodik, erős gyökérzetet nyer és több 
szárat hajt, ennélfogva nagyobb területet is 
igényel. Ellenben a rosszabb minőségű tala-
jokon, hogy a talajt kihasználhassuk, tőbb 
magot kell vetnünk. Jó magból kevesebb mag 
kell, mint a rossz magból. Miért ? Azért, mert 
az előbbiekből tudjuk, hogy csak az a „jó" 
mag, mely egészséges, tiszta és jó csíraképes. 
Az ilyen magnak igen nagy %-a, igen nagy 
része kikel, míg ellenben a rossz magból igen 
sok elveszett a gazdára nézve. Ha korábban 
vetünk, kevesebb mag kell, mert a kikelt ve-
tésnek hosszabb idő állván rendelkezésre, job-
ban megbokrosodhatik. Ha géppel vetünk 
akkor kevesebb mag kell, mert így minden 
egyes mag egyforma mélyen, egyenletesen 
kerül a földbe, míg a kézi vetésnél igen sok 
mag nem lesz földdel letakarva. Ha lóherénél 
vagy lucernánál védőnövényt vetünk, akkor 
ezeket ritkábban kell vetni, az előbbiekre való 
tekintettel. 

Általában mondhatjuk azt, hogy vetésünk sem 
sűrű, sem ritka ne legyen. Mindkét esetben a 
gazda adja meg a kárát. A sűrű vetés azért 
nem jó, mert sok magot pazarol el a gazda, 
és a vetés sűrű lévén, egyik növény a másik 
miatt nem fejlődhetik, gyenge marad s megdűl. 
A ritka vetés meg azért nem jó, mert igen 
sok terület marad kihasználatlanul, a gazda 
zsebe kárára. 

Mikor vessünk ? Ezt tudni nem utolsó dolog 
ám ! Ezt sem lehet a kalendáriumból kiolvasni, 
vagy legalább, aki onnan kiolvassa, az nem 
lehet jó gazda. Mert az időjárás s a föld 

mondják meg, hogy mikor lehet vetni. Illetve 
nem mondják, hanem mutatják. Azt mondja a 
közmondás : „ Ősszel porba, tavasszal sárba 
vessünk." Ez még nem igaz egészen, mert ha 
tavasszal akkor végezzük, mikor a földet a 
túlságos nedvesség miatt jól előkészíteni nem 
lehet, ezzel csak magunknak okoznánk kárt, 
meit a földet összegyúrnék. Hanem ennek a 
közmondásnak az az igazi értelme, hogy mire 
az őszi esők bekövetkeznek, a mag már a 
földben legyen, tavasszal pedig még akkor 
vessünk, mikor a föld jó omlós, kellő nedves-
séggel bír. Ha silány a föld, korábban vessünk, 
hogy így a vetés jobban megerősödhessék. 
Ha a gazdának a földje homokos, akkor ősszel 
későbben is vethet, a tavasziakat azonban a 
homokos földbe korábban kell elvetni, mert 
hamarább szárad ki a homokos talaj. 

(Ismétlő kérdések. Összefoglalás.) 
* 

* * 

Vetni lehet kézzel és géppel. A gép vethet 
szórva és sorba, már t. i. aszerint, amint a gép 
szórvavető, vagy sorbavető. A szórvavető-gép 
munkáját a kézivetés helyettesíti, de nem töké-
letesen, mert míg a szórvavető-gép a magot 
egyenletesen szórja szét, addig kézzel ezt tel-
jesen megfelelően végrehajtani nem lehet. Előbb 
már mondottam, hogy van sorvetőgép is. 
Hála Istennek, hogy van, mert ez a gazdára 
nézve igazi áldás. Lássuk csak, miért jó a 
vetőgép s miért jobb a sorvetőgép munkája. 
Ha kézzel vetünk, a mag nem egyforma mélyen 
kerül a földbe. Igaz ugyan, hogy igen sok 
mag jut a „magházakba", de az is igaz, hogy 
sok mag kerül a hantokra is. Igaz ugyan, hogy 
vetés után boronálunk, de még sem tudjuk 
elérni azt, hogy minden mag egyforma mélyen 
legyen a földben. Mi következik ebből ? Az, 
hogy mivel a magvak nincsenek egyforma 
mélységben, nem csíráznak, nem is kelnek ki 
egyszerre, ha pedig a vetés nem egyszerre kelt, 
ki, nem is lesz az egyérésű. Ezen a bajon a 
vetőgép segít, mert a magvakat egyforma 
mélységre helyezi el. Még a legügyesebb vető 
sem tud kézzel úgy vetni, hogy a magot egyen-
letesen szórja szét. Ennek pedig az a hátrá-
nya, hogy egyik helyen nagyon is sűrű a 
vetés, a másikon pedig ritka. Az előbbi he-
lyen csomóban állván a vetés, gyökereik 
egymásba fonódnak, nem tudnak egymástól 
semmire sem menni, szép kalászt nem hozhat. 
Ha pedig nagyon ritka, akkor igen sok hely 
marad kihasználatlanul. Ezen a bajon is tud 
a gép segíteni, mert a magvakat a sorban 
egyenlő távolságra rakja le. Ha fú j a szél, 
kézzel nem tudunk vetni, géppel azonban lehet. 
Mivel csak a jól megmunkált földön lehet 
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vetőgéppel jól dolgozni, a géppel való vetés 
előtt a gazdának a talajt minél tökélete 
sebben kell előkészíteni; ebből önként követ-
kezik az, hogy már csak azért is többet terem 
a géppel való vetés, mert a föld gondosan 
volt előkészítve. Nagy előnye a géppel való 
vetésnek még az is, hogy sokkal kevesebb 
vetőmag kell. Legalább egy negyedrésszel kell 
kevesebb mag. Ha kézzel vetünk pl. egy 
holdra 120 liter magot, géppel vetve elég 90 
liter mag. Ha csak ennyit is takarít meg a 
gazda egy holdnál, már az is nagy haszon, 
mert ahány hold, annyiszor 30 liter. Sok kicsi 
sokra megy. A számos más előny mellett a 
vetőgép árának egy része már ezen a réven 
is megtérül. Végül a géppel nemcsak kalászo-
sakat, hanem répát, tengerit is, melyeknek 
megmívelése, ha sorba van vetve, géppel, tehát 
olcsóbb erővel eszközölhető. Annyi igaz, hogy 
a kézzel való vetés gyorsabb, csakhogy ez 
az egy előny nem éri fel a géppel való vetés 
előnyeit. 

(Ismétlés. Összefoglalás.) 
* 

* * 

Kedves gyermekeim ! Ismeritek már a gép 
munkájának előnyeit, szükséges, hogy megis-
merjétek magát a vetőgépet is és annak „be-
állítását" is. Vetőgép ma már többféle rend-
szerű van. Egy a baj, és ez az, hogy még a 
legolcsóbb is drága egy kisgazdának. 400—450 
korona. Hanem ez nem olyan nagy baj, hogy 
ezen azért nem lehetne segíteni. Többnek kell 
összeállani s közös erővel beszerezni egy gé-
pet. így a teherből egyre-egyre kevesebb esik. 
A gép ára lassanként megfizetődik. Most 
figyeljetek ide ! A vetőgépen 3 főrész van, ú. 
in. : a vetőkészülék, a fogaskerekek, melyek a 
hajtást eszközlik, végül a kormánykerekek, a 
hátsó kerekekkel. (Most megnevezem a vetőgép 
alkatrészeit, megmagyarázom működését, azután 
velük is elősoroltatom a gép részeit.) 

Ismeritek már a gép alkatrészeit, de ez még 
nem elegendő ahhoz, hogy a géppel bánni is 
tudjatok. Ha a géppel való bánásmódot akar-
juk megtanulni, akkor tudnunk kell a gépet 
vetésre „beállítani". A gépet először is sor-
távolságra állítjuk be. A gabonaféléket ren-
desen 12 cm. távolságú sorokba vetjük. A gyár 
is ilyen sortávolságra beállítva küldi a gépet. 
A gép, nagysága szerint 11. 13, 15, 17, 19, 
21 soro?, vagyis munka közben ennyi sorba 
rakja le a magot. Igen ám, de a géppel nem-
csak kalászosokat, hanem tengerit, répát is 
lehet vetni. Ezeket pedig nem lehet oly sűrű 
sorokba vetni, mint a kalászosokat. Ilyen ese-
tekben a gépet először is sortávolra állítjuk 
be. így például tengerit akarunk vetni 60 cm. 

távolságú sorokba. Most a mérődeszkát, melyet 
a gyár a géppel együtt küld a vevőnek, a 
hátsó kerekek közé állítjuk. Ha a gép széles-
sége 200 cm., akkor lesz 3 sortávolság, 
3 X 6 0 = 1 8 0 cm., marad még 20 cm., és a 
gép 4 sort fog vetni, vagyis 4 vetősaru fog 
dolgozni. A vetősarukat a mérődeszkán levő 
számokra a következőképen igazítjuk: 10 cm. 
70, 130, 190 cm.-rel jelzett helyekre. A nem 
szükséges sarukat levesszük, a szükséges 4 sarut 
hátul csavarkulcscsal megerősítjük, hogy szi-
lárdan álljanak. A vetőtölcséreket elhelyezzük 

] s azon magömlesztő-nyílásokat, melyekre nin-
csen szükség, elzárjuk. Ha fordulás alkalmával 
a kapcsoló-sor nem olyan széles, mint a többi, 
akkor a taliga-kerekeket is kell igazítani. 
Hogy a kapcsoló-sor most felvett példában jó 
legyen, a taliga-kerekeket úgy állítjuk be, 
hogy a két szélső sortól a kerék 50 cm.-re legyen, 
mert 50-}-10=60 cm. Most fordulás al-
kalmával a kis kerék a nagy kerék nyomán 
fog haladni. 

Bár a gyáros a vetőgéphez küld a haszná-
lati utasításon kívül egy táblázatot is, melyen 
fel van tüntetve, hogy egy kat. holdra, ha a 
táblázatban feltüntetett sarukkal dolgozunk, 
hány kiló mag szükséges bizonyos beállítás 
mellett, mégis jobb, ha mi magunk is kipró-
báljuk a gépet a vetőmag mennyiségére nézve 
is, mert hiszen jobb a bizonyos, amiről meg-
győződünk, mint a bizonytalan, amit más 
állít. Ha ezt akarjuk kipróbálni, akkor a 
gépbe a táblázat szerinti fogaskereket tesszük, 
a tölcséreket leakasztjuk, helyükbe ponyvát 
teszünk, s alkalmas helyen a géppel fel- és 
lemegjünk. A kihullott magot megmérjük, de 
megmérjük a bejárt területet is, ha ezt tud-
juk, akkor könnyű most már kiszámítani azt, 
hogy egy holdra ily beállítással mennyit vet. 
Mondom, hogy erre a próbára a legtöbbször 
nincs is szükség; mivel a gépek oly pontosak, 
hogy a táblázat szerint beállítva, az abban 
feltüntetett mennyiséget vetik. 

(Ismétlés. Összefoglalás.) 
* * * 

A kézzel való szórvavetést isíheritek. Talán 
ti magatok is tudtok vetni. Ha géppel vetünk, 
akkor legalább két ló vagy ökör szükséges a 
gép húzására, ha nagy a gép, akkor négy ló kell. 
Kell három munkás is, egy, aki a lovakat 
hajtja, egy a kormányrúdhoz és a harmadik a 
sarukhoz. 

A már előzőleg megboronált föld vetése a 
következőképen történik : a magszekrényt 
maggal megtöltjük s megkezdjük a munkát. 
Amit a szántásnál fordulóknak hagytunk meg, 
ezektől kezdve kezdjük a vetést a tábla 
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másik végén levő fordulóig, ezeket vetjük 
utoljára. A géppel munka közben megállani 
nem szabad. Ügyelni kell arra, hogy a vető-
saruk tiszták legyenek, el ne tömődjenek s a 
fordulónál arra, hogy egy helyben történjék 
az ; hogv a taliga kereke az előbbi gépjárás 
nyomában járjon. Gondot fordítunk arra is, 
hogy a gép elég mélyen vessen, mit a súlyok 
alkalmazásával tudunk szabályozni. Ha a 
táblát bevetettük, akkor a két fordulót vetjük 
be s azután a vetést ismét megboronáljuk. 

Ezek azok. kedves gyermekeim, melyek a 
vetésre vonatkoznak. Ezek szerint kell csele-
kedni. mert csak a jól végzett munkán van 
Isten áldása; tökéletesebb, jobb munkának 
is jobb az eredménye; ép ezért mondják: „Ki 
mint vet, úgy arat!" 

(Általános ismétlés.) 
(Bávtfa.) Rácz Sándor. 

Havi teendők a méhek körül.* 
Január hóban. 

E hónap a nyugalom, a pihenés szaka a 
méhesben ; még a leggondosabb méhész is alig 
talál valami elfoglaltságot méhei körül. A mé-O O 
hek télen csak csendes nyugalomban vannak, 
de nincsenek álomba merülve, mint egyéb 
állatok, avagy a rovarok egy jó része ; leg-
jobban igazolja ezt természeti ösztönük, hiszen 
miért gyűjtenének maguknak élelmet. A méhek 
a szorgos munka idején nem kapzsi gazdájukra, 
az emberre gondolnak, s az édes nektárt, e 
kellemes csemegét nem az ő kedveért hord-
ják össze, hanem önfenntartási ösztönüket kö-
vetve gyűjtik maguknak a téli táplálékot, 
amelyet télen is apránként folyton fogyasz-
tanak, még pedig annál jobban, minél zor-
dabb idő van odakünn. Ha a kaptárok többé-
kevésbé a dermesztő, metsző téli szeleknek 
vannak kitéve, sokkal jobban áthülnek. s mivel 
a besivító hideg szél nyugtalanítja is a mé-
heket, így sokkal többet fogyasztanak, mint 
rendes körülmények között ; ugyanez történik 
akkor is, ha a méhes körül nincs meg a teljes 
csend és nyugalom, ha jövés-menés, zaj és 
kopácsolás zavarja őket folyton, amidőn a méh, 
természetét követve, azt hiszi, hogy mézét 
akarják tőle elvenni s így iparkodik sok mézet 
magához venni. E felvett több tápanyagnak 
több az emészthetlen része, mely nagyobb 
mennyiségben gyűlik össze az emésztőszervek-
ben. s így, ha a tél hosszúra nyúlik s a méhek 
gyakorta vannak nyugalmukban zavarva, oly 

* Mutatvány Iwánkovich Béla Méhészeti Zsebnaptár 
című, most megjelent művéből. Ismertetve lapunk 
mai számában, a Gazd. irodalom rovatban. K. 

sok bélsár halmozódik fel belükben, hogy azt mái-
nem képesek tovább beleikben tar tani ; mivel 
pedig a zord időben nem röpülhetnek ki, szo-
kásuk ellenére, benn a kaptárba ürítik ki 
magukból a felhalmozódott piszkot, s így a 
veszedelmes vérhast kapják meg, melyben a 
legtöbb család el is szokott pusztulni. 

A fenti rövid ismertetés eléggé bizonyítja, 
hogy a méhek létfenntartásához mennyire 
szükséges a teljes téli nyugalom; shaméhein-
ket rendesen beteleltük, arra legyen gon-
dunk, hogy e csendes pihenésüket mi_ sem 
zavarja. Ha a méhek telelőre is künn, nyári 
helyükön maradtak, úgy arra figyeljünk, hogy 
a különféle káros ellenségek, minők a menyét, 
egerek, cickány s a ház tájékát szívesen fel-
kereső szarkák, varjúk, harkályok, cinkék a 
kaptárokhoz ne férkőzhessenek, mert kopá-
csolásukkal folyton izgatják a méheket, melyek 
dühösen a röplyukhoz sietnek s őket vagy az 
ott leselkedő ellenség falja fel, vagy a zord 
időben elhagyva a meleg fészket, csakhamar 
megdermedve, elpusztulnak. A röplyukakat 
kellően elszűkítsük, nehogy a törpe cickány, 
avagy pláne egér férkőzhessen be, amelyek mind-
egyike sok bajt tud télnek idején a méhesben 
okozni. A cickány a mézben nem igen okoz 
kárt, inkább a lépet rágja össze s a méheket 
képes teljesen kipusztítani, apránként az egész 
családot megeszi; az egér már inkább a mézet 
fogyasztja s az építményeket roncsolja össze, 
ezenfelül járkálásukkal, rágcsálásukkal folyton 
zajt csinálnak, ami a méhek nyugalmát zavarja. 
Ezen alkalmatlan vendégeket tehát riasszuk el 
a méhek közeléből, az egereket pedig zajtalan 
csapdával fogdossuk össze. Macska e célra nem 
alkalmas, mert a kaptárak- és kasokon ide-oda 
ugrálva, maga is nyugtalanítja a méheket. 

A méhekre tél idején a mindent éltető nap-
sugár is káros hatással van, mert a röplyukba 
behatolva, a méheket csalódásba hozza, azt 
hiszik, hogy künn kellemes idő van s kiröp-
penve ; a rideg hidegben mindjárt megdermed-
nek, ezért tehát takarjuk el a röplyukakat, 
hogy a napsugár be ne juthasson, de azért a 
levegő akadálytalanul behatolhasson. E célra 
ferdén a kaptárak elé fektetett deszka a leg-
megfelelőbb, mely havazások alkalmával egy-
úttal meggátolja, nehogy a röplyukat hó 
fedje be. 

Ajánlatos, ha a kaptárak ajtajait túlságos 
gondoskodásból nem bolygatjuk, elégséges, ha 
fülünket csendesen a röplyukhoz téve, meg-
hallgatjuk, vájjon csendben vannak-e méheink. 
s csak ha nyugtalan zúgást hallunk, lehet a 
baj okát körülményesebben kikutatni. 

A méhek gondozása januárban kevés mun-
kát ad s így a rendszerető méhész e hónap-
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ban bőven talál időt hiányos méhészeti esz-
közeinek kijavítására és azok pótlására; a 
méhek e nyugalmi állapota, a pihenés napjai, 
lehetővé teszik, hogy egész méhészeti felszere-
lését rendbe hozhatja úgy, hogy tavasszal s 
nyáron, midőn a szorgos munka napjai elér-
keznek, nem kell ilyenekkel bajlódnia. Ezek 
mellett méhészeti ismeretünket is gyarapíthat-
juk bőven, ha méhészeti könyvek és szaklapok 
beható tanulmányozása mellett felhasználunk 
minden alkalmat arra, hogy a környék tapasz-
taltabb méhészeivel állandó érintkezést tart-
hassunk fenn s így tapasztalatainkat kölcsö-
nösen előadva, úgy magunknak, mint általá-
ban a méhészet ügyének nagy szolgálatot 
teszünk. 

Február. 

E hónap kevés kivétellel rendszerint télies, 
zimankós szokott még lenni s így ugyan-
azokra legyen figyelmünk, mint az előző hó-
napban. Közbe-közbe azonban már februárban 
egy-két napra melegebb idők is szoktak járni, 
melyeken, ha árnyékban legalább 6—8° R. 
meleg van, méheink szívesen teszik meg tisz-
tuló kiröpülésüket ; azért, ha azt látjuk, hogy 
állandóan jobbra fordul az idő, hamarosan 
tegyünk meg minden előkészületet arra, hogy 
tisztuló kiröpülés alkalmával lia hóval volna 
a méhes környéke borítva, az lehetőleg eltisz-
títva legyen, vagy legalább is tapostassuk meg 
a hóréteget, mert ha puha a hólepel teteje, 
úgy a tisztuló kiröpülés alkalmával az arra le-
röpülő méhek belesüppednek s könnyen ott 
dermednek meg. Legcélszerűbb azonban a 
méhes elejét szalmával vagy törekkel behin-
teni, amelyen az elfáradt méhek minden veszély 
nélkül kipihenhetik magukat. Kiröpülés alatt, 
felhasználva a kedvező meleg időt, átnézhetjük 
gyorsan a családokat, vájjon nincs-e valami 
rendellenesség, nézzük meg egyúttal, van-e 
még elegendő mézkészletük, óvakodjunk azon-
ban attól, hogy a fészket megbolygassuk, mert 
ilyenkor már néha fiasítás is van, ami a csalékony 
időben könnyen meghűl. Elegendő, ha hátul-
ról egy-két keretet kiveszünk, s ha azt látjuk, 
hogy fogytán van a mézkészlet, úgy a tar-
talék keretes mézből rakjunk be. A kaptái-
fenekére hullott szemetet, viasztörmeléket és 
elpusztult méheket is söpörjük ki, mert ha 
mélihel végeztetjük el e munkát, sok időt el-
töltenek vele. Az elhullott méheket vizsgáljuk 
át, vájjon nincs-e közöttük az anya ; ha az is 
elpusztult volna, ágy alkalmas időben egy más 
családdal egyesítsük az anyátlan törzset. Ily 
tisztuló kiröpülések alkalmával, ha kiválóan 
kedvező, meleg időjárás van, oly erősen tódul-
nak ki a méhek, hogy néha az anya is kedvet 

f 
kap a tisztuló kiröpülésre, bár ő ezt rendesen 
a kaptárban szokta elvégezni ; ilyenkor azután 
gyakorta előfordul azon eset, hogy vissza-
röpüléskor eltéveszti a kaptárt, máshová akar 
bemenni s így a jövevényt leölik az idegenben 
s rendesen a kaptár előtt találjuk meg kisded, 
leölt csapatával egyetemben. Annál gyakrabban 
fordul elő ezen eset, minél közelebb vannak 
a röplyukak egymáshoz s ezokból is ajánlatos 
a röplyukakat egymástól minél távolabbra 
helyezni s ezenfelül a kaptár homlokfalára 
függélyes választódeszkácskát is ajánlatos a 
közfalak irányában helyezni. Hármas kaptár-
nál ép azért jobb, ha a két szélső család ki-
járó nyílása az oldalfalon, míg a középső 
családé az elején van. 

Ha méheinket nem nyári helyüköij telel-
tetjük, hanem télire fedett s védett színbe 
vagy más elzárt helyre tettük, úgy ezeknek a 
tisztuló kiröpülés céljából való kihelyezésével 
ne siessünk, mert ha e védett hely megfelel az 
általános kívánalomnak s hűs, száraz, csendes 
helyiség, úgy az egészséges és elegendő éle-
lemmel bíró családok könnyen, minden baj 
nélkül elmaradnak 4—5 hónapig is ; az ily 
családok addig maradjanak helyükön, míg az 
állandó rossz idők elmultak. 

Ezenfelül azon hátránya is van annak, ha a 
védett helyen áttelelt családokat tisztuló ki-
röpülés céljából az első melegebb napok után 
kivisszük, hogy az ilyenek előbb kezdik meg 
a hasítást, aminek túlkorai megkezdése inkább 
hátrányos, mint előnyös, mert lia azután az 
idő ismét hidegre fordul, a család összehúzódik, 
a hasítást födetlenül hagyja, amely így rend-
szerint elpusztul. Ezen okból, ha rendelke-
zünk téli szállásnak alkalmas száraz) hűvös, 
nyugodt helyiséggel, úgy ajánlatosabb méhein-
ket ily védett helyeken betelelni, mert a sza-
badban a legelső kedvező alkalmat felhasz-
nálják a kiröpülésre s nagyon gyakran túl-
korán elkezdik a hasítást s mivel hazánkban, 
főleg az alföldi sík vidékeken nagyon szélső-
séges az idő, úgy, hogy gyakran már február-
ban oly meleg napok vannak, hogy védett 
helyen szinte azt hiszi az ember, hogy nyár-
ban van. E szép idő után azonban rövidesen, 
majdnem minden átmenet nélkül zimankós 
hideg tél következik, úgy hogy március és 
áprilisban sokkal kellemetlenebb az idő, mint 
előtte volt s így tényleg jobb, ha a fiasítás 
minél később kezdődik. 

Ha a közeli szomszédból akarunk méheket 
vásárolni, úgy ezt még a tisztuló kiröpülés 
előtt szállítsuk át hozzánk, különben a méhek 
mind visszaröpülnek régi helyükre. 
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A szarvasmarha ápolása. 
Gondos és óvatos ápolás és bánásmóddal 

sokféle bajnak és betegségnek vehetjük elejét. 
Különösen áll ez a szarvasmarha ápolására 
vonatkozólag. Elősorolok néhány ily esetet. 

Télen át a szarvasmarha körmei nagyra nő-
nek, mert aránylag kevés mozgást végez s így 
körmei nein kopnak. Tehát tavasszal legfonto-
sabb dolgunk a csülkök visszavágása. Rend-
szerint 3—4 cm. hosszúra nő a köröm, a 
tulajdonképeni csülkök körül (papucsot kap) 
s ha ezt erős metszőollóval vagy éles harapó-
fogóval leszedjük, a marha járása biztos lesz. 
Ellenben, ha ezt 'elhanyagoljuk, úgy a mezei 
munka kezdetével vagy a legelőre járás bekö-
vetkeztével a vékony körmök kiszáradnak, 
lassan berepedeznek s igen könnyen az eleve-
nig szakadnak be s a marha megsántulhat. 

Ebből származik egy másik baj is. T. i. a 
hosszúkörmíi marha lépése nem biztos, mert 
mindig alkalmas helyet kell lábainak keresnie, 
miáltal lépése ügyetlenne válik. A másik baj, 
hogy túlhosszú körmei miatt lábait a legsze-
rencsétlenebb állásokban rakja le s így meg-
rándulhatnak inai s bokában megfeszülnek, 
ami a megsántulást vonja maga után. A leg-
jobb orvosság a feldagadt bokára csavart 
vastag borogatás, amelyet óránként hideg víz-
zel öntözünk. 

Fiatal marhánál gyakori a fogváltás. A jó 
táplálkozásra ez kivált akkor bír nagy befo-
lyással, ha a marha legelőre jár. Mert nagyon 
természetes dolog, hogy a fájós foghússal, 
illetve a még gyenge ú j fogakkal a füvet ha-
rapni nem tudja s így könnyen éhen marad. 
Az ily marhát otthon kell jóltartani este, 
reggel, még pedig szecskázott takarmánnyal, 
különben hamarosan leromlik. 

A tavaszi és őszi esőben is folyton kijáró 
szarvasmarha (különösen a kövérebb) egyha-
mar megtetvesedik. S ettől a leggondosabb 
tisztántartással is alig lehet megőrizni. A marha 
lebernyéjén, szarva- és fületövén vannak a 
tetvek fészkei. A teljesen kifejlődött és tovább-
szaporodásra képes tetű ivadékai leghamarább 
a szutyakot és lebernyeget lepik el. E kelle-
metlen baj elleni védekezés abból áll, hogy a 
marha fejét és nyakát ősszel és tavasszal le-
nyírjuk, a szarvak és fülek tövét gondosan, 
tisztán tartjuk, a szutyakon és lebernyegen 
esetleg levő foltokat pedig hamuval és sóval 
kevert zsírral bekenjük. Ezt három ízben, 
minden kilenc napban ismételjük, mert ennyi 
idő alatt fejlődnek ki az ivarképes példányok. 

Rossz bánásmód miatt megtörténik gyakran, 
hogy a hasas tehenek elvetélnek. Ha semmi 
komplikáció be nem áll, akkor az ily tehén 

gyorsan összeszedi magát. Ámde rendszerint a 
borjú ágya (pokla) nagyon nehezen válik le 
az anyaméh falától. Ez esetben tudatlan ember 
beavatkozása nagy bajt szülhet. Legjobb, ha 
azonnal állatorvost hívunk, ha azonban ez meg 
nem történhetnék a nagy távolság miatt, akkor 
várjunk türelmesen, míg a pokla magától le-
válik, de semmi módon be ne avatkozzunk, a 
legkevésbé sem szabad erőszakot használni. Ha 
értékes a tehén, úgy mindenképen állatorvost 
kell hívnunk ily esetekben. Helyes azonban 
a fertőzés elkerülése végett a borjútartót és 
a hüvelyt langyos kreolinos (2%) vízzel mo-
sogatni. Az ilyen tehenet rendszerint legjobb 
kihizlalni és eladni, mert ritka eset, hogv új-
ból megfogamzik. 

Borjas teheneknél, melyek legelőre járnak, 
nem szabad elmulasztanunk azt, hogy a ki-
szopott tőgyet gondosan szárazra letörüljük, 
mert a nagy hőségben és szélben a nedvesen 
hagyott csecsbimbók kirepedeznek, s könnyen 
előállhat a tőgygyuladás, amelyből bizony ne-
hezen gyógyul ki az állat. A gyuladásos 
tőgyű tehenet istállón kell tartani, tőgvét 
hideg vízzel kell borogatni és ha borjúnk van, 
jobb ezt a tehén alá ereszteni, mint a tőgyet 
kifejni. Ha , nincs borjúnk, úgy óvatos, 
gyengén nyomkodó fejéssel könnvítünk a meg-
terhelt tőgyön. 

Óvatossággal és gondos ápolással sok baj-
nak vehetjük elejét és sok haszontalan ki-
adástól menekedhetünk meg. 

(Nógrád-Sipek.) Kinyer Ödön. 

Lótenyésztés a kisgazdák körében. 
Még maguk a kisgazdák is kezdik elismerni, 

hogy állattenyésztés nélkül nincs jövedelmező 
gazdálkodás. Ki csak állatokat tart azért, hogy 
földjét legyen mivel megmunkálnia, az még nem 
állattenyésztő, hanem állattartó. Kisgazdának 
pedig az állattartás fenti értelemben véve nem 
fizeti ki magát még akkor sem, ha 10—12 
magot terem a búzaföldje. Pedig ki állatszük-
ségletét mindig a vásáron szerzi be, annak nem 
sok állatja szokott lenni, minek következménye 
a kevés trágya és rosszul mívelt föld, aminek 
megint következménye a gyenge termés. Bár-
milyen irányban fűzzük következtetésünket, vég-
eredményében mindig csak oda jutunk, hogy 
állattenyésztés nélkül nincsen jövedelmező 
mezőgazdálkodás. 

Hogy minő állatokat tenyésszen a kisgazda, 
arra nézve legtöbbször a körülmények adják 
meg a feleletet. Tagadhatatlan azon állítás, 
hogy a szarvasmarha viseli a gazda terhét ; 
de főképen oly vidékeken, hol a birtoktest 
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távolsága a lóval való gazdálkodást teszi in-
dokolttá, — és az ilyen állapot hazai viszo-
nyaink között csaknem túlsúlyban van a másik 
felett — nem kevésbé fontos a lótenyésztés 
sem. Aztán az újabbi időkben meggyőződhet-
tünk arról is, bogy a lóárak teljesen lépést 
tartanak a szarvasmarha-árakkal, sőt szeren-
csés esetben, gondos, körültekintő csikóneve-
léssel párosniva, a lótenyésztés igen sok eset-
ben nagyobb jövedelmet ad, mint a szarvas-
marhatenyésztés. Ha tekintetbe vesszük még 
azon körülményt is, hogy a legelőterületek 
feltörése folytán a szarvasmarha-tenyésztésben 
mindinkább tért hódít a húst és tejet adó 
nyugoti szarvasmarha, mely gyors fejlődésével 
istállón mesterséges takarmányon tartva is 
kifizeti magát, de igázásra nem való s a köz-
legélővel nem rendelkező kisgazdának drága lesz 
a magyar igásmarha, feltétlenül beigazolódik 
a lótenyésztés fontossága a kisgazdák körében. 

Igen sokan azzal érvelnek a lótenyésztés 
ellen a kisgazdák körében, hogy igázni is, jó 
csikót is nevelni nem lehet a lóval. Mintha bi-
zony az uraságok hintóslovakat csikóztatnának ? 
Nem az igázás, hanem más egyéb miatt nem 
sikerül úgy a kisgazdának a csikónevelés, mint a 
nagybirtokosoknak, mire majd később reátérek. 

Nem áll az a nézet, mintha a hasas és 
csikós kancával nem tudná a kisgazda úgy 
elvégezni minden gazdasági munkáját, mint a 
meddő vagy herélt lóval, kivéve azt a 8—10 
napot, mely az ellés után pihenésre fordíttatik. 
Sőt a könnyű mozgás, de még a lassú igában 
való használás is kedvezően befolyásolja a szü-
lést, csak nem szabad feledni, hogy a hasas 
igáskanca erőt veszít a munkában is, és mag-
zatának táplálásával is, mit vissza kell pótolni 
a bővebb és tápdúsabb takarmányozással. 

De hogy jó takarmányozás mellett értékes 
lóval arősebb munkát is végeztethetünk, anél-
kül, hogy kár esnék benne, bizonyítják a katona-
lovak, melyek állandóan erős munkában van-
nak, mégis sokkal kisebb százalék válik idő 
előtt használhatatlanná, mint a magánosok 
kezén levő lovak között. 

A kisgazdának épúgy, mint a nagyobb bir-
tokosnak bizonyos célt kell kitűznie mag.i, 
elé a lótenyésztést illetőleg. Es ezen cél vég-
eredményében nem lehet más, mint a legna-
gyobb anyagi haszon biztosítása. A legnagyobb 
anyagi hasznot pedig csak úgy biztosíthatja 
magának, ha oly lovakat nevel, melyekkel gaz-
daságában minden munkáját a lehető legtöké-
letesebben elvégezheti, másfelől a számfelettie-
ket legalább is mint katonalovakat értékesít-
heti. Az a gazda, ki a fenti mértéken aluli 
lovakat tenyészt. - pedig sajnos, a kisgazdák 
80 százaléka ilyen — önmaga rövidíti meg 

saját magát. Hát még az olyan gazda, ki herélt 
lovakat tart ? A lótenyésztés elmaradottságának 
vagy fejlettségének mindig fokmérője lehet az, 
hogy mily arányban kénytelen a katonaság 
kancalovakkal pótolni lóállományát. Amily 
kanca mint katonaló értékesíthető, az a leg-
több esetben a fentebb említett mértéket meg-
ütő csikót is képes nevelni, ha nem lenne, 
lótenyésztésünk milliókat kitevő kárára, meddő-
ségre kárhoztatva. Míg a 4—5 éves kanca-
csikókért a katonaság magasabb árt fizet, mint 
a lótenyésztő gazda, addig lótenyésztésünk 
mindig sok kívánnivalót hagy maga után. 
Mi legyen tehát a kisgazdának első teendője 
a jövedelmező lótenyésztés körül ? Szerezzen 
magának lehetőleg biztos helyről jó anya-
kancát, ha többre nem telik, egyelőre legalább 
egyet. Mén lovakról az állam gondoskodik és 
aránylag igen olcsón bocsátja a gazdák ren-
delkezésére. Ha többre nem telik, egy anva-
kancával is már 5—6 év alatt olyanná ala-
kíthatja át lóállományát, mely biztos jövedel-
met ad a herélt csikók értékesítésével és a 
kanc-acsikóknak gazdasága részére meghagyása 
s tovább szaporítása által. A legjobb anyag 
beszerzése is azonban csak akkor hozza meg 
a kívánt eredményt, ha a csikóneveléshez ért 
a gazda, mely értelem korántsem valami eget-
verő tudomány. 

A gazda teendője a csikónevelés körül abban 
áll, hogy biztosítsa azokat a feltételeket, melyek 
a csikó természetes fejlődéséhez szükségesek 
és óvja minden olyan külbehatástól, mely an-
nak fejlődését gátolja vagy testi épségét ve-
szélyezteti. A természetes fejlődés főfeltétele 
a helyes táp'álás, tisztántartás, jó levegő és 
szabad mozgás. Mind olyan feltételek, melyeket 
a kisgazda is képes megadni, ha akar. A helyes 
tápláláshoz azonban széna és zab kell. Mind-
kettőt megtermelheti a gazda a maga földjén 
és végeredményében bizonyosan több pénzt 
hoz a házhoz, mint a 14 koronás búzaterme-
lés. Mind a két eleségből legalább 1 éves 
koráig annyit kellene adni a csikónak, amennyit 
pocsékolás nélkül jó étvággyal el bír fogyasz-
tani naponként háromszor. A zab kitétel helyett 
szándékosan nem használtam az abrak elneve-
zést, mert téves azon nézet, mintha a tengeri-
abrak pótolná a zabot. Nehéz igáslónál pótolja, de 
növendék csikónál soha. A csont- és izomképzés-
hez a csikónak feltétlenül zabra van szüksége. 

Ami a jó levegőt illeti, azt a tisztán tartott, 
gyakran szellőztetett, tágas istállóban, de főleg 
a szabadban a gazda minden különös fárad-
sága nélkül megtalálja a csikó. 

Legnehezebb akadálynak látszik a szabad 
mozgás biztosítása a csikó részére. Igen, mert 
legtöbb helyen nincsen közös legelő, a kis-
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gazda pedig nem hagyhatja fel különben is 
kis darab földjét legelőnek. Hát okkal-móddal 
ezen is lehet segíteni. Aklot készítünk a csikók 
részére, hová mindennap kivezetjük, még a leg-
hidegebb téli időben is, legalább egy pár órára. 
Ott mozoghat szabadon és kap friss levegőt 
bőven. Korántsem mint új találmányt említem 
az akol (kifutó) használatát, hanem azért, mert 
célszerűségénél fogva jobbnak tartom az ilyen 
rendszerrel való nevelést az Isten számába ha-
gyott úgynevezett közlegelőkön való nevelésnél ; 
mert ha igaz, hogy a gazda szeme neveli a 
jószágot, akkor hiába mozog szabadon és szívja 
a friss levegőt a közlegelőre hajtott csikó, 
niHrtSzentgyörgy-naptól Szentmihály-napig nem 
ér arra rá a gazda, hogy a mértföldekre eső 
legelőre járjon csikót nézni. Hát mikor a legelő 
nyáron annyira lesül, hogy „nincs egy árva 
fűszál a torzs közt kelőben", — pedig az al-
földön ilyenformán van július és augusztus 
hónapokban —• akkor bizony örül az a gazda, 
kinek csikaja a maga lábán haza tud menni 
a közlegelőről. 

Természetesen más elbírálás alá esnek a 
nagybirtokosok csikólegelői, melyek gondosan 
kezelve vannak és a legelő kisülése esetén 
pótló takarmányról is gondoskodva van. 

Azt sem vitatom, hogy a kisgazda egyál-
talán ne járassa legelőre csikaját, csak arra 
vigyázzon, hogy a csikó fejlődésében megálla-
podás, vagy épen visszaesés ne történjen a 
rossz táplálkozás miatt, mert azt később pó-
tolni soha nem lehet. Főleg 1 éves koráig 
kell a csikónak fejlődését jó és bő táplálással 
elősegítem. Téves azon nézet, mit pedig oly 
sokszor lehet hallani, hogy a bő táplálással 
gyors fejlődésre ösztönzött csikó lába meg-
romlik, mert a nagy testet nem bírja a láb. 
Mintha bizony a lábak fejlődése nem tartana 
lépést a test többi részének fejlődésével. 

A szénán és zabon kívül van még egy 
igazán csikónak való takarmány, és ez a csikó-
répa és ennek termelése főleg a kisgazdánál 
nagyon kifizeti magát, a jól nevelt csikókban. 
Azért mondom épen a kisgazdánál, mert a 
sárga csikó-répa nagyban termelése babrás 
voltánál fogva oly költséggel jár, hogy igazán 
csak lukszuslovaknál fizeti ki magát. A kis-
gazda 2—3 csikaja részére azonban családja 
megmunkálásával is termelhet annyit, amennyi 
ősztől tavaszig elég. 

Ritkán van a gazda azon helyzetben, hogy 
csikóit tisztán az elsorolt takarmányon tart-
hassa; épen azért a 2—3 éves csikókkal szé-
nával vegyesen és gondosan előkészítve bátran 
etethetni tavaszi szalmát, sőt töreket is, kellő 
abrakolás mellett. 

Az a nézet is eléggé elterjedt, hogy egyéves 

korán túl, befogásig, bármily silány takarmányon 
lehet tartani a csikót. Ez a nézet határozottan 
téves, inert igaz ugyan, hogy a 2—3 éves 
csikó már a terimésebb takarmányból is elég 
tápanyagot nyerhet, de a silány takarmányo-
zás fejlődésében hátráltatja egészen addig, míg 
teljes kifejlődését el nem érte. 

A csikó befogási idejére vonatkozólag a 
legtöbb szakembernek az a véleménye, hogy 
4 éves korát míg be nem tölti, nem szabad 
hámot akasztani a nyakába. Beszélhet azonban 
a legtöbb kisgazdának akárki, mert ha a szük-
ség úgy kívánja, már gyakran 1 éves korában 
hámba fogja csikaját; innen van a sok elnyo-
morodott ló. Ami a befogási időt illeti, szerény 
véleményem az, hogy könnyű kocsiba a 3 éves 
csikót nemcsak be lehet, de be kell fogni. 
Könnyebb a betanítása is, mint a teljes erejé-
ben levő lónak, aztán az erő kifejtésénél is 
megtartható a fokozat a könnyebbről a nehe-
zebbre, minden megerőltetés nélkül. Csak aztán 
meg is legyen tartva a fokozat úgy. hogy 
4 éves korának betöltése előtt nehezebb igá-
ban egyáltalán ne használjuk. 

Nagyon messze esnék cikkem keretétől a 
csikó-betanítást stb. dolgot leírni, csupán 
még a kisgazdáknál tapasztalt helytelen takar-
mányozási eljárásokról emlékezem meg. Tapasz-
talatból mondhatom, hogy semmi sem viseli 
úgy meg a jószágot, de különösen az igás-
kancákat, mint a rendes idő be nem tartása 
a takarmányozásnál. Példa reá különben a 
fuvarosló, mely szénával és bő abrakkal él, 
mégis rossz. Úgy kellene beosztania a gazdá-
nak minden munkáját, hogy még a legszor-
gosabb munkaidőben is a naponként megszo-
kott időben kifogjon és etessen. Sem az etetési 
idő előtt, sem utána nem fogyasztja a ló oly 
jóízűen a takarmányt, mint a megszokott órá-
ban. Nagy ártalmára van a lónak némely kis-
gazdánál szokásos egyszer hop, másszor kop 
takarmányozási rendszer is, vagy az úgyne-
vezett csak hegy alatti abrakolás, mely a lónak 
idő előtt használhatatlanná válását eredményezi. 
Nem mondom, hogy pl. a téli pihenés alatt 
is úgy kijárjon az abrak, mint a nagy munka-
időben, de azt feltétlenül megkívánja az egy-
forma erőben tartás, hogy a bővebb és jobb 
takarmányról fokozatos átmenetelt tartsunk a 
gyengébbre és viszont. Állandóan csikónevelő 
kancával azonban sohasem lenne szabad, a 
pihenési időszak alatt sem, csökkenteni a takar-
mányadagot. 

Ezekben kívántam röviden ismertetni azon 
nagyrészben saját tapasztalatból merített el-
járásokat, melyeket a kisgazda lótenyésztése 
körüli követésre ajánlok. 

(Mezőtúr.) Nayy Kálmán. 
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Gyógynövénye k termelése.* 
Sáfrány. (Crocus sativus L.) 

Védett, déli fekvésű, északi szelektől nem 
járt oly helyeken, melyek harmatban nem szűköl-
ködnek, legjobban megterem, azonban védtelen 
helyen télen át könnyen kifagy. A jó közép-
talajon vályog vagy homok a legmegfelelőbb 
neki, míg a nehéz, nagyon kötött talajt nem 
szereti. Földje jó erőben levő legyen, de a friss 
trágyázást nem tűri. Rendszerint gabona után, 
ugarban vagy friss törésben termelik. 3—4 
évig egy helyben marad. Visszaforgatni csak 
hosszabb idő, 9—10 év múlva szokás. Miután 
minálunk a sáfrány nem terem magot, szapo-
rítása csakis hagymái által történhetik. Ha 
még nincs sáfránytelepünk, természetesen hozatni 
kell hagymáit, melyekkel az első kisebb telepet 
létesítjük. A további szaporítás akképen törté-
nik, hogy áprilisban, vagy Szent Jakab nap 
táján (Lippai ajánlata szerint) a hagymákat a 
földből kiásva, azokat egerektől óvott száraz 
helyen 3—4 hétig elrakjuk, majd augusztus 
végén vagy szeptember elején, az előző, ősszel 
megtrágyázott s jó apróra elkészített talajba 

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső 
(Böős, Pozsony m.) és dr. Marschall szerint. 

kiültetjük 5—8 cm. növény- és 15—20 cm. 
sortávolságra. Kiültetésre legjobb jól kifejlett, 
idősebb, de egészséges hagymákat használni, 
melyekről kiültetés előtt a külső, száraz, barna 
hár tyát lehámoztuk. Fiatal (tavalyi hagymák) 
csak gyenge termést adnak. Ültetés után né-
hány hétre a talaj t megkapáljuk s szükség 
esetén gyomlálunk. 

A fiatal hagymák az első évben alig adnak 
termést, a második évben azonban annál szebbet. 
Miután a virágzás Szent Mihály tá ján beállott, 
hozzálátunk a sáfrányszedéshez. Reggel vagy, 
este — de vigyázva, hogy a virágok nedvesek 
ne legyenek — körmünkkel lecsípdessük a 
virágokat, melyeket lazán kosarakba rakva, 
hűvös helyre viszünk, hogy ott a virágokból 
a bibeszárakat kicsípdessük, lehetőleg úgy, hogy 
csőalakú alsó része összefüggésben maradjon, 
így összegyűjtve a bibeszárakat, azokat vékony 
rétegben kiterítve, szabadban a napra, vagy 
még helyesebben gyenge tűz fölött szitára terít-
jük ki. A szükséges forgatást lúdtollal végezzük. 
A tökéletesen megszáradt sáfrányt jól záró 
edénybe téve, nem túlságosan száraz helyen 
tar t juk el. Leveleit, melyeket csak virágzás 
után hajtja, lekaszálva, tehenekkel etetjük, mert 
állítólag j ó tejelő takarmányt képez. K. 

A hó hasznáról. 
Csak úgv csillogott Jancsi szeme az öröm-Ou o 

tői, mikor megjött az ismétlőből. 
— Mi lelt téged, Jancsi, hogy olyan jó 

kedved^ van ? — kérdezte édesapja. 
— Édesapám, ma igen szépet tanultunk az 

iskolában ; alig várom, hogy elmondhassam. 
— Szívesen meghallgatlak : hisz tudod, hogy 

még a pap is holtig tanul. Hát mit tanultatok ? 
— A hó hasznáról, édesapám. Azt már a 

második osztályban tanultuk, hogy a hó nem 
szállingóz le az angyalok dunnájából, ahogy a 
mesében van, hanem a felhőkből hull ; a felhők 
pedig a vízpárákból keletkeznek, és ha a párák 
lehűlnek, megsűrűsödnek, esőcseppekké vagy 
hópelyhekké válnak. Ma arról beszélt a tanító 
űr, hogy mi haszna van a hónak ? 

Előbb kérdezte tőlünk, hogy mi mondjuk 
meg. Hát egyik azt mondta, hogy szánkázni 
lehet rajta ; másik meg, hogy játszhatnak vele : 
volt olyan is, aki azt felelte, hogy a hónak 
nincs haszna, csak munkát ád, ahonnan el kell 
lapátolni. 

Azután a tanító úr elmondta, hogy mire is 
jó a hó. 

A hótakaró megóvja a vetéseket a fagytól. 
Az erős fagyok a földet megporlasztják, a 
gyökerek fölszívódnak, elszakadoznak és a 
vetés kipusztul. De a jó hótakaró nem engedi 
ezt tenni. Ha nincs hó és erős fagyok voltak, 
az ilyen vetéseket, amint csak lehet, meg kell 
hömbölygőzni, hogy a földet odanyomjuk a 
gyökerekhez. A hó alatt még a trágya is 
hasznosabb a földnek. Csak igen vastag ne 
legyen a hólepel és teteje meg ne kérgesedjék, 
meg ne jegesedjék, mert akkor elzárja a 
levegőt a növényektől és megfuladnak. Ilyen 
vastag, kérges hótakarót marhával meg kell 
járatni. 

Hát azt hallotta-e, édesapám, hogy a hó 
tisztítja a levegőt és hogy a földet trágyázza ? 

— Csak beszélj tovább, fiam, örömmel 
hallgatlak : látóm, hogy megértetted a tanító 
úr magyarázatát. 

— Azt mondta a tanító úr, hogy a levegő-
ben tömérdek sok porszemecske van, melyek 
a földről odaszállnak. Ha a hó esik. akkor 
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ezek a porszemecskék a hópelyhekre tapadnak 
és a pelyhek leszállítják a földre. így aztán 
a levegő jobban megtisztul, mint az eső 
után. De azokban a porszemeeskékben trágya-
anyagok is vannak, melyek a földet táplálják. 
Mikor a hó elolvad, a porszemecskék a föld 
színén maradnak, mint a trágya, és javítják 
azt : de sok leszivárog a hó levével a földbe is. 
S így a hó nemcsak javítja a talajt, hanem 
elegendő nedvességet is ád neki, úgy, hogy a 
növények nyáron a nagyobb szárazságot is árta-
lom nélkül ki tudják bírni. Lássátok, fiúk, 
mondta a tanító úr, a hó nemcsak jó gazda, 
hanem jó orvos is. 

Pedig épen ma ki akartam lapátolni a 
veteményeskertből a havat, de most mái-
nem teszem, hanem, ha az idő engedi, még a 
gyümölcsfákat is megtrágyázom vele. 

— Ugyan ? ! — serkentette az apa a fiát. 
— Igen, édesapám. Kibontom a fák tövét 

a gyökerekig, azután megtömöm hóval és be-
takarom földdel. Igv nemcsak trágyát kapnak 
a fák. hanem elegendő nedvességet is; nem 
fogják nyáron, szárazságban termésüket le-
hullatni és későbben fognak virágozni, mikor 
már a fagytól nem igen kell félni. 

Az egész család nagy figyelemmel hallgatta 
Jancsi beszédjét, még a kis Juliska is bele-
szólt, hogy ő is tudja, mire jó a hó. 

— Mire ? — kérdezte Jancsi. 
— Hát ha játszunk és megszomjazunk, 

havat eszünk. 
— Oh, te kis bohó ! — vágott szavába 

Jancsi — azt nem szabad tenni, mert attól 
megbetegedhetünk. 

A gyermekek még tovább beszéltek, ki mit 
tudott és szépen eltelt az est. 

így mulatnak Mihály gazdáéknál a téli 
estéken. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
E. L. Gálszécs. A baltacím vagy esparzet 

(Onobrychis sativa) a meszes, jól mívelt és 
jó erőben levő talajokat szereti. Évelő növény, 
•vagyis több évig ad termést. Vetőmagszükség-
l e t kat.^ holdanként 100 kilogr. Sortávolság 
9 cm. Árpával vagy zabbal szokás vetni. Az 
árpa vagy zab az első évben rendesen letaka-
rítható, rendes megérése után, a baltacím 
pedig még csak a 2-ik évben ad egy jó kaszá-
lást. Sarjúja rendszerint nem kaszálható (legelő). 
Terméseredmény évenként és holdanként 15— 
25 q széna. Takarmánya, mely épúgy készí-
tendő, mint a lucernáé, különösen lovak és 
juhok etetésére alkalmas. Magtermése 3—5 q 
kat. holdanként. — R. J . Udvari . A bornak 

mindenesetre előbb „forrni" (erjedni) kell, s 
csak azután tisztulhat meg. Ha tehát bora 
még eddig nem forrt, amit nem tartunk való-O O ' 
színűnek, úgy annak „tisztításával" (derítés) 
sem foglalkozhatik. Könnyen meglehet, hogy 
bora, mivel igen hideg időben szüreteltetett, 
csak lassú és teljesen csendes erjedésen ment 
át, amely folyamat elkerülte figyelmét. Minden 
esetre ajánlom, fejtse át borát — úgy egy 
hónap múlva, ha addig nem erjedne, illetve 
nem tisztulna —- egy másik, tiszta, kissé ki-
kénezett és utána tiszta vízzel kimosott öreg 
hordóba, s esetleg házasítsa a másik borával; 
persze a jó borból csak keveset szabad vennie 
(100 literre mintegy 8—10 litert). Az átfej-
tésnél iparkodjék, hogy bora minél jobban 
érintkezzék a levegővel. — Bajos dolog innen, 
a messze távolból tanácsot adni. Látni kellene, 
vagy legalább is részletesebb leírást kellene 
kapni. — M. Oy. Beregszász. Kérem, ne küld-
jön több cikket! A közlemények nem ütik 
meg lapunk szellemi nívóját, s azokat teljesen 
átdolgozni több munkát adna nekünk, mint egy 
ú j cikket megírni. Megpróbálkozunk a cikkek 
egyikével-másikával, persze alapos átdolgozás 
után, de addig türelmét kérjük, — vagy pedig 
méltóztassék a cikkek felett rendelkezni. A 
vagyontalansági bizonyítványt kár volt bekül-
deni. Az nem qualifikálhatja közleményeit. — 
Sz. J . Sopron. Gyógyszerek adagolása, „gyó-
gyítás" a megfelelő szakképzettség és oklevél 
nélkül mindenkor kuruzslás és nem tanítható. 
„Az első segélynyújtás", az már más! De gyó-
gyítani, — bármily gyakorlati életből is merí-
tet te tudását — ha nincs erre képzettsége, 
nem szabad! Egyebekben üdvözlet! Az ügyes 
és tartalmas cikket várjuk. — Szi lárd Gy. 
Csákvár. Lapunk rovatvezetője sajnálattal érte-
síti, bogy „Mezőgazdaságtan" című müvét nem 
kapta meg. Kérünk egy példányt címére 
(V., Földmív. Miniszt.) küldeni, ismertetés céljá-
ból. — T. B. Balaton-Yilágospuszta. Leve-
lezőlapja tévedésből csak most került hozzánk. 
Az a gazd. cseléd, aki 43 évig ugyan-
azon egy helyen szolgál, a földmív. min. 
által jutalomban részesülhet. Méltóztassék a 
vármegye gazd. egyesületének ez ügyben 
írni s kérni azt, hogy pártfogólag terjessze 
fel a jutalmazás iránti javaslatot, illetve kérel-
met a földmív. miniszter úrhoz. — B. S. 
Nagyfalu. „A madarak haszna" c. ingyenes 
kiadvány kifogyott. Méltóztassék körülbelül 
május hó elején egy levelezőlapon a föld-
mívelésügyi minisztérium könyvtárához for-
dulni. Addig valószínűleg az újabb kiadás 
meg fog -jelenni. — D. S. Túnyog és többek-
nek. Házinyúltenyésztési és értékesítési ügyek-
ben méltóztassanak a „Magyar Mezőgazdák 
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Szövetkezetéhez" (Budapest, V., Alkotmány-
utca 31.), vagy pedig Andrássovich Géza kir. 
intéző úrhoz (Budapest, V., Földmívelésügyi 
minisztérium) fordulni. Válaszbélyeg melléke-
lendő. Kedvezményesár nincs.—M.J. Lápafö. 
Yorkshirei sertések beszerezhetése végett 
forduljon a „Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
téhez". (Cím fennebb.) — T. Gy. Egres. Borát 
fejtse át egy jól kénezett hordóba, szellőztesse 
jól, hagyja 14 napig pihenni s aztán fejtse át 
egy másik, kikénezett és utána jól kimosott hor-
dóba. Ujabbi 3 hét múlva derítse borát viza-
hólyaggal Vagy tojásfehérjével. Ha bora egy-
általában még megmenthető, úgy csak ezen 
eljárás fog sikerre vezetni. Ha pedig bora nem 
nagyon értékes, úgy csináljon ecetet belőle, 
legalább meglferül a veszett fejsze nyele. — 
J . A. Dénesmajor . Mi az oka annak, hogy 
malacai köhögnek ? ! Valószínűleg meghűltek. 
Tartsa őket tisztán, védett helyen, adjon nekik 
jó takarmányt, bő almot, egyszóval gondozza őket, 
s akkor nem fognak megbetegedni. De azt 
már igazán nem hisszük, hogy akadna ember, 
aki itt Budapesten megmondhatná azt, hogy 
az On malacai a bajt ki fogják-e heverni. 
A legjobb dolog: állatorvos tanácsát kikérni, 
ha fél attól, hogy a b e t e g i g veszedelmes 
lehet. — E. 1). Szered. Államsegélyre nem 
számíthat. D. L. Sorát ejtjük a jövő számban ! 

— Simon István. Tolnai József hasznos-félső-
hutai áll. tanító értesített bennünket arról, 
hogy az eperfának dugványozás általi szapo-
rításmódját a Gáspár-féle IV. oszt. olvasó-
könyvben már régen találta leírva, s ő maga 
is ültetett ily módon eperfákat, amelyekről 
tanítványai már „lakomáznak". — H. S. Bács-
Szilbács. 1, Az „OMGE" címe : Budapest, IX., 
Köztelek-utca 2. Gyógynövények értékesítése 
dolgában forduljon Laib Rezső gyógyszerész 
úrhoz (Böős, Pozsonymegye). Válaszbélyeg ! 
— K. A. B.-Keresztúr. Egy jó lakószoba 
egy kisebb család részére legalább 16 négyzet-
méter alapterülettel kell, hogy birjon. Ren-
desen 4 X 5 X 3 " 2 = 6 4 köbmétert számítanak 
egy falusi szoba részére. 

Gazdasági irodalom. 
— Méhészeti Zsebnaptár. Ilyen címmel 

Iwánkovicli Béla, az OMGE. tisztviselője s az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesület szak-
lapjának főmunkatársa egy nagy gonddal 
összeállított, csinos, ízléses külsejű zsebnaptárt 
adott ki. Hogy figyelemreméltó, számottevő 
művel van dolgunk, legjobban igazolja azon 
körülmény, hogy gróf Zichy Aladár, Ő Felsége 
személye körüli miniszter írt a munkához 
szeretetteljes, meleghangú előszót. A naptár 

372 oldalon a gyakorlati életből vett érdekes 
szakcikkek egész seregével szolgál a kezdőnek 
tanáccsal, melyeket a / gyakorlott méhész is 
élvezettel olvashat el. Érdekesen csoportosítva 
vannak a naptárban a hazai s külföldi méhé-
szetre és szakintézményekre vonatkozó adatok, 
valamint a méhészet s a méhtermények védel-
mére vonatkozó törvények, rendeletek teljes 
szövegükben. Feltalálható benne többek között 
a méhészeti szakirodalomra vonatkozó pontos 
kimutatás, a legrégibb időtől napjainkig. Min-
denki tehát, ki a kis szorgalmas méhecskék 
és azok titkos világa iránt érdeklődik, ön-
magával tesz jót, ha e csinos, jó naptárt meg-
szerzi. Ara 2 korona 50 fillér, bérmentes, 
ajánlott megküldéssel. Kapható a „Pátria" 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság kiadó-
hivatalában. Nagyobbszánrá megrendelésnél 
ára 2 korona. 

— „A műtrágyák okszerű alkalmazása." 
E cím alatt most jelent meg Magyaróvárott, 
a m. kir. növénytermelési kísérleti állomás 
vezetőjének, Cserháti Sándor, ny. g. akad. tanár 
tollából egy kisebb terjedelmű, népies irá-
nyú munka, amely már régóta érzett hiányt 
pótol, mert ilyen összefoglaló, rendszeres mű, 
amely kizárólag gyakorlatiasan öleli fel a mű-
trágyázás kérdését, eddig a magyar gazdasági 
irodalomból hiányzott. Nagy előnye e munká-
nak, hogy összefoglalja a műtrágyázásra vonat-
kozó összes gyakorlati vonatkozású ismerete-
ket. A mű, amely rendszeresen ismerteti az 
egyes műtrágyaféléket, röviden kiemeli azok 
jelentőségét viszonyaink között, két főrészre 
oszlik : az első, általános rész foglalkozik a 
trágyázás szükségességének kérdésével, ismer-
teti a főbb trágyaféléket, a trágyafélék meg-
választásának kérdését, a trágyázási kísérletek 
gyakorlati jelentőségét s ezek végrehajtási 
módját. E részben találjuk a mütrágyafélék 
alkalmazásánál érvényes általános szemponto-
kát, továbbá a műtrágyák elszórására, alátaka-
rására, összekeverésére, mennyiségére és vásár-
lására vonatkozó általános tudnivalókat. A 
második, különleges rész foglalkozik a fonto-
sabb kultúrnövények műtrágyázásával, úgy a 
szántóföldi növényekével, mint a szőlő és rét 
trágyázásával is. Ebben részletesen ismerteti 
a szerző minden egyes növénynél az egyes 
műtrágyafélék alkalmazási módját, az adandó 
műtrágya mennyiségét; különös gonddal van 
összegyűjtve a m. kir. növénytermelési kísér-
leti állomás által a különféle műtrágyákkal az 
egyes növényeken végzett kísérletek eredménye, 
amely nagyon megkönnyíti, a mütrágyázó 
gazda munkáját. A mű bolti ára 2 korona. 
Tanítók részére azonban bérmentes ^küldéssel 
1 K. 60 fillér. Megrendelhető a szerzőnél, 
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i gazdaság-o M.-Ovárott. A müvet minden 
gal foglalkozó — tanítónak a legmelegebben 
ajánlhatjuk. 

V e g y e s e k . 
— A rozsda elleni küzdelemre Kirchner 

tanár a következőket a jánl ja : 1. Mindaz, ami 
a vetés egyenletes és gyors kikelését és növe-
kedését előmozdítja, gátolja egyben a rozsda 
föllépését és elharapódzását ; tehát a talaj jó-
sága és célszerű előkészítése és a magvaknak 
sorbavetéssel való egyenletes belévitele. 2. Ügy 
a téli, mint a tavaszi gabona korai vetése 
hatással van a rozsda korlátozására. 3. A rozsdá-
sodás megelőzésére hatásosnak bizonyult a 
foszforsavas trágyázás (superfoszfát és Tho-
mas-salak alakjában), erős légenvtrágyázás 
ellenben, különösen chili-salétrommal történő 
fejtrágyázás, elősegíteni látszik a rozsdafejlődést. 
4. Különféle gabonanemek különféleképp visel-
kednek az elrozsdásodással, különösen a sárga-
rozsdával szemben ; a kellő féleség megválasztása 
is fontos tényező tehát. 5. A fekete rozsda 
elleni küzdelemben a lósóska s egyéb sóska-
félék irtása tanácsos, épúgy a tarackírtás is, 
inert ez a növény is erősen lepve szokott lenni 
fekete rozsdával s így a gabonát fertőzheti. 

— F a g y k á r baromfiban. A tyúknak kevés 
vér jut vastagbőrü, de tollatèan lábába, ezért 
ez könnyen megfagyhat. Taraja pedig azért 
van veszélyben, mert csipkés, sok-csúcsú és így 
hamar átjárja vékony vérereit a hideg. A fagy-
kár égető helyi viszketegséget okoz, az illető 
hely megdagad, fölengedés után pedig össze-
ráncosul és lassanként leválik, a fagykáros 
állat szervezete hibásan működik ; a tyúk nem 
tojik, a kakas kedvetlen. A fagyos részeket 
kámforos borszeszbe mártott ronggyal napon-
ként bedörzsöljük, megszáradásáig az állatot 
elcsukjuk. E t tő l a fagyos hely lehámlik, az 
állat meggyógyul. Az állatot megóvjuk a fagy-
tól, ha nagy hidegben meleg istállóba ha j t juk 
hálásra, vagy óljának aj taját este bereteszeljük 
és este jó abrakot adunk neki. Ajánlatos ezt 
szanaszét szórni, hogy a tyúk szaladgálva föl-
melegedjék. A tyúk, ha keveset jár ki és a 
hideg ellen erősen tápláljuk, könnyen dugulásba 
esik. Ezt arról ismerni meg, hogy hátát föl-
berzelve erőlködik, de eredmény nélkül. Hajtó-
szerül jó a puha eledel, aludttejbe, vagy 
ecetes vízbe mártott kenyér. 

— A főcs t e j (Kolostrum) azon hatása, hogy 
az újszülött felhalmozódott bélsarát (magzat-
szurok) puhítja s kiürülését elősegíti, általáno-
san ismeretes a gyakorlatban. Ezt - bizonyító 
tüzetes, kísérletek azonban hiányozván, a múlt 
éyben dr. Albrecht idevágó vizsgálatokat vég-

zett szopós borjakon, melyek már nem kolos-
trum, hanem rendes, teljes, érett tejen éltek 
s úgy találta, hogy frissen leellett tehenek 
főcstejének szopására előbb sűrűbb összetételű 
bélsaruk felhígulva ürült, sőt enyhe hasmenés 
mutatkozott, jeléül annak, hogy ezen főcstejnek 
csakugyan van bélsárlazító és hajtó hatása. 
Tekintettel tehát erre és arra is, hogy a méh-
ben az anya állatvérnedvéből élt vehem a 
világra jőve, egy kedvező átmeneti tápláló-
anyaghoz jut az ilyen első tejben, mely emésztő 
készüléke által legjobban elviselhető és fel-
emészthető : tökéletesen indokolt az újszülöttől 
el nem vonni ezt a tejet. Felhoztuk ezt, mert 
tudjuk, hogy némelyek kifejik s kiöntik a 
kolostrumtejet, ahelyett, hogy a borjúval vagy 
egyéb újszülöttel kiszoptatnák xagy felitatnák. 
Ez rossz szokás, melyet a magzat elnevezésével 
(megkeresztelésével) is kapcsolatba hoznak 
némely vidéken, úgy, hogy a névadásnál jelen-
levő „keresztkomát" avval a tejjel nyakon-
öntik, még tűrhető, hacsak a tőgyben levő 
legelső tej néhány sugai'ának földre fejeséből 
áll, mert így a tejcsatornában elszennyesedett 
s talán be is fertőzött anyag nem jut a szo-
pósba ; de nagy hiba az elvonás akkor, ha 
ez az egész első tejre vonatkozik, mert ama 
bélsárt (magzatÄurkot) tanácsos már a születés 
első, másodnapján kihajtani, nehogy bélromlás 
formájában súlyosabb betegség lépjen fel az 
újszülöttben. 

— A r i z sko rpa utóbbi időben kezd divatba 
jönni. A megejtett pvóbák nem szólnak mel-
lette. Nagyon könnyű hamisítani krétaliszttel. 
Béltartalma szerint nagyon kevés a fehérje-
tartalma. Emiat t táparánya nagyon bő, 1 : 9. Ren-
des béltartalma: 12% fehérje, 12% zsír és 
50% keményítő; a többi értéktelen farost. 
Mindezen okoknál fogva ott, ahol olcsó, a 
hizlalás kezdetén testnövesztő takarmányul hasz-
nálható. 

— A h e r n y ó e n j v házilag úgy készíthető, 
ha 5—5 súlyrész fenyőgyantát, 5 sr. kolofo-
niumot, 2 sr. stearinolajat, 2 sr. disznózsírt, 
1 sr. terpentint összeolvasztunk. Az ilyen kenőcs 
sokáig eláll s házilag pár fillérért előállítható. 

Tartalom : Tanítóegyesületeink és a gazdasági 
ismeretek terjesztése. WaUner Gyula. — Istállótrágyát 
vagy műtrágyát használj unk-e ? Cserháti Sándor. — 
A vetés. Bácz Sándor. — Havi teendők a méhek 
körül. Iwánkovich Béla. — A szarvasmarha ápolása. 
Kluger Ödön. — Lótenyésztés a kisgazdák körében. 
Nagy Kálmán. — Gyógynövények termelése. (K.) 
— A hó hasznáról. (Tárca.) Zádor Gyula. — Gazda-
sági tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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 ntolso pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., 1SKOLA-TÉB S. 

K é z i r a t o k a t xi*zn. adixixl t v i s s z a . 

B. Eötvös József közoktatási 
politikája. 

B. Eötvös József a XIX. század ural-
kodó eszméit nemcsak megírta, hanem 
egyúttal, minden alkotásában a legma-
gasabb potencián fejezte ki. 

Talán nem merész állítás, ha azt mon-
dom, hogy a kor, melyben élt, a szent-
háromságot kizárólag az egyén kegyele-
tének tárgyai közé szorította vissza, hogy 
helyébe állítsa a szabadság, egyenlőség 
és nemzetiség dogmáját. 

Akkoriban a forradalomszülte új világ-
nézlet, mely eredetét tekintve, a refor-
máció individuálizmusára utal, világszerte 
teljes erővel igyekezett érvényesülni. 

És ha szent könyvünk tanúsága, sze-
rint, Isten a maga képére alkotta a 
világot : azon perctől fogva, midőn a 
mindent átható Isten-eszme helyébe a hu-
mánizmussal az ember lépett, mint a 
világ központja, — ez az új jelenség 
viszont a maga képére alkotta meg a 
Legfőbb Jó ideálját. 

Az a négyszázados törekvés, hogy az 
egyén joga át vitessék az állami és a 
társadalmi életbe: természetszerűleg hozta 
magával az egyetemes Christiana Res-
publicával szemben csak részlegesnek 
tekinthető nemzeti egyediségek kialaku-
lását. A célt nálunk Erdősi Sylvester 
János tűzte ki. nemzeti nyelvünkön leg-
első distichonával : 

Az ki Sidóúl és Görögül és vigre Diákul 
Szól vala righen, szól néked az itt Magyarul. 

Minden nipnek az ű nyelvinn, hogy minden az isten 
Törvényinn íllyen, minden imággya nevit. 

Az isten törvényét pedig, a hova-
tovább önállósuló emberi szellem első-
sorban azon állapot előidézésében látta, 
mely szerint az egyén, úgy saját tehet-
ségeit, mint az őt körülvevő nagy ter-
mészet erőit, önmaga által választott 
célok elérésére szabadon fölhasználhatja. 

E szabadságnak múlhatatlan föltétele, 
hogy az egyén az államéletben egyenlő 
elbánásban részesüljön. Minden kiváltság 
és minden külön teher eltörlésével, 
egyenlő függetlenség és egyenlő aláve-
tettség mellett, mindenki egyenlően ve-
gyen részt az államhatalom gyakorla-
tában. 

Nyilvánvaló, hogy a hármas dogma 
az egyén politikai jogegyenlőségében éri 
el tetőpontját, amidőn részt ad neki a 
felségjogok gyakorlatában, hogy a maga 
sorsát a maga akaratával és eszével 
intézze. 

A tiszta demokrácia ilyetén szellemé-
ben hozattak meg az 1848-iki törvények, 
s ezek elvi alapjára helyezkedett az Új 
Magyarország, független felelős minisz-
tériumával, melyben a közoktatási tárca 
hors concours ju tot t Eötvös kezébe. 

Új helyzetét a kort jellemző magas 
hőfokú lelkesedéssel használta föl esz-
ményei megvalósítására. 
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Az 1848-iki sarkalatos törvények po-
litikai biztosítékai mellett, ama törvé-
nyek megvalósítására legelső teendőnek 
minősítette a kulturális biztosítékok 
megalkotását. 

Előtte lehetett a szabad és független 
újgörög állam elriasztó példája, mely azt 
mutatta, hogy a szabadságot és az egyen-
lőséget egy műveletlen nép közé vetni, 
nem egyéb mint fegyvert adni a gyer-
mek kezébe. 

Hogy a nép, a Srj/uoç, a szabadságot 
és egyenlőséget, az uralmi elvet, mely a 
xyajtïv-ben rejlik, kellően használhassa : 
a jogok élvezetére képesíteni kell, amit 
viszont egyedül az erkölcsi és értelmi 
nevelés hatalmas eszköze biztosíthat. 

A politikai jogokat a törvény a maga 
jószántából adja, de csak a személyes 
képesség gyakorolhatja üdvösen. Mert 
önmagának és másnak becsülése, a jog-
határok eleven érzete, ;.z igazság szere-
tete, a szabadság e lényeges föltételei, 
nem foglalhatók paragrafusokba, azokat 
nem lehet megparancsolni. Úgyszintén 
a politikai egyenlőség is csak zengő érc 
és pengő cimbalom, ha nem támaszko-
dik a műveltség lehető egyenlőségére. 

Az önkormányzatra fölhatalmazott 
néppel szemben tehát a legnagyobb 
közösségre, magára az államra hárul az 
a kötelezettség, hogy a nép kellő ki-
műveléséről, értelmi színvonalának fej-
lesztéséről gondoskodjék. 

Ha pedig ez az állam kötelessége, 
akkor az egyes polgár ebben az államot 
meg nem akadályozhatja. Innen ered 
az államnak az egyéni jogokat érintő 
azon felsőbb jogosítványa, mely szerint 
a szülőket gyermekeik neveltetésére 
kényszer útján is rászoríthatja. De ha 
kényszer forog fönn, akkor az iskoláztatás 
másként mint ingyen nem történhetik. 

Az állam fönti kötelezettségének szi-
gorú következménye, hogy oktatásügyi 
pótadót vethessen ki, és hogy az őt 
megillető nevelésügy főfelügyeletéről gon-
doskodjék. 

Eötvös ily szellemben terjesztette be az 
első magyar törvényjavaslatot, mely az 
általános tankötelezettséget proklamálta. 

Ám a javaslat csak javaslat maradt. 
Országgyűlési tárgyalás alá került ugyan, 
de csak augusztusban, midőn már a leg-
sürgősebb békemunkánál is sürgősebben 
jelentkezett a nemzeti lét megoltalma-
zásának minden egyebet háttérbe szo-
rító nagy föladata. 

Hosszú, mert keserves tizenkilenc esz-
tendőnek kellett eltelnie, míg Eötvös 
ismét elfoglalhatta a nemzet művelődé-
sének hivatalos vezetését. Induktív gon-
dolkodó és bár született főrend, de igazi 
demokrata létére, ismét az alapozáson, 
a népoktatás rendezésén kezdte munkálatait. 

Törekvéseiben társul szegődött melléje 
a korszellem, mely könnyen megállapít-
ható, ha tudjuk, ki volt akkor a leg-
olvasottabb író s ennek minő volt az 
iránya. 

Az 1860-as években mindenben, mi a 
művelődésre vonatkozik, az európai em-
beriség közgondolkodásának legcsodál-
tabb kifejezője Jules Simon volt. S e 
férfiú általános irányának jellemzésére 
elegendő fölemlítenem L'École című fő-
műve első fejezetének következő címét: 

Le peuple qui a les meilleures écoles 
est le premier peuple; s'il ne l'est pas 
aujourd'hui, il le sera demain. (Az a nép, 
melynek a legjobb iskolái vannak, az első 
nép ; ha1, még ma nem az, az lesz holnap.) 

Szónoki mondás! Csak úgy árad ki 
belőle ama (rég letűnt) időszak rajongása 
a tanügy, a tudomány, a fölvilágosult-
ság iránt, mint amelyek legfőbb kezes-
ségei a népek boldogulásának. 

Az új javaslatban az 1848-iki javas-
lat alapelvei érvényben maradtak. Jelen-
tékeny különbség a kettő közt az ingye-
nes oktatás elejtése, valamint az, hogy 
a fönnálló és a törvény követelményei-
nek megfelelő iskolák jellegének épség-
ben tartása mellett, míg az 1848-iki 
inkább az állam, emez inkább a község 
föladatává teszi a népiskola gondozását 
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ott, ahol a helyi viszonyokhoz képest, 
a felekezeti iskola alakítása vagy fönn-
tartása lehetetlen. 

Kétségtelennek tartom, hogy az 1848 
óta a közviszonyokban beállott fordulat 
idézte elő e változtatást. 

184S-ban a XX. törvénycikk 3. §-a 
kimondja, hogy „minden bevett vallás-
felekezetek egyházi és iskolai szükségei 
közálladalmi költségek által fedeztesse-
nek". Ehhez kép.est a miniszter méltán 
számíthatott arra, hogy az állam által 
fizetett egyház és iskola, mint az állam-
nak tisztára alárendelt intézmények ke-
zeltethetnek. 

1868-ban ugyanazon miniszter a sú-
lyosan megterhelt közösügyes államban 
józanul egyelőre nem is gondolhatott az 
1848-iki XX. törvénycikk végrehajtására. 
Ennélfogva az új törvénynek szükségkép 
akként kellett rendelkeznie, hogy a nép-
iskolák az egyesek, a társulatok, a fele-
kezetek és főként, Mldességszerííleg a 
községek által állíttatván és tartatván 
fönn: az állam elvileg érintetlen iskola-
állítási joga csakis ott lép előtérbe, ahol 
immár sem a község, sem a felekezet 
nem képes jogát fönntartani vagy kö-
telességét teljesíteni. 

Eötvösnek, személyes tapasztalatai is 
hozzájárulhattak e változtatás előidézé-
séhez. 0 a forradalom viharai elől 
Svájcba és Németországba húzódott. 
Tanúja lehetett mindkét helyen a köz-' 
ségek kezén lévő iskolák bámulatraméltó 
virágzásának. Megigézte a látomány s 
amint tehette, hazájának ajánlotta föl 
a községi iskola intézményét. 

Eötvös azonban figyelmen kívül hagyott 
egy döntő körülményt. Svájc és Német-
ország előhaladásának legfőbb emeltyűje 
a községi jólét, a polgárok általános 
műveltségével kapcsolatban. Viszont ha-
zánk sok minden nyomorúságának egyik 
legfőbb magyarázata a községi élet el-
züllöttsége, a polgárok többségének mű-
veletlensé^ével kapcsolatban. 

Azt hiszem, hogy a praemisszák ezen 

homlokegyenest ellenkező mivolta, nyo-
mós és tárgyilagos ellenvetés lehetett 
volna a javaslat ellen. Erről azonban 
senki sem beszélt. Annál inkább előtérbe 
helyeztetett a felekezeti szempont. 

Az akkor ultramontánnak nevezett 
klérus „ semmivallású " -nak nevezte el 
a községi iskolát, de hivatalosan és 
ünnepélyesen nem szólalt föl a törvény-
terv ellen. 

A leghevesebb támadás épp azon oldal-
ról jött, honnét legkevésbé lehetett várni. 

Az 1860-as évek időszaka kitünőleg 
protestáns-kor volt. A politikai, a tudo-
mányos, a társadalmi életben mindenütt 
a protestánsok vitték a szót. Magát a 
törvényjavaslatot a minisztérium szak-
osztályaiban, kizárólag protestánsok for-
mulázták s dolgozták ki részleteiben. 
Eszmeileg a törvényjavaslat fundamen-
toma, t. i. a szabadság, az egyenlőség,, 
a nemzeti nyelv érvényesülése, a nép 
mint önjogú, önkormányzatra hivatott 
egyed — mind egy szálig tőrül metszett 
protestáns eszme. 

A javaslat ellen mégis épen protes-
táns részről támadt a leghevesebb ellen-
kezés, különösen az akkor „orthodoxnak" 
nevezett reformátusok körében. Révész 
Imre és Tisza Kálmán állott a javaslat 
elleni mozgalom élén. És amikor a ja-
vaslatból törvény lett, a bécsi és linci 
békére hivatkozva, a tán legtekintélye-
sebb, de mindenesetre legnagyobb tiszán-
túli református egyházkerület azonnal 
tiltakozott életbeléptetése ellen. 

A sérelem az volt, hogy „az 1868 
december 5-én szentesített s a nép-
iskolai közoktatásról rendelkező XXXVIII. 
törvénycikk és az ennek végrehajtásáról 
intézkedő miniszteri rendeletek — úgy-
mond — a mi meghallgattatnunk és bele-
egyezésünk nélkül, iskoláink belügyeibe 
rendelkezőleg avatkoznak, sőt iskoláink 
fönnmaradását és egész lételét, különö-
sen anyagi tekintetben, fölötte nehezen, 
vagy épen nem teljesíthető föltételekhez 
kötik, s azokat k,en sok esetben egy-
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házunkhoz nem tartozó s velünk ellenkező 
vallásos meggyőződésben levő kormány-
hivatalnokoknak rendszeresített olyatén 
fölügyelete alá vetik, amilyen ellen a 
magyar protestáns egyház eleitől fogva 
a leghatározottabban tiltakozott". 

E támadás amilyen meglepő, époly 
alaptalan volt. Mert a törvény épen azt 
célozta, hogy a kormány ezentúl, két-
ségbevonhatatlan főfelügyeleti jogát fele-
kezeti iskolákban csupán az oktatás 
külső kellékeire (a tantárgyak minimu-
mára, a képesített tanítóra, stb.) vonat-
kozólag gyakorolja, de nem avatkozik 
semmibe, ami a felekezeti iskola belső 
életére, az oktatás szellemére és irá-
nyára tartozik. 

Már pedig szellemi és erkölcsi szer-
vezetekben ez a fődolog! 

Eötvös népiskolai törvénye páratlan 
helyet foglal el a törvényalkotások kö-
zött. Nem azért, hogy tökéletes volna; 
ilyesmire emberi erő nem képes, tény-
leg már is túl van szárnyalva és sok 
tekintetben elavult. Hanem abban külön-
bözik egyéb törvényektől, hogy nem 
kellett s nem is lehetett azonnal végre-
hajtani, lényegében inkább csak bizo-
nyos eszményi álláspontot kifejező politikai pro-
gram lévén, melynek életbeléptetéséhez 
évtizedek kívántatnak. 

Innen van, hogy Eötvös, bár egész 
hírnevét kötötte a törvényhez, a lénye-
get nem érintő részletekben angyali 
béketűréssel engedte magát legyőzetni. 

így kapcsolták ki a törvényből a 
kisdedóvót, mint amelyről a társadalom 
van hivatva gondoskodni s így iktatták 
bele a polgári iskolát, mint a népokta-
tási intézetek koronáját. A polgári iskola 
Eötvös javaslata ellenére került a nép-
oktatás prokrustesi ágyába, — amit na-
gyon helyénvalónak tartok kiemelni! 

Szerfölött igaztalannak tartom, hogy 
újabb időben egyes érdekeltek, sőt egész 
tanítóegyletek is kétségbe vonják br. Eöt-
vös József igaz jóakaratát maguk a ta-
nítók iránt. 

Mert mi egyéb a jóakarat kétségbe-
vonásánál az a tény, hogy koldusalamizs-
nának minősítik a törvényben megállapí-
tott fizetésminimumot, s ezért Eötvöst 
teszik felelőssé, mint aki többet is meg-
állapíthatott volna, ha igazán akarja. 

Eötvös korának legkiválóbb alakjai 
forró szeretettel és tisztelettel nézték 
az egyszerű tanítót, kiben előretörő 
eszméik kész munkatársát szemlélték. 

Lord Brougliam, a nagy államférfi, 
Eötvössel sok tekintetben rokonszellem, 
ki teszem az 1848-iki februári forra-
dalmat is kezdetben épúgy dicsőítette, 
továbbfejlődésében épúgy elítélte, mint 
Eötvös a« magyar forradalommal t e t t e ; 
lord Brougham, ki a közoktatás kérdé-
sével époly alaposan foglalkozott, mint 
b. Eötvös József amennyiben a XIX. 
század legolvasottabb, mert 35 kiadást 
ért közoktatási programmját „Practical 
observations upon the education of the peoplea  

cím alatt ő írta meg: hát ez a férfiú a 
világ első parlamentjében arra a kérdésre, 
hogy „ki az első hivatalnok az államban ?" 
— ezt a választ adta: „A tanító, még 
pedig a falusi tanító, az igazi néptanító." 

A tanítók hivatásának ezen glorifi-
kálása mellett valóban meglepőnek tűnik 
föl, hogy Eötvös a minimumot tisztes 
lakáson és legalább egy negyed holdnyi 
kerten kívül mindössze csak 300 forint-
ban szabta meg. 

Ha azonban e kérdést, mint törté-
nelmi dátumot tárgyilagosan akarjuk 
megítélni, figyelembe veendő először is 
az, hogy minő hitvány volt a tanítók, 
az úgynevezett mesterek fizetése 1868 
előtt. Már maga a minimum megköve-
telése nagy haladás volt az előbbeni 
állapotokhoz képest. 

En e kérdést egész terjedelmében meg 
akarván világítani, az egész kor keretébe 
helyezem, mert csak úgy alkotható az 
igazságnak megfelelő, valóban tárgyilagos 
vélemény. S ha valaki ezzel szemben a 
gróf Apponyi-féle mai fizetésemelésnek 
bebizonyult lehetőségét hozná föl, annak 
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Lamennais-vél azt felelem: „le possible 
d'aujourd'hui n'est pas le possible d'hier." 
(Ami ma lehetséges, tegnap még nem 
volt az.) 

Tárgyunk megítélésénél nem lehet 
eléggé kiemelni, hogy a modern állam 
gyors egymásutánban jelentkező nagy 
követelményeit minden egyéb szakma 
vezérei épúgy fokozni kívánták, mint 
a közoktatási miniszter a magáét. S 
briaraeusi karokkal fogták meg a kezét 
a katonaság, a földmívelés, a közlekedés, 
az igazságszolgáltatás, a kereskedelem 
stb. érdekei nevében, de főként az adózó 
nép^ teherviselési képessége nevében. 

így volt ez másutt is. Franciaország-
ban a nagy Guizot lS34-ben csak 200 
frankban állapította meg a tanítók leg-
kisebb fizetését s 1868-ban a franciák 
dúsgazdag honában bizony csak 500 
frank volt a minimum, 50 frankkal keve-
sebb, mint Eötvös törvényében. 

De nézzük Poroszországot, a népiskolai 
képzés klasszikus földét. Ott is a kezdő-
fizetés 1868-ban mindössze 100 tallér 
volt, 50 forinttal kevesebb, mint Eötvös 
törvényében. 

Mindezen jelenségeknek van még egy 
kulcsa, melyet tudtommal még nem igen 
mutogattak. 

Épen Poroszországban, de egyebütt 
is. hol egész lélekkel dolgoztak a nép-
nevelés emelésén, maguk a leghűségesebb 
adeptusai az eszmének, tisztában voltak 
vele, hogy úgy a kicsiny minimum, mint 
a kezdőfizetés voltaképp csak a falusi, 
szegényebb iskolákra vonatkozik. S ezeket 
tartva szem előtt, azon kor legkiválóbb 
pedagógusai úgy vélekedtek, hogy a falusi 
mesterek hatása annál nagyobb, minél 
közelebb áll életmódjuk a néphez, melyet 
az ismeretek elemeibe kell bevezetniök. 

Szándékosan hivatkoztam pedagó-
gusokra, mert az államférfiak mellék-
tekintetek gyanújába eshetnének. S ezek 
közt egyik legelső, Hippel, a porosz neve-
lésügy kitűnő bajnoka, a falusi tanítók 
képezdéjéről egyebek közt ezt mondja : 

„A falusi tanítók képezdéjének vidéki 
községben és akként kell berendeztetnie, 
hogy növendékeit a maguk falusias-
ságából ki ne vetkőztesse. Még a kabát 
szabása, az iskolamester egész külseje 
is befolyással van az ő hivatalára. Haj-
viselete és ruházata olyan legyen, mint 
falujában a legtisztességesebb földmí-
velőé. Ha a falusi tanító nagyobb városi 
képezdében nevelkedett,kivált ha a képez-
dét szörnyen tudós, theoretikus doktorok 
vezetik, akkor legtöbbnyire mint elé-
gedetlen, tudákos ember érkezik meg 
falujába. A frakk, a legújabb szabású 
nadrág nem engedi, hogy a falusi ember 
az új tanítót magához hasonlónak vélje, 
de azért mégsem fogja „úrnak" tartani. 

A városi élethez való szokás a falusi 
életet elviselhetetlenné teszi. A falusi 
tanítónak, hogy helyét megállja, nincs 
szüksége több ismeretre, mint ameny-
nyire tanítványait okta t ja ; de ezeket az 
ismereteket aztán egészen alaposan kell 
tudnia." 

íme Eötvös jóhiszeműségének két-
ségbevonhatatlan bizonyítéka. A fizetési 
minimumot ő is, mint egyéb kortársai, 
pusztán csak szegény falusi iskolákra 
vonatkoztatta,melyekben a legegyszerűbb 
ember a legegyszerűbb eszközökkel is 
eredményt mutathat föl. Városi és 
nagyobb községek hasonlíthatatlanul ma-
gasabb képzettséget követelő tanítóira 
annyival kevésbé gondolhatott, mert 
igen jól tudta, hogy azokban a 300 
forintos minimum már a törvény meg-
hozatalakor is jóval meghaladott állás-
pont volt. 

Már pedig a jóhiszeműség az igazi 
mértéke gyakorlati államférfiak egész 
pályájának. 

Eötvös maga is sokat adott erre s 
mindig tudatosan, teljes önérzettel hivat-
kozott reá. Fölöttébb jellemző e részben 
egy birtokomban levő kiadatlan levele, 
melyet 1860 augusztus 10-én intézett 
Ballagi Mórhoz, 

i A levél így szól: 
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„Mint az augusztus 7-iki Naplóban 
olvasám, Zsedénji a miskolci nagy-
gyűlésen ta r to t t beszédjében az 1848-iki 
kii-, magyar Cultus Ministerium ot világos 
szavakban azzal vádolá, hogy az rendeletei 
által a protestánsoknak az 1790. évi 26. 
cikkelyen alapuló jogi állapotát sértette. 

Miután egész életemen át a vallásos 
szabadságért küzdve, az iránt, hogy a 
magyar protestánsoknak autonómiája 
1848-ban csorbát nem szenvedett, talán" 
némi érdemet tulajdoníthatok magam-
nak: mást érdemeltem' talán s meg-
vallom, mást vártam protestáns hon-
társaimtól, mint azt, hogy egy több száz 
személyből álló gyülekezet előtt, nemine 
contradicente, sőt valószínűleg a leg-
általánosabb taps között a hazai tör-
vények megszegőjének s a vallásos sza-
badság ellenének neveztessem." 

Eötvös érzékeny lelke hatványozottan 
érezte az igaztalanság fagyos érintéseit. 
De bármily busásan volt része bennök. 
számot vetett azzal, hogy ez a politikai 
párttusák elmaradhatatlan következ-
ménye. S volt neki egy olyan mentsvára, 
melyről a legádázabb támadás nyilai is 
mindenkor tehetetlenül pattantak vissza. 

0, mint az eszmények embere, minden 
körülmények között egyenesen ment 
tovább a maga útján, melyet Isten és 
az emberek iránti kötelességérzete jelölt 
ki számára. 

S ez az út vezet az igazi alkotásokhoz. 
A hit, melyet a tapasztalat próbái 

nem riasztanak meg, a hit, melynek 
semmi köze a kételyhez, s mely ennél-
fogva nem ismeri a töprengést: még a 
poklok kapuin is erőt vesz. B. Eötvös 
József is az eszményeibe vetett törhetet-
len hite által válhatott nemzete nagy 
tanítójává s mindenekfölött ez a nagy 
hite szerezhette meg „eszméi győzedel-
mét" a népiskolai törvény megalkotá-
sával és keresztülvitelével. 

„Szelleme élni fog ott, hol imádnak 
még szabad eszmét!" 

(Budapest.) Dr. Ballagi Aladár. 

A tanfelügyelők szervezkedése. 
A Néptanítók Lapja ez évi első számában 

egyik kartársam írt e témáról. Szívesen invi-
tál bennünket, bogy szóljunk hozzá e kérdéshez. 

Mindenesetre tetszetős az idea. Az öregebb 
kartársaktól tudom, nem is mai keletű. Kedves 
jó Hajnóczy bátyámuramat meg is nevezi cikk-
író kollégám. Pedig tudtommal többen is van-
nak az „öregek" között, akik nemcsak foglal-
koztak az eszmével, de megvalósítása érdekében 
is tettek lépéseket. Ok is tudják, én is tudom, 
hogy a dolog miért nem sikerült. 

Szabad legyen megjegyeznem, hogy nekem 
ennek a fölszólításnak a hangja kissé erőtlen-
nek, gyöngének tűnik föl. Szinte látom, érzem, 
hogy félve nyúlt thémájához cikkíró kollégám. 
Szeretném például tudni, hogy hát ki is rej-
tőzködik a „Tanfelügyelő" neve mögött. A jó 
„öregek" közül valaki? 

Hej, úgy látom, őt még mindig fogva tar t ja 
az az aggodalom, ami szeretve tisztelt Hajnóczy 
kollégám ifjú, vagy ifjabb korában uralkodott 
valahol ! 

Vártam visszhangot a cikkre, de nem jelent 
meg. 

Talán megint valami aggodalom merült föl ? 
Nos, én úgy érzem, ha szabad mondanom, úgy 

tudom, hogy ma minden aggodalom fölösleges. 
Lelkemben úgy vagyok meggyőződve, hogy 

a közélet ma i vezetői épen arra törekszenek, 
hogy a sok-sok régi hazugság es ámítás után 
végre megtalálják az igazságot. Es talán aggód-
nának akkor, amikor egy nobilis testületet lát-
nak az igazság felé törekedni ? o o 

Szó sincs róla ! 
Inkább azt hiszem, a régi kicsinyhitüségből 

maradt még meg bennünk valami, talán ki se 
tudjuk mondani, hogy mi ? 

A régi varázs megtört, útnak indulhatunk. 
Cikkíró kollégám sorai legalább ezt jelentik. 

A nagy és szép tervhez a második lépést, 
mivel más eddig nem próbálta meg, megteszem én. 

A tanfelügyelők szervezkedését igen is szük-
ségesnek tartom. Es pedig szükségesnek tartom 
nem csupán azért, mert a szociálistáktól kezdve 
minden testület szervezkedik, hanem azért, mert 
a tanfelügyelők szervezkedésétől nagy nemzeti 
érdekek függnek. 

Szükségesnek tartanám akkor is, ha egyedül 
anyagi érdekei miatt szervezkednék a kar ; 
szükségesnek tartanám, ha testületi szellemé-
nek ápolása miatt kívánná azt ; sőt szükséges-
nek tartanám még akkor is a szervezkedést, 
ha pusztán pedagógus tisztség volna a tanfel-
ügyelőség. Hanem szükségesnek tartom kivált-
képen azért a szervezkedést, mert a tanfel-
ügyelő közigazgatási és politikai missziót tölt 
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be. Szerepe mindkét tekintetben fontos és nagy 
horderejű. Es épen e két irányban tanácstalan 
e díszes testület. 

Tanácstalan, mert törvényeink hézagosak, a 
tanfelügyelőnek semmi végrehajtó hatalmat sem 
biztosítanak ; mert egyöntetű utasítást nem 
kap, vagy ha kap is, egyöntetű végrehajtására 
a szervezkedettség hiányában képtelen. 

Pedig valamennyiünket egy cél kell, hogy 
vezessen : a magyar nemzet nagysága és hatalma. 
Hogyan leszünk képesek e cél felé csak töre-
kedni is, ha akár egyénenként, akár testületben 
teljesen az egyéni belátás bölcseségére leszünk 
kénytelenek támaszkodni. 

Egy ember elvégre csak egy ember, sok 
ember együttvéve mégis csak többet tud tenni ! 
A testületi szellem nemcsak a munka egy-
öntetűségét hozza létre, de a munkások szoli-
daritását is. Talán egy pályán sincs annyira 
szükség a szolidaritásra, mint épen a tanfel-
ügyelőin. A munka és a munkások szolidaritása 
hatalom, melyen sok igazságtalan és jogtalan 
elv és elmélet megtörik. A mi szolidaritásun-
kon pedig meg kell törnie nemzetünk ellen-
ségei minden elejének és furfangjának. 

Amit egy tanfelügyelő mond, az egy ember-
nek a súlya, szava, ereje. Amit 50—60 tan-
felügyelő együtt, egy időben, egyformán mond, 
az — erő, az hatalom, az győzelem. 

Az egész népoktatás gyökeres változás előtt 
áll. Ha szét leszünk továbbra is szórva, a vál-
tozás megtörténhetik —• nélkülünk. Pedig ennek 
nem szabad megtörténnie ! A tanfelügyelőknek 
minél előbb egyesülniük kell, tapasztalásaik 
gazdag tárházából hadd táplálkozzék a minisz-
teri büró ép úgy, mint a törvényhozás. Az új 
törvényeknek a tanfelügyelők tudtával és hozzá-
szólása mellett szabad csak megszületniük. 

Nem kell attól megijedni, hogy a tanácsko-
zásokon radikális indítványok és javaslatok 
látnak napvilágot. Szemforgatással, nagyképüs-
ködéssel és szolgai megalázkodással — eddig 
legalább - még csak hátrafelé vitték a világot. 

Amint a nemzetek életében véres forradalmak 
jelzik a mértföldeket, a szellemi életben is csak 
forradalmak hoznak létre tisztult fölfogást s 
csak merész tervek és szándékok megvalósítása 
idéz elő frissítő haladást. 

És különben is oly előkelő testületet, mint 
amilyen a tanfelügyelői testület, a túlzott radi-
kálizmustól nem kell félteni. És bármily théma 
vetődnék is föl kebelében : anyagi vagy tanügyi, 
közigazgatási vagy politikai, nem kell félni ! 
S különösen nin'cs ok aggodalomra azért, mert 
ez a testület rajongó szeretettel szereti a ma-
gyar népoktatást és a népet ; megbízhatósága 
pedig minden kétségen felül áll. 

Természetesnek tartom, hogy mivel a tan-

felügyelői állás bizalmi állás, a kormány nagy 
politikájától el nem térhet, mert akkor illuzó-
riussá válnék a felelős miniszteri cselekvés. De 
viszont a felelős kormányzat értékben és erőben 
rendkívül sokat nyerne, ha az országban szerte-
szórt vezérkarát többször hallaná megnyilatkozni. 
Vegye el tőlük a jót, vesse el a rosszat, érték-
telent. 

A szervezetnek felsőbb szankciót kell nyer-
nie, mert enélkül a megpróbáltatások napjaiban 
könnyen el lehet némítani. 

És ami fő, nem szabad a szervezetnek meg-
kötni a kezét, leszorítani a nyelvét. A maga 
kebelében teljes szabadságnak kell uralkodni, 
mert egy béklyókba kötött szervezet annyit 
sem ér, mint egy pipa dohány. A szervezet 
vezetőségében mindig lesz annyi bölcseség, be-
látás, tapintat, hogy úgy vezeti a szervezetet, 
hogy az túlzásokra ne ragadtassa magát. Tehát 
a szervezet kebelében szükségesnek és elengedhe-
tetlennek tar tom: a szabadságot. 

A szervezet félhivatalos, vagy hivatalos vol-
tára csak annyiban fektetek súlyt, hogy abba 
minden tanfelügyelő köteles legyen belépni. 
Más kérdés, hogy a szervezetnek tagjai lehet-
nek-e a segédtanfelügyelők és tollnokok, vagy 
mások r1 Szerintem igen. 

Hogy üléseinkre, gyűléseinkre elöljáróink 
eljöhetnek, igen természetes, sőt szükséges is. 
Mert hisz amint mi nélkülük nem dolgozhatunk, 
úgy ők mi nélkülünk kéz- és lábnélküli embe-
rek volnának. Mi egymást kiegészítjük, tehát 
ismernünk is kell egymást fölfogásban és sze-
mélyileg. 

Mi legyen célja egyesületünknek ? 
Minden, ami a kart, minden ami a népokta-

tást érdekli. Ezt pontokba szedni lehetetlen. 
De ha már névtelen kollégám részletezte, hát 
én hozzáteszem még 5.pontnak: a tanfelügyelői 
kar teendői a közigazgatásban • 6. pontnak : a 
tanfelügyelői kar politikai missziója; 7. pont-
nak: népoktatásügyi törvények és fontosabb 
szabályrendeletek s elvi kérdések megvitatása ; 
8. pontnak : a tankönyvírás és bírálat kérdése ; 
9. pontnak: a szolgálati viszonylat pontos és 
szabatos megállapítása a többi tisztviselői ka-
rokkal szemben; 10. pontnak : az egész országra 
egységes hódítási tervezet megállapítása : 11. 
pontnak: a kar erkölcsi és anyagi érdekeinek 
védelme. 

És sok-sok mindenről beszélhetünk még, ha 
a szervezet meglesz. Névtelen kollégám cikké-
ben utalt u. e. lapok hasábjain megjelent so-
raimra is, amelyet az 5°/o-os iskolai pótadóról 
írtam. Nem is kicsi, nem is könnyű théma. 
És mennyi van még ilyen ! Szinte ezret tudnék 
egy lélekzetre elmondani. Hát ez mind odavaló 
a szei-vezetbe s azt mind ott kell megbeszélni. 
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De hogy a szervezetből valami legyen, alihoz 
nem elég, hogy írjunk. Tenni is kell valamit. 
Az első, amit tenni kell, ez az, hogy haladék 
nélkül jöjjünk össze s beszéljük meg, hogy mit 
kell tennünk. Vagyis kedves, névtelen kollégám, 
ha az eszmét megpendítette, tegye lehetővé, 
hogy össze is jöhessünk, hívjon meg bennünket 
egy értekezletre. Addig míg össze nem jövünk, 
hiábavaló minden írás, minden betű. 

Egyebekben a tanfelügyelők szervezkedésé-
nek eszméjét lelkem mélyéből üdvözlöm s a 
haza érdekében is sok szerenesét kívánok hozzá. 

(Déca.) Dénes Károly, 
k i r . tanfelügyelő 

Az ei. és polg. isk. közötti kapcsolat. 
(Hozzászólások.) 

I. 
Tudom, hogy többen lesznek, akik hozzá-

szoknak Gárdos kollégánk ily című cikkéhez; 
midőn én is elmondani kívánom a magam 
véleményét, teszem azért, hogy ezen fontos ügy 
minél több oldalról megvilágíttassék és immár 
többé le se kerüljön a napirendről mindaddig, 
míg kívánt megoldást nem nyer. 

Az utolsó betűig helyeslem Gárdos kollégám 
cikkét, köszönettel adózom neki, hogy ezt a 
dolgot a felszínre hozta, mert míg egyrészről 
életre kiható voltát a legnagyobb mértékig 
elismerem, azt is tudom, hogy üdvös hatása 
mindaddig érezhető nem lesz, míg a kapcsolat, 
illetve a különbözeti vizsgálat kérdése a leg-
szigorúbban nem precizíroztatik. 

Tudok esetet, hogy egy VI. elemit végzett fiút 
egyszerűen fölvettek a polg. III . osztályába és 
a különbözeti vizsgálatot karácsonyra halasztot-
ták. Mivel azonban a fiú kitűnő tanulónak bizo-
nyult, a különbözeti vizsgálatot elengedték. 

Két évvel ezelőtt készítettem elő egy VI. 
elemit végzett fiút a különbözeti vizsgálatra. 
Vizsgálatot te t t : a földrajzból, természetrajzból, 
számtanból, mértanból és rajzból. Németből nem 
kellett, mert azt csak a I l l -ban kezdik. 

Most egy Vl-ik elemi osztályt végzett kis 
rokonlányomat szeretném fölvétetni a polg. 
Ill-ik osztályába. Megkérdeztem az igazgatót, 
ki az egyik tanítónőhöz utasított. Az illető 
tanítónő a különbözeti vizsgálat tárgyaiul, a 
vallást kivéve, az összes tárgyakat fölsorolta, 
még pedig úgy az első, mint a második osztály 
anyagából, kijelentve azonban, hogy vizsgálat-
díjat csak a különbözeti tárgyak után fizet. 

Hát ez már igazán túlhajtás, amely semmi-
képen sem felel meg annak az intenciónak, 
mely az 1895. évi 5009. sz. miniszteri ren-
deletben foglaltatik. 

Ez abszurdum is, hogy ne egyenlő mérték-

kel mérjenek e haza minden fiának, meg aztán 
ily módon melyik V-ik vagy Vl-ik osztályt 
végzett tanuló tudja letenni a különbözeti 
vizsgálatot szept l-re, mikor neki a tanulásra 
csak két hónapi ideje van ? Holott a képzett-
sége, általános tudása van annyi, hogy minden 
akadály nélkül továbbhaladhatna, de a polgá-
riban más könyvből kérdeznek ám és ha mái-
vizsgálat, há t azt kell tudni, amit a polgáriban 
tanítanak, persze úgy okoskodva, hogy ne két 
hónapig, hanem esztendeig tanuljon az a növen-
dék, hiszen a nyilvános tanuló is addig tanulja. 

Igen ám, de akkor ne ámítsuk magunkat és 
ne beszéljünk kapcsolatról. Hisz az az V-ik 
osztályt végzett tanuló, aki egy évig készült a 
különbözeti vizsgálatra, bár sikeresen tegye le azt, 
nem hogy nyert volna, de sőt egy évet veszített ! 

Az én véleményem szerint, ha a fiúiskolák-
nál elég ha a német nyelvet a III-ik osztályban 
kezdik, miért ne volna az elég a leányoknál is, 
mi szükség a németet már a polg. leányiskola 
I-ső osztályában kezdeni? 

Ez esetben, tekintve az új állami tanterv 
anyagát, a különbözeti vizsgálatot egészen el 
lehetne törölni, vagy olyanformán korlátozni a 
fölvételt, hogy csak a legalább általános jeles 
osztályzatú növendéket veszik föl vizsga nélkül 
a megfelelő osztályba, a gyengébb bizonyítvá-
nyúakat pedig csak fölvételi vizsgálat alapján. 
(A törvény szerint: „az összes nem állami 
iskolák is kötelesek minden tárgyat legalább 
is oly mennyiségben tanítani, mint azt az állami 
tanterv megszabja".) 

így meglenne a kapocs az elemi és polgári 
iskola között és emelné a népiskola két felsőbb 
osztályának értékét és az iránta való érdeklő-
dést. (A polgári iskolák reformja.) 

Van azonban ennek az ügynek egy más, 
nem kevésbé fontos oldala is. A tanítók fize-
tésrendezés ügye immár dűlőre jut és ha 
egyelőre nem is teljes, de meglehetős egyforma 
alapon. Mi fogja sarkalni majd a tanítókat a 
nemes versenyre ? Az ügy-, a hivatásszeretet ? 
Hát egy bizonyos mértékig és ideig igen, de 
semmibe sem fárad bele az ember olyan köny-
nyen, mint a jutalom nélküli munkába. Ha 
tudja már az a képezdei növendék is, hogy a 
képezdéből kikerülve minden tanító megkapja 
azt az 1000 korona kezdőfizetést, akár elég-
ségesen végezte a képezdét, akár kitűnően és 
tudja azt is, hogy legyen ő az életben bármily 
ügybuzgó és szorgalmas is, épúgy 200 korona 
korpótlékban részesül, mint aki nem oly lelki-
ismeretes, hát rövid időn le fog törni minden 
ambiciója. 

Ezt pedig engedni nem szabad, ezért kell 
már eleve gondoskodni arról is, hogy a kiváló 
tanítók megfelelő előmenetelben részesülhesse-
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nek. Erre nézve első fok volna : a címzetes 
igazgatói kitüntetés s majd az igazgatói kine-
vezés, mind a kettő megfelelő díjazással. Má-
sodik fok: a polgári iskolai tanítóvá való ki-
nerezés. (? Szerk.) Ha már a népiskola Y—VI. 
osztálya már jelenleg is, a miniszteri rendelet 
szerint „továbbképzés, illetve továbbhaladás 
szempontjából egyenlő értékű a polgári iskola 
1—II. osztályával", miért ne bízathatnának meg 
egyes kiváló tanítók (legalább 10 szolgálati 
év után) azzal is, hogy a polg. isk. I—II. osz-
tályában tanítsanak ? Végül ott volna az elő-
lépésre a harmadik fok is : a kir. s.-tanféliigye-
lővé való kinevezés. (Még itt is megvolna a 
továbbhaladás útja, a kiváló munka után, a 
tanfelügyelőségre.) 

Ezeket kívántam az ügy érdekében elmon-
dani és tán sikerült is új és oly oldalról a 
kérdést bemutatni, melyről érdemes gondolkodni. 

(Miskolcz.) Mózes Imre. 

II. 
A Néptanítók Lapja idei 3. számában fenti 

cím alatt közölt cikkhez hozzászólva, következő 
javaslatom van. 

Első sorban tisztáznunk kell a helyzetet és 
helyesen kell értelmeznünk a miniszteri rende-
leteket. Az 1895. évi 5009. számú miniszteri 
rendelettel kiadott felső nép- és polgári iskolai 
Szabályzat 41. §-a ezt mondja : „ . . . a 33. §-ban 
előszámlált más fokozatú iskolák egyes osztá-
lyai tanérték szerint, de csakis kizárólag a 
polgári és felső népiskolai magánvizsgálatok, 
. . . és csak a vizsgálatra bocsátás szempont-
jából mily értékkel bírnak, arra nézve a táblá-
zat szolgál irányadóul" . . . stb., (e táblázatban 
az el. isk. V. és VI. osztálya egyenlő értékű a 
polg. isk. I. és illetőleg II. osztályával, t. i. a 
magánvizsgálatra bocsátás szempontjából). Hogy 
jobban megvilágítsuk a rendelet kívánalmait, 
vegyünk egy példát. Valamely tanuló, ki az 
elemi iskola VI. osztályát végezte (az említett 
Szabályzat 33. J;-a értelmében) egy év leteltével 
a polgári isk. III. osztályából magánvizsgálatra 
bocsátható, ha ezt megelőzőleg a kétféle iskola o O 
megfelelő osztályainál előforduló tantervi el-
térésből előbb különbözeti vizsgát tesz (1900. 
évi 40.863. sz. miniszteri rendelet 16. §-a). 

Ha most az említett tanuló, nem egy év 
múlva, hanem közvetlen a VI. osztály végez-
tével óhajt a polg. isk. 111. osztályába beirat-
kozni (a tantervi különbözet a két iskola közt 
fennállván) e különbözeti vizsgát nem engedhet-
jük el, épen a tanuló érdekéből nem. Mert 
olyan tárgyaknál, mint német, mértan, ábrázoló-
me'rtan, stb., a beiratkozott tanuló nem halad-
hat, miután e tárgyakat az elemi iskolában 
vagy egyáltalán nem tanulta, vagy pedig nem 

olyan részletesen tanulta, mint azt a polgári 
iskola alsóbb osztályaiban tanulta volna; így 
tehát a tanuló fönnakad, a többivel nem halad-
ha t ; épen ezért az említett 1900. évi 40.863. 
sz. miniszteri rendelet 16. pontja azt is mondja, 
hogy „a különbözeti vizsgálat a tanév elején, 
a tanítás megkezdése előtt teendő le". Ámde 
nem levén minden népisk. tanítónak tudomása 
az idézett rendeletről, nem is készítheti elő a 
polgári iskola IL vagy III. osztályába beirat-
kozó tanulót s így csakugyan szükséges elemi 
iskoláknál működő kartársainkat tájékoztatni e 
különbözeti vizsgálat felől annyival is inkább, 
mert a polgári iskolák is különböző módon 
járnak el, hol szigorúbban (tehát többet kíván-
nak a különbözeti vizsgálaton), hol enyhébben. 

A polgári iskola e téren is missziót teljesít, 
mert a középiskolákból kiszorult s főként az 
elemi iskola V—VI. osztályát végző tanulónak 
alkalmat nyújt arra, hogy tovább tanulhasson, 
hogy (idővesztés nélkül) tanulmányait tovább 
folytathassa. Az el. isk. V—VI. osztályaiból 
jövő tanulókat meg kell becsülnünk, mert ezek 
többnyire jó tanulók ; ezt statisztikai adataim-
mal is illusztrálhatom. 

1904—5-ik isk. évben az V—VI. elemiből a 
polg. isk. II. osztályába feljött tanulóknak csak 
7%-a volt elégtelen, holott az osztályt végzők 
összes számából 2 2 % volt elégtelen. 

Az 1905—6. isk. évben az V—VI. elemi-
ből polgári iskolánk II. osztályába jött tanulók 
közül az év végén 6°/o volt elégtelen, az osz-
tály összes létszámából pedig 21°/o volt elég-
telen. Én ennek magyarázatát abban találom, 
hogy az el. isk. V—VI. osztályából többnyire 
a java jön polgáriba, inert a szülő meggon-
dolja, hogy érdemes-e fiára az elemi végzése 
után költeni ; iskoláztatni akarná tovább a 
gyermeket, gimnáziumba nem viszi, mert oda 
még a VI. oszt. bizonyítvánnyal is csak az I. 
osztályba veszik föl, elhozza tehát a polgáriba, 
hol legalább egy évet nyerhet. Ilyen kedvező 
tapasztalatok után nekünk nem szabad elriasz-
tanunk az el. isk. V—VI. osztályából jövő 
tanulókat a felvétel megnehezítésével. 

Sajnos, hogy sok polgári iskolánál a külön-
bözeti vizsgákra vonatkozó eljárás igen eltérő ; 
némely polg. iskola minden tárgyból kíván 
vizsgálatot, némelyik csak 1—2 tantárgyból, 
avagy semmiből. 

Polgári iskolai szakköreink is belátták ez 
eltérő eljárás tarthatatlanságát s munkába szán-
dékoznak venni a különbözeti vizsgálatok föl-
tételeit és rendjét. Tájékoztatóul itt közlöm 
javaslatomat, melyben vagy a középútat igye-
keztem megtartani, vagy inkább az enyhébb 
követelményeket tartottam szem előtt ; ugyanis 
a különbözeti vizsgálat tárgyául csak azokat a 
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tantárgyakat vettem föl. melyeket a tanuló az 
előző iskolában vagy nem tanult, vagy pedig a 
polg. iskolában sem pótolhat: 

1. Az elemi isk. V. osztályából a polg. fiú-
iskola II. osztályába lépő tanuló vizsgálatot 
tesz : a mértanból, mértani rajzból, németből 
(ha nem magyar tannyelvű iskolából jött, akkor 
a magyarból is). 

2. Az elemi isk. VI. osztályából a polg. 
fiúisk. III. osztályába lépő: a magyar nyelv-
tanból, német nyelvtanból, számtan, mértan és 
ábrázoló mértanból. 

3. Az el. isk. V. osztályából a polg. leány-
iskola II. o'sztályába lépő tanuló vizsgálatot 
tesz : németből, számtanból, mértanból (ha nem 
magyar tannyelvű iskolából jött, akkor a ma-
gyarból is). 

4. Az el. isk. VI. osztályából a polg. leány-
iskola ÜL osztályába lépő tanuló : a magyar 
nyelvtan, német, történet (ó- és középkor), 
számtan és rajzoló mértanból. 

A (kisegítő) különbözeti vizsgálat a polg. 
isk. szempontjából intézendő el, tehát az itt 
fölsorolt tantárgyból annyit kívánunk, ameny-
nyit a polgári fiú- s illetőleg polgári leány-
iskola előző osztályának tanterve előír. 

Abban az esetben pedig, ba el. isk. VI. oszt. 
bizonyítvánnyal a polgári isk. II. osztályába 
akar lépni a tanuló, ettől is azt és annyit 
kívánunk, mint az el. isk. V. osztályból a pol-
gári isk. II. osztályába lépőtől kívánunk. Arra 
is volt eset, hogy az V. elemiből jövő tanuló 
bizonyítványában a szabadkézi rajzból nem volt 
érdemjegy, ebben az esetben természetesen a 
szabadkézi rajzból is különbözeti vizsgálatot 
kívántunk. Végül megemlítem még, hogy az 
(1900. évi) idézett miniszteri rendelet értelmé-
ben a különbözeti vizsgálat minden egyes tan-
tárgyáért 4—4 korona vizsgálati díj fizetendő. 

Mi, kik a polgári iskolákban működünk, 
reméljük, hogy a szakegyesületünk készítette 
javaslatot a minisztérium rövid idő alatt ren-
deletben kiadja s egyben óhajtandónak tartjuk, 
hogy minden érdekelt elemi iskola idejében 
ezt tudomásul is vegye, hogy adandó alkalom-
mal a polgári iskola I I—III . osztályába jövő 
tanulót kellően tájékoztassa s előkészítse, mert 
a mai állapotnak egyik hátránya még az is, 
hogy a szülő és tanuló nem lévén tájékozva a 
különbözeti vizsgálat mibenlétéről, nem is ké-
szülhetett erre ; mi aztán megsajnáljuk a szegény 
aggódó szülőt s a gyermeknek a különbözeti 
vizsgálatra időhaladékot adunk karácsonyig. 
Tapasztalatból mondliatvm, hogy az ilyen ha-
lasztás nem sok haszonnal jár, mert míg a gyermek 
pld. az ábrázoló mértan elejére el nem készül, 
addig e tárgy előadásából semmi haszna sincsen. 

(Szeged.) Baranyai Gy. 

Külföldi szemle. 
Nagybritánia. (Tanítóképzés, tanítók fizetése, 

tantervek.) A legtöbb angol tanító kiképzése 
még sok kívánnivalót hagy maga után. A képző-
intézetek látogatása nem kötelező, nem is lehetne, 
mert Nagybritániának mindössze 44 szemi-
náriuma van. A szemináristák jelentékeny segé-
lyezésben részesülnek, azért tömegesen tódulnak 
a fölvételi vizsgálatokhoz. Ezekre a vizsgálatokra 
a növendék-tanítók (Pupil-teacher) jelentkeznek, 
amilyen 27.000 van, az összes tanítóknak majd-
nem 27%-a . Ezek a növendék-tanítók olyan 
tehetséges elemi iskolai tanulók, kik nem tartják 
méltóságukon alulinak, hogy tanítókká legyenek. 
A növendék-tanító 13 éves korában kezdheti 
meg pályáját, egy főtanító vezetése alatt. Ha nem 
sikerül neki a szemináriumba jutni, akkor vissza-
tér tanítói hivatalába és nébány év múlva az 
autodidakta-vizsgálatra jelentkezhetik, amely 
nem igen nagy igényeket támaszt. Egy- második 
vizsgálatra nem kell neki mennie; továbbkép-
zéséről nem gondoskodnak. Az ilyformán állás-
hoz jutot t tanítók legnagyobb része mindvégig 
mesterember marad ; mint a főtanító önállóság 
nélküli segédei töltik életüket. A tanítóegye-
sület 1905/6. évi jelentése szerint az angol 
tanítók 53°/o-a káros működést fejt ki. Az 
angol tanítók 47%-a azonban lényegesen jobb 
kiképzést nyer, úgy, hogy a szeminárium be-
végzése után akadémiai fokot nyertek. Ezt 
háromféleképen érhetik el: vagy magántanu-
lással, vagy valamely tudományos intézetben, 
vagy az egyetemen. Az így kiképzett tanítók-
nak vezető állásra van kilátásuk. A tanítók 
fizetése nem valami fényes. Tekintve az angol 
pénz értékét, kevéssel több, vagy talán csak 
annyi, mint a porosz tanítók fizetésének fele. 
Egyes grófságok azonban jó fizetést adnak 
tanítóiknak. A városokban az iskolák hétosz-
tályűak, az iskolalátogatás a 7. évtől a 14-ig 
tart. Öt éves korában a gyermeknek a kisded-
óvodába kell járnia, ahol az olvasás- és számo-
lásban előkészítik. A nyelvet és számtant sok 
órában tanítják. Ez nagyon érthető. A mérték-
és súlyszámolásban hiányzik a tizedes-rendszer ; 
a sokféle mértékek és súlyok époly sokféle 
aritmetikái egységen alapulnak. A nyelv pedig 
az angolul beszélő gyermeknek is nagy nehéz-
séget okoz. Nagy nehézséget okoz a kiejtés és 
a helyesírás. A vallástanítás terén az anyag 
uralkodik. Csodálatos, hogy mennyit kell beem-
léztetni a fiatal angolnak. A ótestamentumból 
egész fejezeteket s majdnem minden zsoltárt 
be kell tanulniok. Egy nagy előnye van az 
angol iskolának : sokat adnak a testgyakorla-
tokra. 

eg>«jfc3* 
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Oroszország népiskolái és az orosz 
reformjavaslatok. 

Oroszország kultuszminisztere, vagy az oda-
való elnevezés szerint a „néjmívelő miniszter" 
a tanítójavadalmak emelésére s a népiskolák 
szaporítására 5,333.000 rubel lútelemelést pre-
liminált a folyó 1907. évre. Hogy mennyire 
helyénvaló ez a gondolkodás, kitűnik épen a 
nevezett miniszter jelentésének számadataiból, 
mely szerint az alsóbb néposztálynak még fele-
része sem látogathat iskolát. A 110 milliónyi 
népességnek 10%-át veszi iskolakötelesül a 
miniszteri jelentés s eszerint legalább 11 mil-
liónyi népiskolai növendéknek kellene léteznie, 
holott a miniszteri kimutatás csak 5,344.797, 
vagyis felényiről sem számolhat be, jóllehet 
Európa többi művelt államaiban a tankötelesek 
számaránya a népesség 10%-nál jóral magasabb. 

És az iskolát látogató növendékekből3,792.999 
a fiú, s csupán 1,551.739 a leány, holott a 
nyugati államokban a leánynövendékek jelenté-
kenyen túlhaladják a fiiík számát, így -például 
Németországban épen egy millióval s ennek 
következtében a leányiskolák száma is többség-
ben van. Oroszországban átlag 227 [" -kilo-
méterre és 1652 lakosra jut egy iskola s az 
ázsiai kormányzóságok e tekintetben is óriási 
hátrányban vannak. 

A nevezetesebb kormányzóságokban például 
ilyen területekre jut egy-egy népiskola : 

Európai Oroszország : 
Tulai kormányzóságban . . . 1 4 LJ-km. 
Podolsz „ . . . 17 „ „ 
Moszkvai „ . . . 18 „ „ 
Livland „ . . . 24 „ 
Esztlancl „ . . . » » 

Ázsiai Oroszország : 
Samarkand kormányzóságban . 2.855 Q -km. 
Feoghana „ . 3.666 „ „ 
Semipoladiszk „ . 4.949 „ „ 
Jakutzk „ . 46.433 „ „ 

Az orosz népiskolák egy-, léét- és hatosztályúalc 
és tanítósak. A hatosztályú népiskolák száma 
alig emelkedik 957-re s csakis nagyobb váro-
sokban fordul elő. A kétosztályúak sem halad-
ják túl a 3450-et. Legtöbb tehát az egyosztályú 
s ebből 84.577-et mutatott ki az 1905. évi 
statisztika. 

De az óriás néppsségü nagy városok dacára 

a hatosztályú népiskolák látogatottsága is meg-
döbbentőleg csekély, hisz alig 148.683 tanuló-
ról számolhatott be a miniszter, úgy, hogy 
átlag egy ilyen iskolára 155 s egy-egy osz-
tályra alig jut 25—30 növendék. Ez e peda-
gógiai szempontból ugyan a tanítás eredményét 
fölöttébb kedvezőleg befolyásoló osztálylétszám 
tehát annál szomorúbban illusztrálja a tan-
kötelezettség végrehajtásának lazaságát. 

A 3456 kétosztályú és tanítójú elemi iskolát 
már 457.171 növendék látogatván, itt átlag 
65 növendék, vagyis majdnem a megengedhető 
maximum jutott egy-egy osztályra és tanítóra. 

Ily módon a meglevő iskolák nem fogadhat-
ván be a tankötelesek iskolázatlan felét, a 
meglevő 90.942 népiskola mellé még legalább 
100 ezer népiskolát igényelne a tankötelezett-
ség szigorúbb iskolai kényszere. Önként követ-
kezik, hogy a most fölvett öt és fél millió 
rubel költségtöbblettel ezt az óriás reformot 
megvalósítani lehetetlenség s a miniszfer tervei 
csupán a legsürgősebb szükségletek kielégítését 
s a legnyomasztóbb helyzet javítását célozhatják. 

De az iskolalátogatás bajai alig is javulhat-
nak a tankötelezettség szabályozása nélkül. 
Ez idő szerint a szülő tetszés szerinti korában 
kiveheti gyermekét az iskolából s a föld népe 
ezt a kedvezményét, az iskolalátogatás szám-
adataiból megállapíthatólag főleg a leánygyer-
mekeknél önként érthető háztartási okokból a 
kelleténél nagyobb mértékben is veszi igénybe. 
Ezen a nagy bajon legalább a katonai szolgá-
lat kedvezésével kívánt némileg enyhíteni a 
cári kormány, elrendelvén, hogy akik a nép-
iskola látogatását kellő eredménnyel, kimutat-
ják, azok részére a szolgálati idő megfelelő 
arányban rövidíttessék. És ez a különben nagy 
előnyt biztosító kedvezés is oly keveset hasz-
nált, hogy még mindig 60°/o analfabétát mutat 
ki az álló hadsereg, s épen emiatt a katona-
ságnál kénytelenek valának kiegészítő póttan-
folyamokat rendezni. Csakhogy a tapasztalat 
nem nagyon kedvezőleg igazolja idáig ezen 
káplárpálcával dolgozó muszájoktatás sikereit. 

A különböző nemzetiségű népiskolák tanterve 
és tanítási eredménye is roppant eltérő, mert 
az osztatlan népiskola tantervét Oroszország 
meg sem kísérlette még. így az egytanítós 
iskolában olvasás, írás, számolás elemeire szo-
rítkoznak a legtöbb helyen, s történelem, föld-
rajz, természetrajz már esak kivételesen szer«-
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pelhet egyes tanítók különös buzgóságából. Ezek 
a tárgyak már csakis a kétosztályú iskolákra 
kötelezők, de ott is csupán a legelemibb köve-
telményekkel s a valóságban alig számottevő 
eredménnyel. A megnevezett tárgyak tananyaga 
a hatosztályú népiskolában bővül némileg s ott 
a fizikát is felölelik valamennyire. 

A tanítók javadalma és képzettsége sem hason-
lítható össze Európa többi államaival s leg-
kevésbé a magyarországiéval. Maga az előkép-
zés és képesítés is változik az iskolai csoportok 
szerint. Az egy- és kétosztályos iskolákra készülő 
jelöltek két-, hároméves, külön e célra szánt 
tanfolyamon vesznek részt s a legszükségesebb 
ismereteket, nevelés- és oktatástani gyakorlatot 
ott szerzik meg. A hatosztályos teljes népisko-
lára készülő jelöltek már rendes tanítóképzőket 
kötelesek látogatni. A falusi iskolák tanítói 
lóO—180 rubelnyi, a városiak 240—300 ru-
belnyi javadalommal kénytelenek beérni."S ha 
legalább rendesen kapnák ; de mennyi után-
járásba, megalázkodásba és káros várakozásba 
kerül, míg a tanítók, és nem csupán a felekeze-
tiek, községiek, de az államiak is fizetésükhöz 
juthatnak ! Képzelhető tehát az orosz tanítóság 
öröme, amikor arról értesült, hogy minisztere 
az ő sorsán és javadalmán is komolyan javí-
tani akar. 

Csakhogy a fizetésjavítással sem sokat vál-
tozhatnak ott az állapotok, ha a tanítóképzés 
reformját is munkába nem veszik. Hisz az 
iskolák és tanítói állások szaporításával növelni 
kellene elsősorban a tanítóképzők számát is, 
minthogy 97 tanítóképző az óriási birodalom-
ban eddig is elégtelennek bizonyult. Ez pedig 
óriási pénzáldozatot igényelne s amit Orosz-
ország súlyos pénzügyi helyzete aligha enged 
most meg. 

Pedig valameddig az orosz föld népe is föl 
nem ocsúdik a százados jobbágyság nyomása 
és sanyargatása alatt lelki világára hengeredett 
lethargiából, valamíg a népnevelés odáig nem 
juttatja, hogy népe közgazdasági és politikai 
életében saját eszével ő is közreműködő tényező 
nem lehet, aligha változnak kedvezőbbre ott 
az állapotok s a megkísérlett alkotmányrefor-
mok áldásait élvezni, hasznára fordítani ez a 
nép aligha fogja s az esengett szebb jövő késni 
fog továbbra is. 

(Budapest.) Téglás Gábor. 

IRODALOM. 
A Népmívelés II. évfolyamának 1. számán 

Bárczy István szerepel szerkesztőként. Weszely 
Ödönt, a másik szerkesztőt a Magyar Paeda-
gógia szerkesztőjévé választották meg, azonban 
a Népmívelésnél is tovább fog működni mint 

főmunkatárs. A folyóirat helyettes szerkesztője 
Ujfalusi (Wildner) Ödön lett. A most megjelent 
első szám Berezeg Ferenc cikkével kezdődik. 
Ebben a számban emlékeznek meg a képviselő-
házban lefolyt kultuszvitáról. Ez a szám közli 
még Szabó Kálmán cikkét az elemi népiskolai 
nyelvtanításról. Szőllösi Istvánét a szociológia 
és tanítóképzés viszonyáról, Ozorai Frigyesét 
az iskolai egészségügy köréből, Weszely Ödönét 
a pedagógiai elmélet és gyakorlat összefüggé-
séről és Juhász Arnoldét a népművészet kul-
túrális jelentőségéről. A külföldi vonatkozású 
cikkek közül kiemelkedik Jules Lemaitre föl-
olvasása az oktatás reformjáról, továbbá Uj-
falusi Ödön dolgozata a francia népkönyvtárak-
ról, Győri Ilona cikke az angol iskolázás 
köréből, valamint egy szemle az ingyenes iskola-
szerek osztásának frankfurti és svájei újabb 
fejleményéről. Ezenkívül még mintegy húsz 
apróbb közlemény teszi változatossá a hatíves 
füzetet, melyet a Franklin-Társulat tetszetős 
alakban állított ki. A Népmívelés előfizetési 
ára magánosoknak és intézeteknek 20 K, tani-
toknak és jegyzőknek pedig 16 K. 

Útmutató az állami, államilag segélyezett 
községi, tisztán községi elemi, felső nép-, pol-
gári, gazdasági és tanonciskolák, valamint nyári 
állandó gyermekmenhelyek és kisdedóvodák 
költségvetéseinek és számadásainak összeállítá-
sához, megállapításához és felülvizsgálásához. 
Közigazgatási bizottságok, kir. tanfelügyelőségek, 
főszolgabíróságok, pénzügyigazgatóságok mellé 
rendelt számvevőségek (kirendeltségek), járási 
számvevők, községi elöljárók, kisdedóvodai 
(menhelyi) felügyelő-bizottságok, iskolaszékek, 
gondnokságok, tanonciskolái bizottságok és taní-
tók részére. Az érvényben lévő törvények, sza-
bályrendeletek, utasítások, elvi jelentőségű ha-
tározatok és döntvények alapján összeállították : 
Gramma Döme, kir. s.-tanf'. és Tevely László 
kir. pü. számellenőr. Az állami, államilag se-
gélyezett községi, községi, polgári, felső nép-, 
elemi, gazdasági ismétlő, iparos- és kereskedő-
tanonc-iskolák, kisdedóvodák, menhelyek és 
községi iskolai alapvagyonok költségvetéseinek 
és számadásainak szerkesztése, fölszerelése, be-
terjesztése és felülvizsgálása körüli eljárásban 
a vallás- és közokt. miniszternek 54.946/906. 
sz., valamint a pénzügyminisztérium 51.396/906. 
sz. rendeletei folytán némi módosítás állott be 
és az erre vonatkozó eddigi miniszteri rende-
letek és utasítások szintén módosultak. Ezen 
módosulások figyelembe vételével készült az 
idézett című könyv, mely a föntemlített inté-
zeteknek bő útmutatást nyújt a költségveté-
sek és számadások körüli eljárásnál. Ezt az 
Útmutatót több közig. bizottság és kir. tan-
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felügyelőség az érdekelteknek beszerzésre aján-
lotta. Az Útmutató ára 4 K. Eladási árából 
25% az Eötvös-alap javára jut, melyből, ha a 
megrendelés tömeges lesz, a szerzők „Halász 
Ferenc szobaalapítványt" szándékoznak létesí-
teni. Az Útmutatót melegen ajánljuk megszer-
zésre. Megrendelhető : Gramma Döme kir. s.-tan-
felügyelőnél. Kaposvárt. 

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

„Az ép és beteg tüdő egészségtana" (írta: 
dr. Schrotter Lipót, egyetemi tanár ; szerző föl-
hatalmazásával átdolgozta: dr. Sugár Márton. 
Budapest, Légrády testvérek) című művét a 
népiskolai ifjúsági iratok megbírálásáról, jegy-
zékbe iktatásáról és használatáról szóló „Sza-
bályzat" 2. §-a értelmében a népiskolai If jú-
sági Könyvtárakat Intéző Bizottság felelős aján-
latára, a népisk. ifjúsági könyvjegyzékbe iktatta. 

* 

Dr. Markó László „Ezópusi mesék" című 
fordítását a népiskolai ifjúsági iratok megbírá-
lásáról, jegyzékbe iktatásáról és használatáról 
szóló „Szabályzat" 2. §-a értelmében a nép-
iskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság 
felelős ajánlatára a népiskolai ifjúsági könyv-
jegyzékbe és pedig a népiskolai ifjúsági könyv-
tárak második fokozatába (nagyobb tanulók, az 
ifiúsági egyesületek tagjai részére) iktatta. 

* 

A következő című könyvet : „ Geographie von 
Osterreich Ungarn. Ein Leitfaden für die höhere 
Volkschulen, Bürgerschulen und die untern 
Klassen der Mittelschulen, der ev. Landeskirche 
A. B. in Siebenbürgen. Von C. Werner. Her-
mannstadt. Druck und Verlag von W. Krallt. 
1888.", minthogy súlyos tárgyi hibákat és köz-
jogi botlásokat tartalmaz, a hazai iskolákban 
való használatból kitiltotta. 

Köszönetét nyilvánította: Glück Frigyes 
isk.-széki elnöknek, aki a „Budapest-józsefvárosi 
3. számú" iskolaszéknél szegény tanulók föl-
ruházására 500 K-t adományozott; a „Nagy-
károlyi Nőegylet "-nek, amely a nagykárolyi 
iskolába járó 144 szegény gyermeket, 1422 K 
értékű ruhaneművel látta el, valamint gróf 
Károlyi István országgyűlési képviselőnek és 
gróf Károlyi Istvánnénak, akik ugyanezen isko-
lába járó szegény gyermekek fölruházására 500, 
illetve 250 K-t adományoztak ; dr. báró Hornig 
Károly veszprémi püspöknek, aki a veszprém-
megyei szegénysorsú róm. kath. iskolákat a 
szükséges tanszerekkel 500 K-n felüli értékben 

saját költségén ellátta; a szab. osztr.-magyar 
államvasuttársaság igazgatótanácsának, amely 
az aninai szegény tanulók fölruházására 800 K-t 
adományozott; a szinyérváraljai „Szegénysorsú 
Iskolásgyermekeket Segélyző Egyesület "-nek, 
amely a szinyérváraljai áll. róm. kath. és ev, 
ref. iskolába járó szegény gyermekek közül 58-at 
látott el csizmával, 10 leány- és 20 fiúgyer-
meket pedig meleg ruhával. 

Kinevezte : Barcsay Albert alsófehérvár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. 
fizetési oszt. 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. 
t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal 
kir. segédtanfelügyelővé és szolgálattételre to-
vábbra is Alsófehér vármegye kir. tanfelügye-
lőségéhez rendelte ; Simeriu Miklós oki. tanítót 
a glimbokai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Brei-
koff Gusztávné, Knöpfler Béla, Miklosovits Fe-
renc és Ludvigh Béla oki. tanítókat, ill. tanító-
nőt a stájerlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónővé; Lipiczky Katalin oki. tanítónőt 
a szolyvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Modo-
rán György oki. tanítót a dognácskai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Podhradszky Mária oki. 
tanítónőt a récsei új áll. el isk.-hoz r. tanító-
nővé; Kolener Sándor oki. tanítót a márton-
házai új áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kecskemétiig 
Jolán oki. tanítónőt a nagypaczali áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; özv. Leszkovácz Istvánné 
szálkai gör. kel. el. isk. tanítónőt a csurogi O # o 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Eisler Miklós 
oki. tanítót a magyarszentmártoni áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá : Leznicky Bertalan oki. tanítót 
a csikósgorondi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Polónyi Erzsébet oki. tanítónőt a szatmárzsa-
dányi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Galbavy 
József oki. tanítót a récsei új áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá : Kuna Aladárné, szül. Lack Gizella 
magánóvónőt a rákosszentmihályi áll. óvóhoz 
r. óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Kiss Antal 
magyarszentmártoni áll. el. isk. tanítót a kis-
oroszi áll. el. isk.-hoz; Stein Miklós kisoroszi 
áll. el. isk. tanítót a brusznói áll. el. isk.-hoz; 
Sepeghy Béla és Scpeghyné Stefezius Gizella 
törcsvári áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt az 
aninai áll. el. isk.-hoz ; BatJió Szeréna nagy-
lucsaki áll. el. isk. tanítónőt a resiczabánvai 
áll. el. isk.-hoz; dr. Szalay Pál nagyküküllővár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a zemplén-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Buti ek Imre 
kir. segédtanfelügyelőt a f. évi 113.781. szám 
alatt kelt rend. hatályon kívül helyezésével 
Zala vármegye kir. tanfelügyelőségéhez. 

Visszahelyezte : Várhelyi György zalavár-
megyei kir. segédtanfelügyelőt a nógrádvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott: Schmidt Antal 
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verseczi magán el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 520 K-t ; Némethié Galambos Gizella 
győri közs. munkaképtelen óvónőnek évi 420 
K-t ; Turzó Emilia zólyomi áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 800 K-t ; Venier 
Boldizsár oltárczi róm. kath. munkaképtelen 
tanítónak évi 740 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Merényi György szolnoki közs. iparisk. 
ig.-tanító özv., szül. Farkis Antóniának évi 
680 K-t ; néh. Grund Istvánné felsőhámori 
nyug. róm. kath. tanító özv., szül. Faal-Balázs 
Máriának évi 300 K-t ; néh. Fotok József volt 
mehadikai közs. el. isk. tanító özv., szül. Sandru 
Máriának évi 550 K-t, Mária nevű kkorú árvá-
jának 91 K 66 f-t, mindössze 641 K 66 f-t . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. A. Gy. Ha külön kereskedőtanonc-iskola 

nincsen, akkor tartoznak a/, iparostanonc-iskolába 
járni. — K. J . Ha a minisztérium rendeletileg 
oly határozottan elutasította kérvényét, akkor 
mi abba az ügybe többé nem avatkozhatunk. — 
T. P . A községi elöljáróságnál megtudhatja, 
hogy jogosan követelnek-e öntől Il-od osztályú 
kereseti adót. — G. I . Ha díjlevele hitelesen 
van kiállítva s abban az említett jövedelmek 
tanítói fizetésül vannak fölemlítve, annak alap-
ján folyamodjék a nyugdíjintézetbe való beszá-
mításért. Hanem azt csak nem gondolja, hogy 
a lakbérét is be fogják számítani? — 
B. B. B.-D. Nem áll módunkban megmondani, O 7 

hogy az önök községében miképen számítják 
nyugdíjalapnál a kataszteri jövedelmet ; a közokt. 
min. nyugdíjosztályában vannak azok a meghatá-
rozások, hogy melyik megyében mennyit számí-
tanak és hány % emelkedést tesznek hozzá. — 
Különélés. Amennyiben a felek között a házas-
sági köteléket bíróság föl nem bontotta, vagy 
a különélést, vagy ágytól és asztaltól való el-
válást a válóper során bíróság el nem rendelte : 
a tényleges különélést nyugdíjigénye elbírálá-
sánál figyelembe nem vehetik, mert a házassági 
köteléket bírói fölbontásig fönnállónak kell 
tekinteni. — M. J . Szabályrendeletek szerint 
a tanítók illetményeinek beszedéséről az iskola-
fönntartó tartozik gondoskodni. A tanítónak 
magának nem szabad szednie. Az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 3., 4., 5. §-ai a fizetés egy részének 
terményekben kiszolgáltatását csak oly föltétel 
alatt engedik meg, ha ezen terményeket az 
iskolafönntartó — a tanító közbejötte nélkül — 
szedeti be s előre megállapított időközökben 
és minőségben szolgáltatja ki a tanítónak, még 
pedig úgy, hogy az évi utolsó részletet leg-
később ugyanazon év november hava végén 
átadja. A készpénzfizetést, havonként vagy év-

negyedenként, de mindig előlegesen kell kiszol-
gáltatni. A tanítókat tehát nem lehet arra 
kötelezni, hogy esedékessé vált készpénz- vagy 
terménybeli illetményeiket ők maguk szedjék 
be azoktól, akik a járulékokat beszolgáltatni 
tartoznak. Bárminő megállapodás, mely ennél 
a törvényben biztosított eljárásnál kedvezőt-
lenebb módozatot állapít meg, érvénytelen. 
Három évnél régibb követelést csak akkor 
hajtanak be, ha az illető tanító igazolja, 
hogy önhibáján kívüleső okok miatt nem 
volt képes korábban kérni a behajtást. — 
„1886." 1. A nyugdíjintézetnek tagja csak 
okleveles tanító lehet. 2. A vármegyei statú-
tumtól, amit mi nem ismerhetünk, függ. 3. Meg-
tehetné. 4. Szépszerével kell hatni rájuk. — 
Igazgató. Szóvá tettük, de nem mi intéz-
kedünk. — K. T. 23. A Wechselmann-féle 
alapítványra vonatkozólag már megüzentük, 
hogy, ha üresedés lesz, kiírják a pályázatot, 
melyről mi is meg fogunk emlékezni. — 
St. E. Vadker t . Leveléből nem tudván az 
igazi okot kihámozni: fölvilágosítást sem ad-
hatunk. — Sch. J . Keszöhidegkút. Törvény 
szerint minden tanítót legalább 2 szobás, pado-
zott lakás illetvén meg : iskolafönntartójától azt 
okvetetlenül kérje s ha nem adná meg, for-
duljon — a kir. tanfelügyelő útján — a vár-
megyei közigazgatási bizottsághoz. — T. F . 
Orosháza. Egyházi ügyekben nem vagyunk 
illetékesek. — í . J. Király hegyalj a. Kérvénye 
még nem érkezett föl a minisztériumba. L. J . 
Az állást mással töltötték be. (Ezek magán-
ügyek lévén, címzett levelezőlapot kellett volna 
mellékelniök.) — B. Gy. Ó-Bogáta. A had-
mentességi adót meg kell fizetnie. — „M." 
Altalános kérvényt (a hely megjelölése nélkül) 
nem fogadnak el. A kérvén. ek (pályázatra 
bocsájtott helyre) a kir. tanfelügyelőségnél 
nyújtandók be ; a minisztériumhoz beadott kér-
vényeket leküldik az illető kir. tanf.-séghez. — 
Fix . Nem foglalhatják le a termését. — 
G. M. Békéscsaba. Az Osztie Béla által szer-
kesztett jegyzéknaptárban (1. mult számunk 
Irodalom rovatát) megtalálhatja azt a névsort. 
A hirdetések a kiadóhivatalra (I., Vár, Iskola-
tér 3. sz.) tartozván, szíveskedjék oda fordulni. — 
Ópécska. Az új szabályzat szerint az önálló 
gazdasági ismétlő-iskolák a Néptanítók Lap-
jának csak a gazdasági mellékletét: a Gazda-
sági Ismétlő Iskolát kapják meg ingyen. — 
N. G. Pápakovácsi . Kísérje figyelemmel az 
üresedéseket s adja be rendes úton a kérvé-
nyét. Hisszük, hogy lesz sikere, ha nem is az 
első esetben. — Nyug. felek, tanító. Névtelen 
levelekre nem szoktunk felelni s ezért csak 
kivételesen üzenjük meg önnek, hogy a fizetési 
törvényjavaslatban csak a működő tanítókról 
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lesz szó ; a nyugdíjazottak nem tartozhatnak 
ennek a javaslatnak a keretébe. — G. Ch. P . 
1. Az iskolafönntartó fölöttes hatóságához. 2. A 
kir. tanfelügyelő útján a vármegyei közigaz-
gatási bizottsághoz. 3. Az iskolai kertből a 
fákat csak az iskolafönntartó engedelmével lett 
volna szabad kivágattatnia. — N. Ez az iskola-
fönntartó és a tanító közti megállapodás tárgya.— 
K. I . Nagykolcs. A gondnokság címére érke-
zett hivatalos levelek fölbontására a gondnok-
sági elnök van hivatva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az állami költségvetést a főrendiház 

f. hó 10-iki ülésén tárgyalta. A közoktatás-
ügyi költségvetéshez Prohászka Ottokár püspök 
szólt hozzá. A tanítói fizetést, mondotta, úgy 
kell rendezni, hogy minden fajta tanítónak 
egyenlő legyen a fizetése. A népiskolát úgy 
kell fejleszteni, hogy a nép megszeresse és ne 
gyűlölettel nézzen rá. Sok panaszt hallott 
amiatt, hogy az állami iskolákban a felvidéken 
még a Miatyánkot sem tanítják a gyermekek 
anyanyelvén. Ez helytelen dolog, mert a kul-
túrának mindig igazságosnak kell lennie ; en-
gedjük meg a tótoknak is, hogy a vallásoktatás, 
anyanyelvükön történjék a népiskolákban. A 
vasárnapi korcsmázást meg kell tiltani a nép-
iskolába járó gyermekeknek. El kell némítani 
a panaszokat, amennyire csak tőlünk függ, 
hogy a magyar történelmi és nemzeti kultúrát 
minél jobban előmozdíthassuk. Gróf Apponyi 
Albert, vallás- és közoktatásügyi miniszter így 
nyilatkozott: Hogy az összes tanítók fizetése 
egyszerre rendeztessék, az anyagi lehetetlenség ; 
már így is óriási műveletre van szükség; évi 
hat mülió koronával szaporítjuk a tanítók fize-
tését, ebből csak 700.000 korona esik az állami 
tanítókra. A felekezeti és községi tanítók tehát 
nem panaszkodhatnak amiatt, hogy a kormány-
nak csak az állami tanítókra van gondja. Beméli, 
hogy a fizetésrendezésről szóló javaslatot már 
néhány nap múlva a képviselőház élé terjeszt-
heti. Az állami iskolákban a hitoktatás terén 
igen konciliáns és az állami népiskolák alsó osztá-
lyaiban megengedhetőnek tartja a nemzetiségek 
nyelvén való hitoktatást. A nemzetiségek isko-
laiban a törvények megtartását megköveteli és 
nemcsak a magyar nyelv tanítására ügyéi, 
hanem a hazafias szellemű nevelésre is. 

— Fizetésrendezés. A tanítók nemes mun-
kájának megbecsülésére igen szép példát adott 
Igló kir. korona- és bányaváros derék képviselő-
testülete a minap tartott közgyűlésében, amikor 
is a város kegyurasága alatt álló r. k. el. 
iskola tanítóinak fizetését — a szolgálati évek 
szerint — 200, illetőleg 400 K-val emelte föl 

egyhangú határozattal. Jelenleg tehát a város 
tanítói a lakásbérrel és fajárandósággal együtt 
2180, illetőleg 2480 K fizetést élveznek. Igló 
város tiszteletreméltó képviselőtestülete azonban 
a jelen fizetésjavítást csak ideiglenesnek tartja, 
mert —- mint halljuk — a tanítók fizetésének 
országos rendezése alkalmával a városi tanítók 
fizetését azonnal revízió alá szándékozik venni 
s az összes szolgálati évek beszámításával leg-
alább is oly javadalmazást adni, mint amilyent 
az állam az I-ső fizetési' fokozatban levő taní-
tóknak fog nyújtani. 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt több közleményt, köztük az Eötvös-
alap titkárának jelentését is, lapunk jövő szá-
mára kellett halasztanunk. 

— Levél a szerkesztőhöz. Az alábbiak 
szíves közzétételét kérem : A volt határőrvidéki 
tanítók kérelme. Az alibunári — volt határ-
őrvidéki — községi iskolaszék a következő 
előterjesztést tette Torontál vármegye törvény-
hatósági bizottságához: „Apostoli királyunk, 
0 Felségének 1877. évi október hó 16-án kelt 
legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott és a volt 
határőrvidék területén levő községi iskolákra 
és tanítókra nézve még most is törvényerővel 
bíró iskolai szabályrendeletek értelmében ezen 
iskolákhoz a tanítókat a magy. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr nevezi ki, a fel-
ügyeletet szintén az állam gyakorolja a kir. 
tanfelügyelők útján; a fegyelmi jogot is az 
állam gyakorolja és végül azon iskoláknál 
alkalmazott tanítók ugyanazt az esküt teszik 
le, mint az állami tanítók ; így a volt határ-
őrvidéki községi tanítók kinevezési, felügyeleti, 
fegyelmi és eskületételi tekintetben egyenlők 
az állami tanítókkal, de jogélvezet tekintetében 
nem egyformák. Tisztelettel kérjük a tekinte-
tes megyei törvényhatósági bizottságot, misze-
rint a fönt előhozottak alapján a volt határ-
őrvidéki községi tanítók számára a magas 
kormánynál a kedvezményes vasúti jegyet ki-
eszközölni méltóztassék." Az összes községi 
iskolaszékek csatlakozásra hivatnak föl ; az ezen 
iskoláknál alkalmazott igen tisztelt kartársakat 
pedig megkeresem, az iskolaszékeknél hason-
értelmü határozatokat kieszközölni. Igazságta-
lanságnak tartjuk, hogy egy a főispán által 
kinevezett kevesebb kvalifikációval bíró H. oszt. 
írnoknak is meg van a kedvezményes vasúti 
jegye, de a miniszter által kinevezett becses, 
bár nehéz munkát végző tanítónak azonban 
nem adják meg; pedig szerény nézetünk sze-
rint, a jegy megadása semmi kárral sem jáma 
az államra nézve ; mert lia a többnyire szerény 
vagy semmi vagyonnal bíró tanító is utazhat 
övéinek a javára és ismereteinek a gyarapítá-
sára, az államnak is lenne anyagi és erkölcsi 
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haszna. Szíves jóindulatukat előre is meg-
köszönve vagyok Alibunár, 1906. évi dec. hó 
17-e'n az igen tisztelt szerkesztőségnek teljes 
tisztelettel: Mihutz Ágost, igazg.-tanító. 

— Segélyek. A Péterfy-tanítványok alapít-
ványának 2458 K tőkéje után 1907. év márc. 
18-án esedékes évi kamat élvezetére a Mária 
Dorothea-egvesület pályázatot hirdet. Az alapító-
levél értelmében: „Az alapítványi segélyt csak 
olyan nőfolyamodó nyerheti el és pedig vallásra, 
nemzetiségre, korra és tanulmányainak minő-
ségére és tartamára vagy állására való tekintet 
nélkül (akár különben is tagja a Mária Dorothea-
egvesületnek, akár nem), aki az alábbi intéze-
tek egyikében, nevezetesen: a ) a m. kir. állami 
Erzsébet Nőiskolában (előbb állami elemi és 
polgári iskolai tanítóképző-intézet) VII. ker., 
István-út 93.; b) az országos kisdedóvó-egye-
sület képzőintézetében, VII. ker., Szegényház-
tér 7. sz. a. ; c) a Frőbel-féle nőegyesület 
kisdedóvóképző-intézetében, VI. ker., Bajza-u. 
27. sz. a. (előbb V. ker., Széchenyi-téren) ; végül 
d) a M. kir. állami mintarajztan oda és rajz-
tanárképző-intézetben (VI. ker., Andrássy-út 
71. sz. a.) mint rendes vagy vendéglátó növen-
dék, Péterfy Sándor tanárnak tanítványa volt 
és ezt hiteles bizonyítványokkal igazolja. Az 
elaggott vagy munkaképtelenné vált, vagy nagy 
anyagi szükségben szenvedő és különösen a 
tanítással és neveléssel tényleg foglalkozott 
tanítványok előnyben reszesítendők. A kellő-
képen fölszerelt, bélyegtelen kérvények 1907. 
évi március l - ig küldendők a Mária Dorothea-
egyesület elnökségéhez címezve, Budapest, VIII., 
Orczy-út 6. sz. aiá. — A Mária Dorothea-
Egyesület elnöksége ez évi március hó 1-én 
lejárandó pályázatot hirdet 100, azaz egyszáz 
korona segítség elnyerésére, Budapest székes-
főváros szolgálatában levő vagy volt egy oly 
tanítónő vagy óvónő javára, aki beteg és szűk 
anyagi helyzetben van. A pályázó bélyegtelen 
folyamodványát ez évi március hó l - ig intézi 
a Mária Dorothea-egyesület elnöksége címére: 
Budapest, VIII., Orczy-út 6. sz. alá, a Tanító-
nők Otthonában levő egyesületi titkári hiva-
talba. A mellékletekben a pályázó hitelesen 
bizonyítja a székesfővárosi szolgálatát, súlyos 
betegségét, szűk anyagi helyzetét, 20 korona 
járulékos befizetésének tényét és idejét. Későn 
érkezett és kellően föl nem szerelt folyamod-
ványt az elnökség nem vesz tekintetbe. E 100 
koronát, mint az alapítvány tőkéjének 1906. 
évi kamatját, a „Székesfővárosi tanítónők és 
óvónők Erzsébet királyné betegsegítő alapít-
ványáénak gyűjtő- és kezelőbizottsága aján-
latára ítéli annak a pályázónak oda, aki beteg-
sége és szűk anyagi helyzete miatt legjobban 
rászorult a segítségre. Herich Károlyné, alelnök. 

— Adakozás . Nálunk befolyt : Eötvös-alapra : 
Dernyei Imre (Nagyvárad) 90 f. Átutaltuk az 
Eötvös-alap pénztárába. 

— Rövid liírek. Megjutalmazott tanítók. 
A Pozsonyi Magyar Közművelődési Egyesület 
nagyszombati fiókja a magyar nyelv tanítá-
sában való sikeres buzgólkodásukért 50—50 
koronával tüntette ki a Cifi'eren működő Kertész 
Sándor és Vatay Erzsébet el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt. — Nyilt válasz Munkácsi Antal 
úrnak. Örömmel fogadom a kihívást, ha célt 
érünk," t. i. az enyémnél jobb számgép merül 
föl. Szíveskedjék úgy intézkedni, hogy a verseny-
előadás nagy héten hétfőre vagy keddre, vagy 
húsvét hetében keddre vagy szerdára essék. 
Dr. Ében Mihály. — Siketnéma növendékek 
fölvétele. A siketnémák „Cházár András" áll. s. 
jolsvai intézetének első osztályába a f. évi 
szeptember hó l-jével kezdődő 1907/8. tanévre 
harming 7—11 éves korban levő mindkét nembeli 
siketnéma és nagyothalló növendék fog föl-
vétetni. Vagyontalan szülők gyermekei teljesen 
ingyenes ellátásban és kiképzésben részesülnek. 
Beszédfogyatékosak : dadogók, hebegők szintén 
fölvételt nyerhetnek. Bővebb fölvilágosítást szíves 
készséggel ad az intézet igazgatósága. — 
Értesítés és köszönetnyilvánítás. A Néptanítók 
Lapja f. évi január hó 24-én megjelent számá-
ban közzétett fölhívásunkat, illetőleg köszöne-
tünk kapcsán értesítjük mindazon kartársainkat, 
kik fizetési és szolgálati viszonyukat föltüntető 
adataikat szívesek voltak hozzánk beküldeni, 
hogy az ezen adatok alapján készült és húsz 
szolgálati évnek beszámítását célzó pontoza-
tainkat a napilapokban közzétettük és gondos-
kodtunk arról, hogy azokat illetékes helyen is 
tudomásul vegyék. Rimaszombat, 1907 február 
7-én. Kartársi üdvözlettel : A Rimaszombati áll. 
el. fiúiskola tantestülete. 

— Halálozások. Csönkős László nagykőrösi 
ev. ref. tanító életének 22., tanítói működésének 
3. évében hosszas szenvedés után elhunyt. — 
Fekete Margitka, Fekete Ernő áll. tanító leánya, 
Munkácson, élete 20. évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. — Kubányi Etelka tolvádiai áll. 
el. isk. tanítónő életének^ 32. évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : B. Eötvös Józzef közoktatási politikája. 
Dr. Ballagi Aladár. — A tanfelügyelők szervezkedése. 
Dénes Károly. — Az el. és polg. isk. közötti kap-
csolat. 1. Mózes Imre. II. Baranyai Gy. — Külföldi 
szemle. — Szünóra : Oroszország népiskolái és az 
orosz reformjavaslatok. Téglás Gábor. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék.. 

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

Budapest, 1907. 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 (reggel). 

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

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 6 korom, 
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 üy 
módon mindenki Által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted réssét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a 4(jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., ISKOLA-TÉX 8. 

Kéziratokat n e m a d u n k vissza. 

Tanítók Eötvös-alapja. 
Az Eötvös-alap febr. 2-iki közgyűlése 

alkalmából közzétettük az alapra vonat-
kozó fontosabb adatokat, lapunk mai 
számában meg olvasható a titkári jelen-
tés, mely a mult évről számol be. Ezek-
ből a közlésekből a magyar tanítóság, 
úgy hisszük, tiszta képet alkothat orsz. 
segélyegyesülete állapotáról. 

Az Eötvös-alap 1875-ben létesült Péterfy 
Sándor kezdeményezésére 950 K alap-
tőkével. Szerény volt a kezdet, de az 
alapító és hűséges munkatársai buzgal-
mából az intézmény fejlődött, gyarapo-
dott és megnövekedett. 1906 december 
31-én már 596.251 K 23 f vagyona 
volt. Kétségbevonhatatlan, hogy ez te-
kintélyes vagyon, de viszont nyilvánvaló 
az is, hogy a megnövekedett föladatok-
kal és követelményekkel szemben ez a 
vagyon nem mondható még elegendő és 
szilárd alapnak. 

Az Eötvös-alap fönnállása kezdetén csak 
ösztöndíjaknak és segélyeknek szerény 
mennyiségben való kiosztására szorítko-
zott; később e segítségek száma és összege 
megnövekedett ugyan, de az alap föl-
adatai csak akkor nőttek meg igazán 
nagy mértékben, amikor megvalósult a 
tanítóság évtizedes óhajtása: a Tanítók 
Házai név alatt ismeretes két főiskolai 
internátus. Az Eötvös-alap fejlődésében 
ez fordulópontot, illetőleg föllendülést 

jelent, amennyiben ez időtől fogva a 
tagok száma majdnem megkétszerező-
dött. A vagyonszaporodás is, természe-
tesen, ez időtől fogva mútat nagyobb 
arányokat, amit a következő számok 
igazolnak: 1899-bena vagyongyarapodás 
29.058 K 8 f volt, 1900-ban 40.500 K 
92 f, 1901-ben 70.616 K 75 f, 1902-ben 
36.625 K 66 f, 1903-ban 106.258 K 
8 f. . . . I t t álljunk meg egy kissé. 

A vezetőség 1903-ban a kir. tanfel-
ügyelőségek út ján fölhívta a kartársakat, 
hogy — mivel az alap föladatai a két 
főiskolai internátus fönntartásával tete-
mesen megnövekedtek — lépjenek be 
az Eötvös-alap kötelékébe. A kir. tanfel-
ügyelő urak — kevés kivétellel — föl-
karolták az emberbaráti nemes ügyet 
s a fölhívásnak örvendetes sikere volt. 
Étiben az évben érte el orsz. segély-
egyesületünk addig nem tapasztalt föl-
lendülését, tagjai számának majdnem 
száz °lo-os megnövekedését. 

Azóta azonban — fájdalom ! — ismét 
némi hanyatlás állott be. 1904-ben a 
vagyongyarapodás ugyan még 71.906 K 
55 f volt, de 1905-ben már csak 29.406 
K 25 f, 1906-ban pedig csak 27.896 K 
76 fillér. 

Ez bizony szomorú, sőt, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy a Tmítók Házai fönn-
tartására az alap 1906-ban összesen 
36.858 K 93 f-t költött: komolynak is 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 6 SZÁM. 

mondható, ami gondolkodóba ejtheti és 
ejtette is már az alap vezetőségét. 
Óhajtandó, sőt szükséges, hogy ez a ko-
moly aggodalom ne csupán a vezetősé-
get, de az egész magyar tanítóságot is 
áthassa s kartársaink, akik közül eddig 
még csak minden negyedik támogatja 
a tanítók orsz. segély egyesületét, végre-
valahára tömegesebben lépjenek be az 
alap kötelékébe. 

A kis Szászország „Pestalozzi-Verein" -
jének, mely hasonló célokat szolgál, 
10.230 tagja és 1,050.921 márka vagyma 
van, míg a mi alapunk 32 éves fönn-
állása után is csak 9584 tagot számlál. 

Elismerjük és hangoztatjuk, hogy 
— tekintetbe véve a tanítók nyomasztó 
anyagi helyzetét — ez is szép eredmény 
s hogy Eötvös-alapunk így is egyike a 
legnagyobb hazai egyesületeknek; de 
viszont elvitázhatatlan az is, hogy a 
„nyomasztó anyagi helyzet" dacára is, 
még ezer meg ezer kartársunk meg-
hozhatná azt a csekély évi 3 korona 
áldozatot, helyesebben : jó lefektetést, amit 
az Eötvös-alap tagjaitól kér. 

Sok kartársunk eddig talán nem 
ismerte eléggé az Eötvös alapot és azt a 
nemes emberbaráti munkát, amelyet tel-
jesít, de most már ez sem foroghat 
fönn, amennyiben a vezetőség a kir. 
tanfelügyelő urak szíves közreműködé-
sével a mult évben 30.000 ismertető-
füzetet ju t ta to t t a tanítók kézébe. 

Az Eötvös-alap kitűzött nagy fölada-
tainak csak úgy felelhet meg, ha a 
magyar tanítóságnak legalább h része 
támogatja. íme egy példa. 

A jelenlegi vezetőségnek maga elé 
tűzött legfőbb törekvése az, hogy a két 
főiskolai internátusban a köztartási díja-
kat leszállítsa. Ez a jó szándék és mi a 
valóság ? Az, hogy, mivel a tanítóság 
nem támogatja kellőképen az alapot, 
tekintettel a nagy drágaságra, a köz-
tartási díjakat f. év szeptemberétől 
kezdve 4 K-val emelnie kell s még így 
sem bizonyos afelől, hogy a két Ház 

költségvetésében nem fog-e hiány mu-
tatkozni? Ha a tagok száma csak úgy 
megszaporodnék, mint 1903-ban, ámbá-
tor a köztartási díjak emeléséhez a 
febr. 2-iki közgyűlés már hozzájárult, 
az augusztusi közgyűlés abba a hely-
zetbe juthatna, hogy épp ellenkezőleg: 
az eddigi köztartási díjak leszállítását 
határozhatná el. 

Őszintén, minden frázis nélkül tártuk 
föl az Eötvös-alap mai helyzetét. Gondol-
kodjanak t. kartársaink az elmondot-
takról; gondolkodjanak és — cseleked-
jenek. 

A kivándorlásról. 
A kor gazdasági átalakulása, ezen átalaku-

lással kapcsolatos fokozott igények készületle-
nül érték a magyar nemzetet. A gazdasági 
fejlődést megelőzték az igények, melyekre a 
kereseti viszonyok nem biztosítják a fedezetet. 
Őstermelésünk egészben véve még mindig kül-
terjes, kezdetleges iparunk, kereskedelmünk 
nem tudott nagyobb lendületet venni. A munkás-
kezek nagy tömegének nincs állandó munkája, 
amennyiben van, nem biztosít a fokozott igé-
nyekkel arányban álló keresetet. A tömegek 
megélhetése nehéz és bizonytalan. A bizony-
talanság szerfölött megnövesztette a szerzés 
vágyát. Az ember legalább az utódját szeretné 
a megélhetés bizonytalanságának gyötrelmeitől 
megmenteni. Ezért olyan erős lelkében a szer-
zés vágya, melyet a kivándorlott visszatérők-
nek sikerei csak fokoznak. 

íme az immár nemzeti veszedelemmé foko-
zott kivándorlásnak legfőbb oka. A kivándor-
lának külső körülményei (ügynökök csábítása, 
az útrakelés aránylagos könnyűsége, stb.) nem 
okozzák a kivándorlást, csak a folyamat ará-
nyait növelhetik, illetőleg annak egyenletessé-
gét biztosítják. 

Ha a kivándorlók nacionáléját nézzük, úgy 
találjuk, hogy még mindig a tótok vezetnek; 
de ezt a szomorú dicsőséget immár a fajmagyar 
népnek adják át. Ezen állítás igazolására ugyan 
az egész országra vonatkozó számadatok ez idő 
szerint nem állanak - rendelkezésemre, van azon-
ban egy pár adatom az erdélyi magyarság 
színéből, a székelység központi vármegyéjéből, 
Udvarhely vármegyéből. E vármegye a dél-
keleti felföldnek legmagyarabb, sőt az egész 
országnak is egyik legmagyarabb vármegyéje. 
Kivándorlási adatai az utóbbi 4 évről a követ-
kezők: kiadatott 1903-ban 1317 útlevél (Romá-
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niába 904, Amerikába 413), 1904-ben 1784 
(Romániába 1042, Amerikába 742), 1905-ben 
1741 (Romániába 685, Amerikába 1086), 
1906-ban 2965 (Romániába 500, Amerikába 
2465). 

Ezek a számadatok azt igazolják, hogy itt 
Erdélyben a kivándorlás terén a magyarság 
vezet. De igazolnak egyebet is. Igazolják azt 
is, hogy a vérvesztés (mely e földön kétszeres 
nemzeti vezedelem) rapid módon fokozódik. 
Egyik évről a másikra szinte megkétszereződik 
a kivándorlók száma. S ez, amint az idei 
(januári) adatok mutatják, nem muló jelenség; 
sőt az 1907. évben a januári kivándorlás nagy 
arányát tekintve (350 útlevél), a kivándorlás 
fokozódására van kilátás, holott a mult évben 
kivándorolt circa 3000 ember is 8%-át képezi 
e vármegye munkabíró férfinépességének ! Hogy 
mit jelent ez a veszteség egy olyan törvény-
hatóságban, amelyben a természetes szaporodás 
több mint 5%-ka i marad mögötte az országos 
átlagnak, erről sokat beszélni fölösleges. 

Szomorú vigasztalás, hogy a legkisebb igényű, 
mert a művelődésben visszamaradottabb erdélyi 
románság is követi a székely példáját: Szeben 
és Alsó-Fehér megyékből minden 2-ik szom-
baton hosszú kocsisorok viszik a román mun-
kásnépet Fiume felé. 

A kivándorlás láza, amint a föntebb közölt 
pár adat is igazolja, fokozódik. Mikor éri el 
legmagasabb fokát, mikor veszi kezdetét vissza-
fejlődése, azt teljes bizonyosággal meg nem álla-
píthatják. Ez idő szerint egész általánosságban 
csak annyit mondhatunk, hogy ameddig a kül-
földön a szerzés lehetősége, habár kockázattal 
is, nagyobb, mint itthon, amíg Amerikában 
munkáskezek dolgában telítettség állapota be 
nem áll (és erre az amerikai föld nagyságát 
és természeti gazdagságát tekintve hamarosan 
nincs kilátás), addig a láznak minden beavat-
kozás nélkül beálló csökkenését hiába várjuk. 

Tekintve, hogy a vérvesztés megakadályozása 
vagy legalább csökkentése, a kivándorlás lázá-
nak visszafejlesztése olyan nemzeti kötelesség, 
melyet a tőlünk telhető legnagyobb áldozatok 
árán is teljesíteni kell, a beavatkozást halasz-
tani nem lehet. 

Csak az a kérdés, minő legyen a beavatkozás ? 
Akik a felszínen maradnak, felszínes beavat-

kozást kívánnak : policiális intézkedésekkel akar-
nak célhoz jutni. 

Am az ilyen beavatkozás célhoz nem vezet. 
A kivándorlás lázát nem kétes értékű erősza-
kos eszközökkel, hanem az okokat számbavevó 
céltudatos akcióval lehet és kell a szabad köl-
tözködéssel együtt járó, elkerülhetetlen nép-
hullámzás természetes határai közé szorítani. 

E fejlődés szekerének rúdját visszafordítani, 
az igényeket visszaszorítani, a szerzés vágyát el-
fojtani nem lehet. A pusztulásnak tehát nem 
lehet másként határt vetni, mint a megzavart 
egyensúlyt helyreállítani, népünk gazdasági fej-
lődését fokozni, a munlca termékenységét az 
igényekkel és a szerzés vágyával arányba hozni. 
Ez és egyedül csak ez vezethet célhoz ; mert 
gazdasági okokból eredő jelenségek csak gaz-
dasági alapon, gazdasági eszközök alkalmazá-
sával szüntethetők meg. 

Az ú. n. föl világos ítasnak, a lebeszélésnek is 
lehet egyes esetekben némi hatása. Am tegye 
meg ezt is a tanító vagy bárki más, aki a vér-
vesztés csökkentését hazafias kötelességének 
ismeri ; de ne ringassa magát illúziókban senki. 
Amíg a tények a kivándorlás reményét táplál-
ják, addig a szónak kevés a hatása. És még 
ma táplálják. Udvarhely vármegyéből például 
a kivándorlottak közül 1905-ben Amerikából 
visszatértek 227-en, 185-en jobb vagy válto-
zatlan, 42-en rosszabb helyzetben ; Romániából 
109-en, 98-an jobb vagy változatlan, 11-en 
rosszabb helyzetben. 

Aki magát kivándorlásra szánja, az nem a 
balsikert, de a számarányában sokkal biztatóbb 
sikert nézi. A balsikert az illető egyén gyarló-
ságának tulajdonítja, mely alól magát fölmen-
tettnek hiszi és föltétlenül bízik a maga sike-
rében. Ez a bizalom csak abban az esetben 
száll alább és nem lesz a kivándorlás lendítő 
kereke, ha az élet kézzelfoghatólag bebizonyítja 
előtte, hogy kockáztatás nélkül itthon is lehet 
sikereket elérni. 

A siker főbiztosítéka a ránevelés mellett az 
itthon is sikert ígérő, sikert biztosító nagy-
arányú gazdasági föllendülés, melynek előmoz-
dítására közrehatni a tanítónak is egyik kiváló 
hazafiúi kötelessége. 

Miképen teljesítse ezt a kötelességet, erről 
egy más alkalommal lesz szerencsém egy-két 
szót szólani. 

(Székely-Udvarhely.) Kmber János. 

Az elemi és polgári iskola közötti 
kapcsolat. 

(Hozzászólás.) 
III. 

Gárdos Mór, sátoralja-újhelyi kartárs úr szóvá 
teszi a Néptanítók Lapja f. évi 3. számában 
azt az anomáliát, amely az elemi és polgári 
iskola laza kapcsolatából keletkezett. 25 évi 
ebbeli tapasztalatomra támaszkodva, legyen 
szabad az ügy jól fölfogott érdekében nézete-
met elmondani. Teljesen osztozom Gárdos úr 
nézetében, csakhogy még tovább kell mennem. 

8* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 6. SZAM. 

A kérdés sokkal fontosabb, a ba j sokkal mé-
lyebb és a bajból kifolyó szellemi és anyagi kár 
sokkal nagyobb, mint ahogy azt Gárdos úr ecse-
teli. Az 1868 : XXXYIII. t.-c. csak teljes hat-
osztályú elemi iskolát ismer. Es mit tapaszta-
lunk ? Azt, hogy különösen városokban nagyon 
kevés a teljes hatosztályú elemi iskola. Es 
vájjon miért csonkák ott az elemi iskolák ? Mert 
az elemi iskolák V—VI. osztályából a polgári 
iskolába, annak I I—HL osztályába való át-
lépés nagyon meg van nehezítve. Meg vau 
pedig nehezítve minden ok nélkül ! Az elemi 
iskola V—VI. osztályában tanít ják a földrajzt, 
természetrajzt, számtant, mértant, irálytant, tör-
ténelmet nagyobb terjedelemben, mint a pol-
gári iskola első és második osztályában. Miért 
gördítenek tehát akadályt az egyik iskolából a 
másikba való átlépésnél ? Mert a polgári iskola 
utasítása nincsen kontaktusban a miniszter 
5001/95. rendeletével. Dr. Wlassics Gyula volt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr annak 
idején kérdést intézett a kir. tanfelügyelőkhöz : 
szükségesnek tartják-e a pót-, illetve különbö-
zeti vizsgálatok letételét az elemi iskola V—VI. 
osztályt végzett tanulóknál, akik a polgári 
iskola II—III . osztályába akarnak átmenni? 
A kir. tanfelügyelő urak — dicséretükre legyen 
mondva — nagyobbrészt odanyilatkoztak, hogy 
nem kell különbözeti vizsgálat. A miniszteri 
utasítás, amely az egyes iskolák osztályait minő-
síti, azt mondja : az elemi iskola V. osztálya = 
a polgári iskola II., az elemi iskola VI. osz-
tálya = a polgári iskola III. osztályával. Az 
elemi iskola VI. osztálya = a felső elemi nép-
iskola I. osztályával. Honnan tehát az a nagy 
összegabalvodás és az egyöntetűség hiánya? 
Ismétlem, amit fönnebb mondottam : nincs egy-
öntetűség a polgári iskola utasítása s az idevágó 
miniszteri utasítás között. 14 év óta tanítok 
az V—VI. osztályban, ezen idő alatt legalább 
200 tanuló ment át tőlem a polgári iskola 
II—III. osztályába. Soha egyetlen egy polgári 
iskola sem panaszkodott eme tanulók tudásá-
nak fogyatékossága miatt. És annak dacára, 
hogy az iskola évi értesítőjében tollal, az év-
záró vizsgálatokon és családi érintkezésben 
szóval unos-untig hirdetem, hogy az V—VI. 
elemi osztály mily fontos a szülőkre, illetve 
gyermekeikre nézve, különösen azon szülők 
gyermekeire nézve, akik nem akarják gyerme-
keiket tudományos pályára adni : az V—VI. 
osztályok pangnak, kongnak az ürességtől. Az 
idén az V—VI. fiúosztályban 20, az V—VI. 
leány osztályban 28 tanuló van. És miért ? Mert 
a szülők azt mondják: hátha gyermekem nem 
teheti le a különbözeti vizsgálatot és akkor 
nem veszik föl a polgári iskola III . osztályába! 
Kiveszik tehát a gyermeket a IV. osztályból 

és bea,dják a polgári iskolaba. Tavaly a hely-
beli róm. kath. polgári leányiskola I. és H. 
osztályában 200 tanuló volt, míg az elemi iskolák 
V—VI. osztályai nagyon gyéren voltak láto-
gatva. Ez azonban csak helyi sajátlagos eset, 
ami nem vezethez. Ámde szociális szempontból 
véve a dolgot, joggal megkövetelheti az a szüle, 
hogy egyenlő idő és egyenlő tanulás mellett 
nyert bizonylat egyenértékű legyen a másik 
hasonló típusú iskola bizonylatával. Ha az a 
gyermek hat évig becsületesen tanult az elem 
iskolában, az ott nyert bizonyítványa legyen 
neki jogosítvány arra nézve, hogy a polgári 
iskola III. osztályába akadálytalanul léphessen. 

Mit tehet arról az a sok ezer szülő, hogy hazánk 
több száz községében nincstn polgári iskola, 
de van és lehetne hatosztályú elemi iskola? 
Hát miért vesszen kárba annak a szegény 
gyermeknek 2 évi tanulása akkor, amikor a 
négy polgári osztályt végezni akarja ? 

Már ma egy rendes kereskedő, sok iparos, 
mint pl. : órás, aranyműves, mehanikus, címfestő, 
stb. arra reflektál, hogy tanonca négy polgári 
iskolát végzett legyen. 

Posta- és vasúti altiszt nem lehet senki, aki 
négy polgári osztályt nem végzett. Ámde pol-
gári iskola nincsen minden községben. És ha 
az a fiú vagy leány otthon, az ő falujában 
vagy mezővároskájában a VI. elemit jól vé-
gezte és nem gördítenek akadályt útjába, könnyű 
szerrel leteheti a vizsgálatot még magánszor-
galomból is a III—IV. polgári osztályból. Az 
V—VI. elemi iskolai osztályok ekszisztenciája 

egyenesen fiiggőcé van már ma téve attól, hogy 
egyenértékűvé ismerik-e el a polgári iskola II., 
III. osztályával! Az idő pénz és senki sem 
akarja haszontalanul fecsérelni az időt. Hiába 
prédikáljuk, hogy az V—VI. elemi osztály 
kerekded ismeretet közöl, az életnek nevel, 
dióhéjban azt nyújtja, amit a polgári iskola 
IV. osztálya, nem hallgatnak ránk. 

A dolognak summája tehát az, hogy ren-
dezni kell a kapcsolatot az elemi és polgári 
iskola között. At kell hidalni azt az űrt, amelyet 
mesterségesen ástak e két tagozatú iskola közt. 

Sőt a teljes hatosztályú polgári iskola ekszisz-
teneiája is ettől függ. Ha eltörlik a különbö-
zeti vizsgálatokat, föl virágoznak az elemi iskolák 
V—VI. osztályai. De attól sem kell félni, hogy 
a polgári iskolák I. és II. osztályai nem le-z-
nek eléggé látogatottak ; sőt ilyen módon azok 
betarthatják a törvényes létszámot, hogy 40—-50 
tanulónál több ne legyen egy-egy osztályban.* 

(Debreczen.J Jíúti Zsiymond 

* A kérdés ki lévén merítve, több hozzászólást nem 
közlünk. Szerk. 
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Az Eötvös-alap 1906-ban. 
(Kapy Rezső titkári jelentéséből.) 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

A magyar tanítóság hálás kegyelete oltárrá 
szentelte azt a sírkövet, mely Eötvös nemes 
szívének hamvai fölött emelkedik, hogy azon 
a jótékonyság és liála szellemeinek áldozhasson. 
Ezért gyülekeztünk össze ma is e szent oltár 
körül, elhoztuk áldozatunk zsengéit s bemutat-
juk azokat a híven teljesített kötelesség nyugodt 
öntudatával és benső hálaérzettel. Nyugodt 
öntudattal mutatunk rá ismét egy esztendei 
sáfárkodásunkra, mert mint az alap gondo-
zásával megbízottak, igyekeztünk lehetőleg min-
dent elkövetni, hogy annak érdekeit — a sza-
bályokban engedett és kijelölt korlátok közt — 
erőnkhöz képest előmozdítsuk. 

De egyszersmind hálával is; erre int és 
kötelez bennünket azon örvendetes tapasztalat, 
mely szerint mint a múltban, úgy ez évben is 
számosan találkoztak olyanok, kik megértvén 
az Eötvös-alap nemes célját s fölbuzdulva annak 
eddigi sikerein, vagy beléptek a tagok sorába, 
avagy nem zárkóztak el az elnökség kérelme 
előtt s a tanítók e jótékony intézményét hat-
hatós támogatásban részesítették. 

Hála illeti azért a nm. vallás- és közoktatás-
ügyi kormányt, mely élénk érdeklődéssel visel-
tetik az Eötvös-alap s a Tanítóic Házai ügye 
iránt s az elmúlt évben a rendes anyagi támo-
gatáson kívül Apáczai Csere János nevére tett 
szobaalapítvánnyal gyarapította az alap vagyo-
nát. Hála illeti a kir. tanfelügyelő urakat, 
kiknek jóságát az elmúlt évben az Eötvös-alap 
kiadványainak, nyomtatványainak és körlevelei-
nek terjesztésére három ízben is kértük s akik 
ezen kérelmünknek minden esetben a legmesz-
szebb menő előzékenységgel tettek eleget. Hála 
illeti továbbá azon tanítóegyesületeket, törvény-
hatóságokat és társulatokat, melyek alapítványi 
összegekkel és egyébként is hozzájárultak az 
Eötvös-alap vagyonának gyarapításához. Vagyo-
nunk az elmúlt évben 27.000 K-val gyarapodott, 
amivel az Eötvös-alap vagyona meghaladta az 
596.000 K-t. 

Hála illeti azon jószívű budapesti vendéglős 
urakat, kik a jelen tanévben is 60 főiskolai 
tanulónak biztosították az ingyen déli étkezés 
kedvezményét, lehetővé^ tévén azáltal tanul-
mányaik f'olytathatását. Es hála illeti a tanítóság 
ezreit, kik szűk anyagi viszonyok között is 
meghozták áldozatukat a kartársi szent szeretet 
oltárára. 

A hagyományhoz híven, február hó 2-án 
ismét meggyújtottuk a megemlékezés fáklyáját 
nagy Eötvösünk elköltözött szelleme előtt. Az 
ünnepi beszédet ez alkalommal dr. Radnai 

Rezső miniszteri osztálytanácsos mondotta. Gon-
dolatgazdag fejtegetései s Eötvös müveiből vett 
jellemző idézetei b. Eötvös József nemes ideáliz-
musát teljesen a hallgatóság lelke elé idézték, 
nagy tetszést arattak s mély benyomást gya-
koroltak. Egyike volt ez a legsikerültebb beszé-
deknek, melyek eddig rendezett emlékünnepein-
ken elhangzottak. Ünnepi költeményt ez alka-
lomra Nagy Lajos vidéki kartársunk írt, melyet 
lendülettel és hatást keltve szavalt el egye-
sületünk titkára. 

Az ünnep után az alapszabályszerüleg meg-
állapított közgyűlést tartottuk meg, mely az 
elnöki és titkári jelentéseket tudomásul vette. 
A számtartó jelentése szerint az Eötvös-alapnak 
az 1905. évben 568.354 K 47 f volt a vagyona. 
A közgyűlés a számtartónak az 1905. évi műkö-
déséről megadta a fölmentvényt. 

A Tanítók Ferenc József Háza 1905. évi 
bevétele 94.217 K 87 f-t, kiadása pedig 94.162 K 
19 f-t tett ki. Egyenleg volt az év végén 
55 K 68 f. 

A Tanítók Hunyadi Háza 1905. évi bevétele 
és kiadása 83.576 K 49 f. A közgyűlés mind-
két Ház gondnokának megadta a fölmentvényt. 

Az ösztöndíj és segélyalap költségvetését a 
közgyűlés 43.502 K 74 f bevétellel szemben 
32.996 K 88 f kiadással állapította meg. A két 
Ház köztartására 112.611 K 14 f bevételt és 
112.350 K 02 f kiadást irányzott elő. 

A választmány az elmúlt évben első ülését 
március hó 27-én tartotta, melyen bejelentésre 
került : 1. hogy néhai György Aladár az Eötvös-
alapnak 200 K- t hagyományozott; 2. hogy az 
elnökség Molnár Viktor államtitkár úr őméltó-
ságának küldöttségileg adta át a tiszteletbeli 
ehiökké való megválasztásáról szóló díszes 
okmányt ; 3. hogy a kolozsvári Házban február 
hó 24-én az ifjúság műsoros táncestélyt ren-
dezett, mely 310 K-t hozott tiszta jövedelműi. 
Elnök előterjesztésére a választmány elhatározta, 
hogy 40.000 példányban egy kátészerű ismer-
tető füzetet ád ki, mely megmagyarázza az 
Eötvös-alapról szükséges tudnivalókat. E füze-
teket szétküldi a vármegyei tanítóegyesületek 
elnökeihez s a kir. tanfelügyelőkhöz, hogy azok 
osszák ki a tanítóknak. Továbbá a tanító-
képezdék igazgatóinak, hogy a tanképesítő 
vizsgálatot letett fiatal tanítóknak az oklevéllel 
együtt adják át. Ugyancsak másfelől társadalmi 
akciót indít olyformán, hogy külön 10.000 rövid 
szövegű ismertető füzetet küld a különféle 
pénzintézetéknek és szövetkezeteknek, fölkérvén 
őket a támogatásra, valamint a közjegyzőknek 
ama kérelemmel, hogy a nemesszívű ember-
barátokat, akik jótékony célokra végrendel-
keznek, figyelmeztessék az Eötvös-alapra is. 
A választmány eme határozatát az elnökség 
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hamarosan végre is hajtotta, miután az egész 
akció pénzügyi részét úgy oldotta meg, hogy 
az Eötvös-alappal összeköttetésben álló cégeknek 
a füzetek szövegében, valamint hirdetésképen 
való ajánlásáért befolyt összeg teljesen fedezte 
a nyomdai és postai kiadásokat. Sajnos azonban, 
hogy a nyomasztóan súlyos megélhetési viszo-
nyok miatt ezen nagy mozgalom nem hozta 
meg a remélt sikert. 

Mivel a jó ügynek előmozdítása rendszerint 
egyeseken fordul meg s minthogy eddigelé is 
voltak egyes vidéki kartársak, kik a maguk 
lelkesedéséből az Eötvös-alap érdekeinek elő-
mozdításán fáradoztak, az elnökség olyan tervet 
terjesztett a választmány elé, hogy az apostol-
kodásra maga az Eötvös-alap elnöksége adjon 
irányítást. Evégből mintegy 4—600 képviselő-
nek megválasztását ajánlja az ország tanítósága 
köréből, kiket az egyes vármegyei egyesületek 
elnökei ajánlanának s akiket az Eötvös-alap 
közgyűlése ilyenekül megválasztana, akik azután 
a részükre kiadott utasítás értelmében terjesz-
tenék az ő vidékükön a kartársak közt és a 
társadalomban az Eötvös-alap intézményét, vala-
mint az arra jövedelmező vállalatokat és ipar-
cikkeket. A választmány ezen előterjesztéshez 
hozzájárult s a legközelebbi közgyűlésnek ilyen 
képviselők megválasztását ajánlani fogja. 

Az augusztus hó 23-án tartott választmányi 
gyűlés a többi közt örvendetesen vette tudo-
másul, hogy a Beregvármegyei Tanítóegyesület 
a Ferenc József Tanítók Házában Halász Ferenc 
miniszteri tanácsos nevére 4000 K-s alapít-
ványt tett. 

Az augusztus hó 25-én megtartott Országos 
Osztóbizottsági gyűlés a kiosztandó jótétemények 
fölött határozott. Ez alkalommal 10.100 K-t 
osztott ki segélyek és ösztöndíjak alakjában. 
Továbbá 226 főiskolai tanulót vett föl a buda-
pesti és kolozsvári intemátusokba részint ingye-
nes, részint féldíjas, valamint kedvezményes, 
egész fizetéses és emeltdíjas helyekre. 

Ugyancsak augusztus hó 25-én tartotta meg 
egyesületünk az idei nyári közgyűlést. 

A jól látogatott közgyűlést Ujváry Béla 
elnök nyitotta meg s nyomban fölolvastatta 
Péterfy Sándor örökös elnöknek a közgyűléshez 
intézett levelét. 

A közgyűlés Péterfy Sándor üdvözletét har-
sogó éljenzéssel fogadta s örökös elnökét táv-
iratilag üdvözölte, valamint Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszterhez is 
intézett a közgyűlés táviratot. 

Ezekután Ujváry Béla elnök rövid elnöki 
megnyitójában a közgyűlésnek örvendetes tudo-
mására hozta, hogy az Eötvös-alap a mult 
évben is gyarapodott ugyan, de tekintettel arra, 
hogy az alap iránt támasztott igények is meg-

növekedtek, kívánatos, hogy a gyarapodás még 
nagyobb mértékű legyen, mert különben orsz. 
segélyegyesületünk pénzügyi egyensúlyát már 
a közel jövőben komoly veszély fenyegeti. Ezért 
fölkéri a vidéki tanítóegyesületek jelenlévő 
elnökeit és tagjait, hogy kövessenek el minden 
tőlük telhetőt, hogy az Eötvös-alap kötelékébe 
minden magyar tanító belépjen, legalább évi 
3 K-s tagsági díjjal. Örömmel jelenti be, hogy 
az Első Magyar Altalános Biztosító-Társaság 
8000 K-s alapítványt tett; 4000 K-t a buda-
pesti, 4000 K-t a kolozsvári Házban. Ez annyi-
val is inkább örvendetes, amennyiben ezzel a 
nemtanító körök érdeklídése is kifejezésre jutott 
Eötvös-alapunk iránt. 

Az elnöki megnyitó beszéd után következtek 
az elnöki bejelentések, melyeknek kapcsán a 
következő új szobaelnevezéseket határozta el 
a közgyűlés : 

Gróf Andrássy Dénes szoba. Alapította a 
Gömörkishontvárm. tanítóegyesület. Apáczai 
Csere János szoba. Alapította a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium. Ózd-járási tanítók 
szobája. Alapította az Özd-járási tanítóegyesület. 
Halász Ferenc szobája. Alapította a Bereg-
vármegyei tanítóegyesület. Az Első Magyar 
Általános Biztosító-Társaság két szobája. 

Jelentette továbbá az elnök, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 42.909. számú 
rendeletével 6000 K államsegélyt utalványozott. 
2000 K-t még az 1906. évi költségvetés szente-
sítése után fog folyósítani. Az 1905. évről 
elmaradt 2000 K államsegélyt újra meg fogjuk 
folyamodni. 

A vendéglős uraknak a miniszter az idén 
is kifejezte magas elismerését, a tanítók fiaival 
szemben tanúsított jóindulatáért. A köszönő-
leveleket az elnökség személyesen adta át a 
vendéglős uraknak, kik további támogatásukat 
megígérték. 

A temetkezőosztályba eddig 800 tag vétette 
föl magát. Ezek díjlefizetései után 3U év alatt 
374 K 07 f jutott az alapnak. A Tanítók Háza 
gyufája ez év első felében 115 K 20 f-t, 
eddigelé összesen 6801 K 37 f-t, a Rigler-cég 
az irkák után ez évben 1463 K 94 f-t fizetett, 
eddig összesen 9699 K 32 f-t. Báró Eötvös 
József művei az idei jövedelemmel együtt 
37.167 K 55 f-t jövedelmeztek. Az Állatvédő-
naptár, mely a mult tanévben először jelent 
meg az Eötvös-alap támogatásával, 30.527 pél-
dányban fogyott el s 610 K 54 f-t jövedel-
mezett. Ennek a bejelentésnek a kapcsán, tekin-
tettel arra, hogy a tanügyi sajtó egy része 
ezen jövedelmi források miatt állandó támadásban 
részesíti az elnökséget, az elnök fölszólította a 
közgyűlést, nyilatkozzék, hogy helyesli-e az 
elnök ilyetén működését ? Sárkány Gábor indít-



ti. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

ványára a közgyűlés tagjai fölállással fejesték 
ki a vesetőség iránti bisalmukat és elismerésüket. 
Tercekig tartott as ováció, melyet Ujváry Béla 
elnök kössönt meg, Icijelentve, hogy a tanítóság 
bisalmának ily impozáns megnyilatkosása után, 
nem törődve a támadásokkal, továbbra is rendü-
letlenül az eddigi úton fog haladni, mint amely 
már eddig is az Eötvös-alap felvirágoztatását 
eredményezte. 

Ezt a kijelentést a közgyűlés újabb taps-
viharral fogadta s ezzel ez a dolog végleg le 
van tárgyalva. 

Az Eötvös-alap ismertető füzeteit 40.000, 
illetve 50.000 példányban kinyomattak és szét-
küldöttük a kir. tanfelügyelőségek útján és a 
tanítóegyesületek útján. Hatása máris észlelhető, 
mit a számtartó előterjesztése igazol. 

Következett az Orsz. Osztóbizottság hatá-
rozatainak bemutatása. Minthogy az Osztó-
bizottság autonóm hatáskörében intézkedik a 
jótétemények kiosztása felől, a határozat csak 
tudomásul vétetett. Ezzel kapcsolatban a köz-
gyűlés fölkéretett 750 K póthitel engedélye-
zésére, valamint a számtartó előadása alapján 
engedélyezte az általa megjelölendő bevételeket 
a Tanítók Házai költségvetésében mutatkozó 
hiánylatok pótlására. 

Az Eötvös-alap vidéki képviselete tárgyában 
az elnökség fölkérte a tanítóegyesületeket, hogy 
vármegyéjük területéről 8—10 alkalmas egyént 
ajánljanak képviselőkül, hogy minden vármegye 
területén, alkalmas gócpontokon, legyen 8—10 
olyan kartársunk, kik az Eötvös-alap ügyét 
kézbe véve, mint annak képviselői szerepel-
nének, megbízva az Eötvös-alap közgyűlése által, 
kiknek föladata volna szorgalmazni, hogy a 
vármegyei testület kebelében megalakuljon az 
Eötvös-alap helyi gyűjtőbizottsága, fölhívni a 
tagokat évdíjaik lefizetésére, szorgalmazni a 
belépést azoknál, akik eddig elmulasztották ; 
a környékbeli szövetkezeteket és pénzintézeteket 
évenként, amidőn költségvetéseiket készítik, 
szóbelileg figyelmeztetni az Eötvös - alapra ; 
ügyelni és gondoskodni arról, hogy az Eötvös-
alapra jövedelmező iparcikkek, mint a gyufa, 
irkák, tinta a kereskedőknél bevezettessenek és 
vármegyéjük egész területén forgalomba kerül-
jenek : hogy az Eötvös-alap javára mindenütt 
iskolai vagy egyéb előadások rendeztessenek stb. 

Nyolc vármegyei tanítóegyesület tett e föl-
hívásnak eleget s 79 kartársat jelentettek be. 
A közgyűlés a bejelentetteket a képviselettel 
megbízta. 

Alex Albert és Somlyay József halálával a 
választmányban két hely megüresedett. Ezek 
egyikére a választmány Rákos István vezető-
tanítót, másikára pedig Kemény Gábort aján-
lotta, ki eddig az Osztóbizottságnak volt vidéki 

megválasztott tagja, de mivel ő most már 
budapesti lakos, szerzett érdemeinél fogva a 
választmányba volna beválasztandó. így az Osztó-
bizottságban megüresedő helyre ugyancsak 
Nógrád megyéből (Losonczról) Hábor Sándor 
ajánltatik a választmány részéről béválasztásra. 
A közgyűlés ily értelemben határozott. Az igaz-
gató-tanácsban György Aladár elhunytával meg-
üresedett helyre a választmány Mosdóssy Imre 
budapesti kir. tanfelügyelőt ajánlja. A közgyűlés 
Mosdóssy Imrét igazgató-tanácsi taggá válasz-
totta. 

A Zólyomvármegyei Tanítóegyesület indít-
ványát oly értelemben fogadta el a közgyűlés, 
hogy a pályázati hirdetményben közzé lesz téve, 
hogy jótéteményekért a tagok a vármegyei 
tanítóegyesületek útján folyamodjanak s a folya-
modványok a vidéki tanítóegyesületek véle-
ményével érkezzenek a központba. A vidéki 
egyesületek azonban fölszólítandók lesznek, hogy 
javaslataikat július 10-ig okvetetlenül fölter-
jesszék, mivel az elnökségnek 400 kérvény 
áttanulmányozásához és a javaslat elkészítéséhez 
legalább 4 hétre van szüksége. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 
Több ülést a választmány az elmúlt évben 

már nem is tartott, csak az elnökség jött össze 
hetenként kétszer, hogy a folyó ügyeket a maga 
hatáskörében elintézze s megbeszélés tárgyává 
tegye azon módozatokat, amelyek az Eötvös-
alap megerősítésére és gyarapítására vonatkoz-
nak. Átvizsgálta híven az alap számtartó 
könyveit, valamint az intézeti gondnokok szám-
adásait s azokról, valamint a jövő évi költség-
előirányzatokról a jelen évi jelentés keretében 
részletes előterjesztést tesz. — Ezen elnökségi 
gyűlésekben állapítottuk meg az Első Magyar 
Altalános Biztosító-Társasággal egyetemben az 
Eötvös-alap tűz- és jégbiztosító osztályának 
szervezetét s megindítottuk az előmunkálatokat 
tanítóképviselők gyűjtésére és azok kioktatására, 
úgy, hogy tavasszal az ezirányú működés az 
egész vonalon megindulhat. Kartársaink buzgó-
ság ától függ immár, hogy ezen biztosítások révén 
évenként mintegy 18—20.000 K jövedelemhez 
jusson alapunk, mivel csak akkor leszünk abban 
a helyzetben, hogy az internátusi díjakat tete-
mesen leszállíthassuk, amelyeket, — sajnos — 
tekintettel a maipiac drágaságára, emelni leszünk 
kénytelenek s erre vonatkozólag a költségvetés 
keretében oly irányú előterjesztést teszünk a 
mélyen tisztelt közgyűlésnek, hogy az alapít-
ványi helyeken fizetendő díjakat havi 2 K-val, 
a többi díjakat pedig havi 4 K-val emelje föl. 
Javaslatunk szerint ingyenes helyre csak teljesen 
árva tanulók vétetnek föl. A félárvák részére 
havi 10 K-s helyek szervezését kérjük. Az ala-
pítványi helyekre, melyek havi 22 K-ban volná-
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nak megállapítandók, az alapítványra kijelölt 
iljak s azok vétetnének föl, kiknek szülői már 
20 évnél tovább tagjai az egyesületnek. Akik 
15 évnél régibb tagjai az alapnak, azok a havi 
34 K-s kedvezményes helyre tarthatnak jogot, 
míg az egészdíjas, havi 44 K-s helyre azoknak 
a tagoknak a fiai vétetnének föl, kik már 10 
éven túl támogatják egyesületünket. Viszont 
azok, akik csak 10 éven belül tagjai az alapnak, 
csak a havi 54 K-s emeltdíjas helyekre volná-
nak fölveendők, míg a havi 64 K-s helyekre 
a tanárok fiai tarthatnának számot. 

A halál angyala ez évben is bő aratást tartott 
egyesületünk jelesei között. Május hó 10-én 
elköltözött sorainkból Alex Albert választmányi 
tagunk, a budapesti ág. ev. tanítótestület helyi 
gyüjtőbizottságának pénztárosa, aki kezdettől 
fogva, tehát 31 évig volt lelkes támogatója 
Eötvös-alapunknak. Júl. hó 4-én pedig dr. Verédy 
Károly kir. tanácsos, budapesti kir. tanfelügyelő, 
egyesületünknek tiszteletbeli és alapító tagja 
költözött el az élők sorából. Mindkét halottunk 
emlékét az augusztus hó 23-án tartott választ-
mányi gyűlésünk jegyzőkönyvében örökítettük 
meg. Sírhalmuk még be sem gyepesedett, mái-
szeptember hó 16-án ismét gyászunk volt. 
Egyesületünknek 1898-tól 1903-ig volt buzgó 
pénztárosa, Schmidt Albin költözött el az élők 
sorából vecsési magányában. A hü munkatárs-
nak temetésén testületileg jelent meg az Eötvös-
alap elnöksége, ravatalára az egyesület nevében 
koszorút helyezett s Trájtler Károly alelnökünk 
búcsúztatta el. Öt követte pár hétre rá Bálint 
Mihály czeglédi kartársunk, ki szintén kezdettől 
fogva volt tagja az Eötvös-alapnak s annak 
megalkotása és egyesületté szervezése körül 
szerzett magának érdemeket. 

A magyar tanítóság hálás kegyelete örökre 
szívébe zárja elhunyt jeleseink emlékét. 

Április hó 19-én az Eötvös-alapnak mintegy 
50 tagból álló küldöttsége tisztelgett nemzeti 
kormányunknak egyik díszénél, Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternél, hogy 
őt, mint egyesületünknek régi tiszteletbeli tagját, 
új méltóságában üdvözölje s az Eötvös-alap és 
Tanítók Háza ügyeit kegyes jóindulatába ajánlja. 
Önagyméltósága kegyesen fogadta küldött-
ségünket, támogatását megígérte s kilátásba 
helyezte, hogy a Tanítók Házát meg fogja 
látogatni. 

* 

Jótétemények igénybevétele folytán az 1906. 
évben 182 darab 50 K-s és 17 darab 20 K-s 
részesjegy törlesztetett. 

Az ösztöndíj- és segélyalapra alapítványokat 
vagy alapítványi részleteket az elmúlt évien a 
következők fizettek: 1. Az Eötvös-alap 1905. évi 
bevételéből tőkésíttetett 5000 K. 2. Átszámo-

lásokból befolyt 447 K. 3. A Mosonmegyei 
ált. tanítóegyesület 125*70 K. 4. A körmendi 
izr. iskola alapítványa 20 K. 5. Szoják Endre 
10 K. 6. A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
marosmelléki fiókja 10 K. 

Kamatokból tőkésíttetett : 1. A Magyar Tanítók 
Naptára alapjára 42*08 K. 2. A Grand Mihály 
alapra 4*92 K. 

A Tanítók Házai alapja javára az elmúlt 
évben alapítványként befolyt: 1. A Békésmegyei 
ált. tanítóegyesülettől 700 K. 2. Molnár Viktor-
féle szobaalapítványra 64*04 K. 3. Ermelléki 
ev. ref. tanítóegyesülettől 20 K. 4. Brassó-
megyei tanítóegyesülettől 100 K. 5. Révai 
testvérektől, b. Eötvös József müvei után : 
a) rendes tagok javára 1538*43 K ; b) rend-
kívüli tagok javára 769*22 K. 6. Gömörmegyei 
ált. tanítóegylettől 1000 K. 7. Debreczeni ev. 
ref. tanítóegyesülettől 100 K. 8. Rí gier József 
Ede papirneműgyár r.-t. részjutalék Í463'94 K. 
9. Szabolcsvármegyei tanítóegylettől 700 K. 
10. Szatmár vármegye közönsége alapítványára 
500 K. 11. Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. 
ózdi ker. tankerülete 300 K. 12. Beregmegyei 
tanítóegyesület Halász Ferenc szobájára 4000 K. 
13. Borsod vármegye közönségének alapítvá-
nyára 600 K. 14. Zólyommegyei ált. tanító-
egyesülettől 140 K. 15. Háromszék megye 
közönségétől 200 K. 16. Paál-féle alapítványra 
3760 K. 17.Patacsics János alapítványra 400 K. 
18. Első Magyar Ált. Biztosító-Társ. 8000 K. 
19. Apáczai Csere János alapítvány 4000 K. 
20. Tőkésített kamatokból 426*16 K. 

Kamatokból tőkésíttetett: 1. A túróczmegyei 
tanítók alapjára 77*12 K. 2. A Wimmer szoba-
alap javára 10*08 K. 3. A pápai tanítók ala-
pítványára 51*16 K. 4. Pfeiffer Mihályné alapra 
50*44 K. 5. A Muraközi tanítókör alapjára 
105*88 K. 6. A Brassómegyei tanítóegyesület 
alapjára 113'48 K. 7. Háromszék megye alap-
jára 18 K. 

B. Eötvös művei az 1906. év végéig : a rendes 
tagok javára 25.650'17 K, a rendkívüli tagok 
javára 12.825*03 K, összesen: 38.445*20 K 
jövedelmet hoztak. 

A Tanítók Háza irkái eddig 9699*32 K-t, 
a Tanítók Háza gyufája eddig 7027'21 K-t, 
az Állatvédő Gyermeknaptár eddig 610"54 K-t, 
a temetkezési osztály 530*15 K-t iövedelmeztek. 

* 

Egy bosszú év fáradozásának, törekvésének 
eredményét mutatjuk be ezen évi jelentésünkben 
a mélyen tisztelt közgyűlésnek. Bár az ered-
mény szerény, mégis megnyugtató, mert haladást 
mutat. Jóllehet, talán még messze vagyunk 
azon eszményi magasságtól, mely ez intézmény 
lényegében rejlik: mindazonáltal hisszük és 
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• reméljük, hogy hatása nyom nélkül elenyészni 
nem fog. Mint a magyar tanítóság ezen köz-
kincsének gondozásával megbízottak, igyekez-
tünk mindent elkövetni, hogy Eötvös-alapunk 
gyarapítása mellett a fölmerült jogos igényeket 
lehetőleg igazságos elbírálással kielégítsük. 

Hogy mily mértékben sikerült ez nekünk az 
elmúlt esztendőben, megmutatják jelentésünk 
számadatai és jótékonysági rovatai. 

Az új iskola és a tanítóképzés. 
(Kézügyességi tanfolyam Temesvárt.) 

Egynéhány évvel ezelőtt, midőn átléptem 
a 40. életévemet, azt mondottam : én több 
tanítói tanfolyamra nem megyek. Értem ezek 
alatt a póttanfolyamokat. Nem gőg, nem elbiza-
kodottság mondatta ezeket velem, de két tény. 
Az, hogy az idők változásában nem hittem és 
ha azok nem változnak, akkor elég képesnek 
érzem magam az elemi iskolára, kivévén a 
német nyelv tanítását ; másodszor az, hogy az 
én sorsom a pályaválasztás kérdésében eldőlt 
akkor, mikor népiskolai tanítóskodásom mellett 
minden szabad időmet és összes erőmet annak 
a nagy gondolatnak és nagy föladatnak a szol-
gálatára szántam, hogy kezelem a népkönyvtárt 
és tanítom a népet. 

Es mégis mi történt? Az, hogy 1906. évi 
december 27-én reggel 8 órakor megjelentem 
a Guttenberg Pál által rendezett és vezetett 
kézügyességi tanfolyamon és ott hallgatom a 
Guttenberg elméleti előadásait és csinálom a 
Lohr Lajos tanár utasításai és útmutatásai 
u tán: a fa-, a papír- és az agyagmunkákat. 
Teliát az idők változtak és én csalódtam. 

Vájjon jóra változtak-e, avagy rosszra? Ez 
az első kérdés. Hála az égnek, jóra és az én 
csalódásom kellemes. Fejtsük ki alaposan ezt 

,a kérdést. Mikor én azt mondom, hogy vál-
toztak az idők, itt nem a politikára gondolok, 
de arra a nagy emberies kérdésre, mely a nép-
jólétre és a társadalom minden egyes tagjára 
— legyen az bármiféle rendű és rangú — új 
korszakot jelent. 

Igen, változtak az idők és jóra változtak, 
mert a népiskola elmélete tényleges munkál-
kodással : építéssel, alkotással lesz illusztrálva, 
megvilágítva és mert eljött az az idő, hogy itt 
az illusztrációt nem kémikus asztalról, nem a 
színpadról, nem a vetítőgép nagy és csodás 
mestereitől látja a gyermek : a tanuló alany, 
de ő termeli, ő állítja elő, ő a bányász ebben, 
ő az orvosnövendék, ki tényleg fölbontja éles 
késével az emberi szervezet minden részét, hogy 
lásson. 

Ez a nemzedék tehát, mikor tanul, nem 
emle'z, de munkát végez és minden mozzanatára 

egy-egy lámpással több és több gyúl föl, növel-
vén az ő világosságát a lélekben. 

Elrendeli a népiskolai ú j Tanterv és Utasítás 
a kézügyességi munkák végzését is. Erre Gutten-
berg Pál tanfolyamokat szervez országosan, így 
Temesvárott is. Es ezt tanítja : papírmunka az 
első osztályban, agyagmunka az első osztályban, 
mely a beszédértelem-gyakorlatokra tartozik. 

Mit teszen ez? Azt, hogy a gyermek is alkot 
patakot, hidat, hajót, udvart, házat stb. s mikor 
tanulja ezt : szemléli is, de dolgozik is. Két 
szervvel dolgozik : a testével és lelkével. Igaz ? 
Felelet: tökéletesen. Jó ez? Felelet: kétség-
telenül, Tehát elértük a célt. Igen, el. Hiszen 
mi akarjuk, hogy a gyermek tanuljon és fej-
lődjék. Tanul, ha figyel, fejlődik, ha: tesz. 

A múltban a gyermek figyelmét úgy élesz-
tettük, mikor elfáradt, hogy : megreguláztuk. 
A szemléltetést úgy végeztük és tette nálam 
tanítóból lett tanfelügyelő is, hogy olyan gyer-
meknek, ki nem látott soha hegyet: húzott a 
táblán fölfelé egy görbülő cikcakos vonalat. 

Most agyagból épít a gyermek egy pár házat) 
mellé hegyet, folyót és a táblán egyelőre nem 
kell semmi. Ám a mostani figyelem és az akkori 
úgy különbözik, mint az ember a tyúktól. Most 
benne a an a gyermeknek a lelke, eddig csak 
a tanítótól félt. 

Ügy hiszem, ezzel a pár szóval tisztázva van 
az az elméleti rész, mely bizonyítja az új kor-
szakot és az, hogy ez a mód, mely a gyermek 
foglalkoztatásával kapcsolatos, nem jobb, mint 
az eddigi, de ez a jó. Mert tudvalevően a jónál 
jobb nincs. Ha van, akkor nem jó az a jó. Am 
van ennek a kérdésnek két más ága is. Egyik 
az, hogy a régi iskola mennyiben volt rossz 
és mi maradjon meg belőle, a másik az, hogy 
ennek az ú j gondolatnak kik legyenek a végre-
hajtói, a tanítók-e s ha ők : nem érinti-e ez 
a tanítóképzés kérdését és lényegét is? 

A régi iskola természete és tárgyai közül 
bizony lesz sok anyag is, sok elévült akarat is 
törlendő. Példának okáért törlendő lesz a beszéd-
értelem-gyakorlatokból az a mód és kívánalom, 
hogy a táblára írott elméletet kell betanulnia 
a gyermeknek. A földrajzból az, mit kívülről 
kell bevágni, mint földrajzi előfogalmakat. Ez 
utóbbi két okból. Először, mert a gyermek 
maga is megalkotja ezt, másodszor, mert Gutten-
berg Pál szerint eljön, el kell jönnie annak az 
időnek, mikor a tanító utazásokat teszen a tanít-
ványaival. Tehát fölszabadul az a bilincs, hogy 
ma még az udvarra sem szabad kivinni a 
gyermekeket, részint mert zavarják a többi 
tanító magyarázatát, részint mert ez időlopás. 

•Innen van, hogy mikor egy nagy csapat 
gólya megy : vesszővel csinálunk csendet, nehogy 
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elragadja ez a jelenség a gyermek lelkét és ne 
tudjuk elvégezni az órai tananyagot. 

Tehát ez változik. Vájjon ? Én azt mondom, 
hogy sok függ e tekintetben az igazgatóktól is. 
Talán, lia a tantestületek választanák az igaz-
gatót ! Különben akkor minden tanító magára 
szavazna. Hagyjuk hát ezt a kérdést. Szóljunk 
hát ahhoz, taníthatja-e ezt a tanító ? 

Guttenberg és Lohr Lajos szerint : csakis 
a tanító föladata ez. Nézetem szerint csakugyan 
a tanító föladata ez egy bizonyos fokig. De 
vannak választó falak is. 

Az alsó osztályokban csakugyan a tanítónak 
kell az ag\ag- és papírmunkát végeztetnie, de 
már a famunkáknál: csak egyes tanítók, kik 
szakemberek, kik mesterei ennek, végeztethetik. 
Én például és mások is, kik nem tudnak a 
vonalon fürészelni, azok mást sem taníthatnak. 
Ezer oka van, hogy miért nem. Am ezen lehet 
segíteni a tanítóképzés folyamán. Így gondolják 
sokan. En azt mondom, hogy így sem érhető 
el. Miért ? Azért, mert nem igaz az, hogy az 
ember univerzálisnak született. Ellenkezőleg, 
egy-egy dologra is gyenge a képességünk gyak-
ran. De nem tekintve ezt, ez a dolog össze-
férhetetlen is sokszor egy másik tanítói köte-
lességgel. Például aki fúr, farag, gyalul: az 
ugyan ilyen sikerrel nem hegedülhet. Holott ez 
lehet passziója. Ez a kettő összeütközik. De 
összeütközik a könyvtárossággal és népies elő-
adásokkal is. Mert míg ezen említett teendő 
minden idejét igénybe veszi a tanítónak, addig 
másfelől : fúrni, faragni is csak az tudhat, aki 
gyakorolja és aki szereti. Ha én megszerettem 
az olvasást, csak kényszer visz engem a fara-
gáshoz, hol erőm fölötti munkával találkozom. 

A hajlam, a szeretet is beleszól. De ha a 
tanítóság túlságosan belemerülne a fúrás, fara-
gásba : az elparlagiasodáshoz is vezetne ez. 

Odavezetne épen akkor, mikor a tanító-
képzést azért kell emelni, hogy nemzetgazda-
sági, társadalomtudományi ismeretekkel, sőt 
jogi ismeretekkel is gazdagodjék a tanító, mert 
túl kell szárnyalnia a haladó munkásosztályt 
tudással és tájékoztatnia is kell, másfelől intelli-
genciáját okvetlenül emelnie kell, mert a kor 
halad s mi nem tudunk eleget. 

Nagyjából ez az én nézetem és a tanító-
képesítés inkább van kényszerítve, mint valaha 
arra, hogy a jelzett tudományokból képzést 
adjon. É n erről vagyok erősen meggyőződve. 

Ezekután a tanfolyamról is kell szólanom 
egy pár szót. Délelőtt dolgozunk 3 hét óta 
8 órától délután 2 óráig, egyfolytában. Először 
famunkát, azután egy félóra elmélet, utána 
papírmunkát és végül agyaggal építünk. Fából 
készítettünk már eddig: sártisztítót, madáretetőt, 
madárfészket, skatulyát, baltanyelet, kalapács-

nyelet, viráglétrát, fogast, talicskát stb. Persze 
a tanulás még folyik és júniusban folytatódni fog. 

Papírból sok mindent, nem is tudom mind 
kívülről. Agyagból gyümölcsöket, házakat, vete-
ményeket, állatokat stb. 

Mind a háromféle munkában Lohr Lajos 
fővárosi tanár a vezetőnk és tanítónk, ki való-
ban szakember s kit midőn a polgármester: 
dr. Telbisz Károly, a látottak fölött való meg-
elégedésének kifejezésével tüntetett ki, akkor 
az 50 — 60-ból álló tanuló-tanítók valóságos 
ovációban részesítették, mint egy nagy politikai 
szónokot, mire azt a megjegyzést tette a polgár-
mester: úgy látom, nagy népszerűségnek örvend. 

Ez igaz is. De annak köszönheti, hogy való-
ban a munka, a szakértelem és a tapintat 
embere. 

A tanfolyamon készült tárgyak közszemlére 
vannak kitéve és a látogatók érdekeseknek 
találják. 

Temesvár szab. kir. városnak ez a tanfolyam 
meglehetős pénzbeli áldozatába került, de ezzel 
sejtetni engedi, miképp ez az eszme iskoláiban 
is meleg otthonra fog találni, természetesen 
megfelelő körülményeket teremtvén ott. 

Kívánatos is, hiszen kell, hogy változzék az 
iskola erőszakos emléztetési metódusa és legyen 
a világosság, a szeretet és a munka otthonává. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

Az erkölcsileg romlott vagy az 
arra hajlamos gyermekek.* 

Napjainkban a kiskorú bűnösök és a vissza-
eső gonosztevők száma igen nagy s ez a szám 
egyre nő. Ez a legnehezebb kérdések egyike, 
mely az egész társadalmat foglalkoztatja, t. i. 
a visszaeső bűnösök megjavításának a kérdése. 

A visszaeső bűnös rendesen kora ifjúságában 
kezdi a bűnt. Számukat tehát csak úgy csök-
kenthetjük, ha a kiskorú bűnös vagy az arra 
hajlamos gyermeket óvjuk attól, hogy a bűnt 
megszokja. Ezt úgy érhetjük el, ha a bajok 
okát keressük s azokat szüntetjük meg. Az 
okok megszüntetésével csökken a törvénysérté-
sek száma is. 

A gyermekkori bűncselekmények okai részint 
egyéniek, részint társadalmiak. 

Az egyéni okokat vizsgálva, tekintetbe kell 
vennünk a gyermek nemét, korát, testi és szel-
lemi állapotát. Statisztikailag bebizonyítható, 
hogy több a fiúgyermek, mint a leány az ifjú-
kori bűnösök között. A fiúk száma öt-hatszor 
nagyobb. Ahol nagy bátorság, erő szükséges, 

* Éltes Mátyás, kisegítő iskolai igazgató fölolvasása 
a „Magyar Gyermektanulmányi Társaság" nyilvános 
értekezletén. 
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ott a férfi szerepel a bűnesetekben ; ellenben 
csendes ravaszság, fondorlat jellemzi a női 
bűnösöket. Bizonyos azonban, hogy a nő sok-
kal megrögzöttebb bűnös, mint a férfi. Ez azon 
körülményben keresendő, hogy a leánygyermek-
nek sokkal többet elnéznek. Apróbb bűnesete-
ket elnéznek, könnyen megbocsátanak ; míg a 
fiú bűnét^ szigorúan veszik mindjárt első alka-
lomkor. így a leány a bűnben nő föl, meg-
javítása sokkal nehezebb a fiúénál, mert a 
büntetés rendesen későn következik be. 

A legveszedelmesebb kor az átmeneti idő a 
gyermek és ifjúkor között. Valósággal megráz-
kódik az ivarérés idején a gyermek lelkülete. 
A nomád ösztön, a csavargás, az iskolakerülés 
hatalmába ejti s nem egyszer bűnbe sodorja 
az ifjút s megvan az első összeütközés a bün-
tető törvénnyel, melyre a második már igen 
hamar következik. 

Legtöbbször dekadens szülők gyermekei té-
vednek a bűn útjaira. Ideges, hisztériás, gyönge-
testű gyermekek, a fizikai elváltozás nem egy 
szembetűnő jelével. Igen sokszor hiányos testi 
fejlődés, a testsúlynak és magasságnak a rendes 
mögött való maradásával, jelei az abnorm is 
testalkatnak. 

Már a szellemi abnormitást nehezebb meg-
határozni. Az erkölcsi ítélőképesség elváltozása 
mellett ott találjuk némelykor a lelki egyen-
súlyukból kiesetteket, az erkölcsi elmezavart. 

A társadalmi okokat megtaláljuk a gyermek 
gazdasági és családi viszonyaiban. Legtöbbször 
bizony a nyomor sodorja az ifjút a bűn útjára, 
azért úri tolvaj is van elég. Mégis legtöbbször 
a legszegényebb osztály gyermekei szerepelnek 
az ifjúkori bűnösök statisztikáiban. Az idegen 
vagyon elleni vétség a legmagasabb száma a 
bűneseteknek. 

A családi élet züllöttsége, sze'tmálása az 
utcára teszi a gyermeket, az pedig igen rossz 
nevelő. Az alkoholista rövid életű. A szülők 
elhaltával az árvagyermek adja zömét az ifjú-
kori bűnösöknek, ami természetes dolog is. 

A fiatal bűnösök kétharmad része visszaeső, 
ebből következik : javítsuk meg a bűnöst a 
visszaesés előtt. Sajnos, javítóintézeteink nem 
felelnek meg a mai kívánalmaknak. Kevés van 
és kevés gyermek befogadására alkalmas. Nem 
igaz ugyan az, hogy csak elitélt gyermeket 
vesznek föl, mert szabály szerint el nem ítélt 
gyermeket is befogadnának, ha — hely volna. 
Azonban az elítélt bűnösöket, tehát akik már 
összeütközésbe jöttek a büntető-törvénykönyv-
vei, sem képes az a néhány intézet befogadni, 
s nagyszámukat fogházakba, börtönökbe helye-
zik el ideiglenesen. Ott természetesen annyira — 
jó — tanítómesterekre akadnak, hogy már mint 
képzett bűnösök kerülnek ki. 

Igaz, hogy az erre hivatott faktorok mosta-
nában igen sokat tesznek. Meddő azonban ez 
az akció is, ha a társadalom nem istápolja 
kellően s maga is segít e fontos és már égető 
kérdés kellő megfejtésénél. 

Kívánatos volna, hogy az ifjú bűnösök még 
ehtéltetésük előtt oly javítóintézetbe kerülje-
nek, ahol képzett gyógypedagógusok és orvosok 
keze alatt a társadalom hasznos tagjaivá fejlőd-
hetnének. 

(BudapestJ Tas József. 

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

Köszönetét nyi lvánította: dr. Badnai Fa r -
kas beszterczebányai róm. kath. püspöknek, aki 
a karvalyi róm. kath. iskolai épületnek meg-
megfelelő átalakítási költségeire 1000 K-t ado-
mányozott; a IX. ker., „Ferencvárosi Általános 
Jótékonysági Egyesület"-nek, amely a Tóth 
Kálmán-utcai el. iskolába járó szegény tanulók 
fölruházására 1000 K-t adományozott, valamint 
a IX. ker. kültelki „Polgári Kör"-nek, amely 
a soroksári-úti közs. el. iskolába járó szegény 
tanulóidat 1200 K értékű ruhaneművel látta el; 
gróf Zichy Frigyesnének, aki a k.-szemerei 
kisdedóvoda 60 szegénysorsú növendékének téli 
ruhanemüeket, az összes növendékeknek pedig 
különféle ajándékokat adományozott. 

Kinevezte : Polló István középisk. tanár-
jelöltet a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába, az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lékkal tollnokká és szolgálattételre Nagyküküllő 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; 
Nagy Erzsébet oki. tanítónőt a világosi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Geller Szeréna oki. 
tanítónőt a horgosi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Kováts Gábor oki. tanítót a szilágyi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Péterfyné Gosztony Mariska 
oki. tanítónőt az újpesti áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Bulissa József oki. tanítót a pécs-
újfalvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kopp Katalin 
közs. óvónőt a magyarbánhegyesi áll. óvóhoz 
óvónővé. 

Jelen állásában végleg megerős í tet te: 
Tomits Kamenkó mozsori közs. isk. r. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte: Palanki 
Anna zalaszentgróthi áll. el. isk. tanítónőt a 
gyulafehérvári áll. el. isk.-hóz. 

Nyugdíjat utalványozott : Krávits Ágoston 
rudolfsgnádi áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1060 K-t ; Bücliler Sámuel sasvári izr. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1260 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezet t : 
ne'h. König Vilmos szépligeti nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Faiszt Annának évi 
300 K-t. 
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Tanítónő. 
Nem csókolta solia édesanya ajka, 
Nem ismerte, mi az igazi szeretet, 
Aggódó tekintet nem pihent meg rajta, 
Jóságos hü szívet hiába keresett. 

S most szétosztja, szegény, árva szíve kincsét 
— Mely rózsaszínbe tán sohase öltözött — 
Akinek szívébe' gond és bánat nincs még : 
Az ártatlan, édes kis gyermekek között. 

Megtanítja őket hitre, szeretetre, 
Bár az ő hitét már kiölte az Élet... 
El-elmulat velők kacagva, nevetve, 
Bár minden szép álma régen semmivé lett... 

S csak mikor este kis szobájába tér be, 
Hol nem vár reája senki, de senkisem — 
Valami úgy belemarkol a szívébe 
És zokog sokáig, magában, csendesen — 

Kuthi Sándor. 

r 

Oh, a>:ok a gyermekek! 
Ujjongó örömet, végtelen boldogságot hoz a 

kis jövevény első kiáltása a meghitt családi 
fészekbe. Első szárnypróbálgatását azonban 
ugyanannyi gond, aggodalom s fájdalom kíséri. 

A hosszú téli estéken eltűnődünk a múlton 
s lelki szemeink előtt elvonulnak ifjúságunk 
éleményei : öröm, fájdalom váltakozva. 

Szívünk összeszorul, valónkat rettegés fogja 
el, ha meggondoljuk, hogy szeretett, féltett 
gyermekünk szintoly viszontagságokon fog ke-
resztülmenni. 0 is esetleg megküzd majd a 
mellőzés, kicsinylés, gúny s rosszakarattal, de 
micsoda szenvedések, micsoda keserves tapasz-
talatok árán ! Hejh ! ha most a mi fájdalmas 
tapasztalataink révén megmenthetnők őt a 
hasonló sorstól : ez egyedüli óhajunk. Azoimal 
nekifogunk az intelmeknek. Teletömjük fejét 
a saját kárunkon szerzett bölcs igazságokkal. 
Egyre-másra figyelmeztetjük könnyelműségének 
esetleges szomorú következményeire, elítéljük 
hiszékenységét, intjük a takarékosságra, szóval: 
mindenképen javát óhajtjuk előmozdítani. S mit 
tapasztalunk ? 

Az a gyermek, akiért szívünk vérét, testünk 
jólétét föláldoznék, vagy nem érti, vagy nem 
akarja érteni az ő javát célzó prédikációnkat. 
Sőt van reá eset, hogy a kevesebb tapintattal 
bíró, kiben a szülők iránti tisztelet nincs kellő-
képen ápolva, únottan, kelletlenül hallgatja 

intelmeinket, s ha nem is szemben, de hátunk 
mögött kicsinylőleg nyilatkozik rólunk, mond-
ván: „a szüleim azt hiszik, hogy még a mult 
században élünk", avagy: „az öregek elavult 
nézeteiket reám akarják oktrojálni". 

Sok, igen sok gyermek a szülők e jóakara-
tát teljesen félreérti, jogai megcsorbítását, aka-
ratának leigázását, önbizalmának aláásását 
látja benne. 

Ez a szülők tragikuma. Elgondolkozva azon-
ban a multakon, ugyancsak egy mély tanul-
ságot meríthetünk lefolyt életünkből. Saját kárán 
tanul a bölcs. Az élettel való nehéz küzdelem 
edzi meg csak az embert az életre. Bármennyire 
szeretnők is gyermekünk életútját egyengetni, 
simává s könnyen járhatóvá tenni, ne tegyük 
azt feltűnő módon, tegyük inkább burkoltan, 
a gyermek által észrevétlenül, annak jól föl-
fogott érdekében. Ha a gyermek azt látja, 
hogy a maga erejére van utalva, akkor észbeli 
tehetségének, testi erejének minden igyekeze-
tével azon lesz, hogy valami csávából, melybe 
akaratlanul is belejuthat, kiláboljon. Nem lesz 
belőle élhetetlen, pipogya, gyáva ember. Segíts 
magadon, az Isten is megsegít. S a gyermek 
igyekszik is magán segíteni. De azért őrköd-
jünk fölötte, aggodalmunkat ne mutassuk ugyan, 
de legyünk készenlétben s mikor a szükség 
kívánja, legyünk mellette, gyámolítsuk őt. 

Az élettel való küzdelem — hogy egy kissé 
megkopott hasonlattal éljek — olyan, mintha 
egy vitorlákkal, evezőkkel s kormánnyal ellátott 
csónakot a háborgó hullámokra bocsátok. A 
benne ülő félelmében ide-oda kapkod, majd az 
evezőkhöz nyúl, a vitorlát kifeszíti, a kormány-
nyal is megbróbálkozik s ha üggyel-bajjal is, 
de partra vergődik. Hogy ez az erőpróba balul 
ne üssön ki, arra valók vagyunk mi, szülők. 
Egy észrevétlen útbaigazítás, egy-egy idejében 
elejtett figyelmeztető szó többet ér hosszantartó 
beszédeknél, szinte csodát tesz. 

A szülők iránti szeretet pedig ily tapintatos 
eljárás mellett csak fokozódik a gyermekben. 
Az a tudat, hogy bajában, bánatában van 
valakije, ki vele érez, vigasszal szolgál neki, 
maradandó emléket hagy szívében. 

A gyermekeink sorsa fölötti aggodalmunk 
enyhülni fog, ha elérjük azt, hogy gyermekeink 
nemcsak a szigorú bírót, hanem a jóbarátot is 
látják bennünk. 

A korral kell haladnunk. 
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Szüleink, lehet, hogy más módon neveltek 
bennünket s mi mégis átérezve azt, hogy más 
kor szülöttei vagyunk, bizonyos önzést tanúsí-
tottunk velük szemben s nevelésüktől eltérően 
igyekeztünk tökéletesedni. 

Gyermekeinkben is benne van az önzésnek 
e csírája, az individuálítás megszerzésének 
törekvése. Ne akadályozzuk meg őket abban. 
Más korban fognak ők élni, mint amilyenben 
most mi élünk. Ok a jövő emberei, míg mi 
már a múltéi vagyunk. 

S tudva azt, hogy ők más kor emberei 
lesznek, jobbaknak, tanultabbaknak, tökéleteseb-
beknek kell lenniök, hogy embertársaikkal a 
versenyt fölvehessék. 

Ne kíméljük meg magunkat az áldozatok 
meghozásától. Neveltessük, taníttassuk gyerme-
künket tehetségeinek megfelelőleg. Áldozataink 
ne legyenek azonban igen szembeötlők, nehogy 
önző, szívtelen ember váljék gyermekünkből. 
S valamint egy-egy reá nézve balul végződő 
verekedésből, egy-egy meggondolatlan botlásá-
ból nagy hűhót nem csináltunk, úgy esetleges 
tudásából se csináljunk nagy dolgot. Nehogy 
a gyermek abban a balhiedelemben éljen, hogy 
ő szüleinél különb, okosabb, tapasztaltabb s 
ebből kifolyólag reájuk bizonyos fölényt sze-
retne gyakorolni. 

Őrizzük meg a minket megillető helyet gyer-
mekünk oldalán, s míg egyénisége ki nem 
domborodik, hajlamai bizonyos irányban meg 
nem állapodnak, játszuk vele szemben minden-
kor a gondviselést. Isten segítségével így derék, 
szívünket, lelkünket megörvendeztető becsületes 
embert nevelünk gyermekünkből. Csakhamar 
eljön majd az az idő, midőn gyermekünk is 
méltányolni fogja e gondoskodásunkat, midőn 
majd önmaga is mint szülő fáradozik gyer-
meke fölnevelésén — egy még újabb kor szá-
mára. 

(Kispest.) Vörösvári/ Béláné. 

A névmagyarosításról. 
Á névmagyarosítás oly téren mozog, melyen 

mindenki szabadon működhetik párt- és fele-
kezeti különbség nélkül. Foglalkoztak és fog-
lalkoznak azzal jelenleg is minden rangú és 
rendű emberek, nagyok úgy mint kicsinyek, 
urak és szegények, képviselők és miniszterek, 
jeléül annak, hogy az érdeklődés a névmagya-
rosítás iránt Magyarország minden művelt osz-
tályánál megvan és ki nem aludt. 

De megvan az érdeklődés a névmagyarosítás 
iránt a legfelsőbb körökben is, noha ott nem egy-
forma rokonszenvvel találkozik a névmagyaro-
sítás. Ferenc császár 1814-ben fölhívta az 
akkori udvari kancelláriát jelentéstételre aziránt, 

hogy léteznek-e határozott rendeletek a név-
változtatás ügyében, mi ha nem volna, hala-
déktalanul tegyenek fölterjesztést. 

á z első rendeletet, mely a névmagyarosítás 
szabályozásáról szól, Ferenc császár adta ki 
1814 november hó 13-án, melyben szigorúan 
meghagyta, hogy nevét mindenki csak hely-
hatósági engedéllyel és csak fontos okoknál 
fogva változtathassa meg és hogy azok, kik 
ezen rendelet ellen vétenek, ugyanazon bünte-
téssel sújtassanak, melyet a felsőbb parancsok 
és nyilvános rendeletek áthágóira a törvény 
szab. Ázonban ezen rendelet dacára mégis for-
dultak elő engedély nélküli névváltoztatások. 

Áz első tömeges névmagyarosítás belügy-
miniszteri engedelemmel 1848 márciustól de-
cember hó végéig és 1849-ben június 5-től a 
szabadságharc befejeztéig fordult elő, mikor 
is az elsőben 526, az utóbbiban 148 nagykorú 
magyarosította nevét. Az abszolút kormány 
sietett még 1849-ben 3336. sz. (erd. helytart.) 
rendeletével ezen névváltoztatásokat hatályon 
kívül helyezni, meghagyván, hogy az illetők 
régi nevük újbóli fölvételére szoríttassanak. 

A es. kir. polgári és katonai kormányzónak 
1849. év december 15-ről kiadott eme rende-
letének 1-ső pontja így hangzik : 

„ l . A föloszlatott magyar minisztérium igaz-
gatása kezdete óta legfelsőbb jóváhagyáson 
kívül történt névváltoztatások nemtörténteknek 
és érvényteleneknek nyilváníttatván, a hatósá-
gok kötelesek az írt esetben levő személyekhez 
intézendő hivatalos kiadványokban a felek 
valóságos családneveit használni. Wohlgemuth, 
altábornagy. " 

A névmagyarosítás terjedését azonban a cs. 
kir. polgári és katonai kormányzónak fönti 
rendelete sem volt képes föltartóztatni és a 
következő 1850. évben a meghatalmazott cs. 
kir. polgári biztos 3724/G. sz. a. annak meg-
szorítására újabb körrendeletet intézett az 
ország törvényhatóságaihoz. E rendelet folytán 
az 1853. évtől az 1859. év bezártáig tíz név-
változtatás és csak három névmagyarosítás for-
dult elő. 

Az ötvenes évekből sok adoma maradt reánk, 
hogy a Bezirkerek mint üldözték még nevében 
is a magyart. Egy-kettőt ezek közül itt föl-
említek. Rárivalt a Bezirkerer egy jóképű pol-
gárra : Wie heisst er ? Hertelendy, volt a válasz. 
Was, Hen- Telendy ! Schreiben sie „Telendy", 
der Ungar ist kein Herr. — Wie heisst er ? IT 
Szilágyi, hangzott a válasz. W a s Sie Lágyi, 
der Ungar ist nicht Sie. Schreiben sie „Er 
Lagyi" stb. 

Ezek és az ezekhez való hasonlók voltak a 
névmagyarosítás terjedésének kerékkötői és föl-
forgatói. Szerencséjére a magyar nemzetnek, 
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ez a „Wirtschaft" nem tartott sokáig. Alkotmá-
nyos életünk hajnalhasadtával, azaz 1861-ben 
és ettől kezdve a névmagyarosítás is újra ébredt, 
mely ébredésnek az akkori hazafias mozgalom 
hatalmas lökést adott. Sajnos azonban, az öröm 
nem tartott sokáig, mert Magyarországon ismét 
gyász és szomorú napok következtek. A név-
magyarosításra is rátette súlyos kezét az akkori 
kormány, ez azonban az időközben történt név-
magyarosításokat hatályon kívül nem helyezte, 
de kitalálta más módját terjedésének a meg-
akadályozására. 

Tudvalevő, hogy 1850-ig Magyarországon 
nem volt bélyeg. Az első ideiglenes bélyegtör-
vény az 1850. év október 1-én léptettetett életbe, 
melynek rendelkezése szerint a hatósághoz 
intézett minden beadvány 15 krajcáros bélyeg-
gel volt ellátandó. Az 1862. évben az 1850. 
évi ideiglenes bélyegtörvény módosíttatott és 
annak XLIII. c. 1. pontja értelmében (hatályba 
lépett 1863 január 1-én) a bélyeg névváltoz-
tatásra öt o. é. forintban állapíttatott meg. Ezen 
emelés nagyon súlyos volt a névmagyarosításra 
és azok számát lényegesen csökkentette. 

A második magyar felelős minisztériumnak 
1867-ben történt kinevezésével a névmagyaro-
sítás ismét újabb és nagyobb lendületet vett 
és sok jó magyar honpolgár sietett hazafias 
örömének ez úton is nyilt kifejezést adni. Mi-
ként az 1861. és 1862. években, úgy az 
1867—1869. években is az új éra nagyobb-
számú névmagyarosítás által nyert kifejezést. 
Utána is, kisebb-nagyobb hullámzás mellett, 
folyt ugyan a névmagyarosítás, mivel társada-
lom és hírlapok ezután sem szűntek meg a 
névmagyarosítás iránt érdeklődni, azonban 
hiányzott a mozgató kéz, mely egyrészt ébren 
tartsa az érdeklődést a névmagyarosítás iránt 
a közönségben, másrészt pedig annak gyakor-
lati keresztülvitelében segédkezzék. 

Bár a Szegeden (szülővárosomban) megjelenő 
Szegedi Híradó 1872. évfolyamának 10-ik szá-
mában január 24-ről síkra szálltam-már a név-
magyarosításért, az elejtett fonalat mégis csak 
az 1879. év végén vettem föl ismét és az elő-
készítő munkálatok befejezése után alkottuk 
meg másokkal egyetemben a „Központi név-
magyarosító társaságot" belügyminiszteri enge-
delemmel, mely máig is működik és amelynek 
ügyeit immár közel 26 éve vezetem. 

(Budapest.) Telkes Simon. 

IRODALOM. 
Az Olcsó Könyvtár új füzetei. A Gyulai Pál 

szerkesztésében s a Franklin-Társulat kiadá-
sában megjelenő Olcsó Könyvtárból most jelen-
tek meg az 1451—1456. számú füzetek. Az 

egyik Emlékezés Deák Ferencre címen azt az 
úgy alaki, mint tartalmi szempontból kiváló 
kegyeletes visszaemlékezést közli, amelyet Gyulai 
Pál az akadémiának Deák születése százéves 
fordulója alkalmából tartott ünnepén mondott. 
Ára 20 f. A második füzet Istvánfi Pálnak a 
XVI. század első felében írt Volter és Grizel-
dis című költői elbeszélését adja, amely sokáig 
igen népszerű volt, s a jelen, Vende Ernő 
magyarázataitól megvilágított kiadásában is 
érdekes és élvezetes olvasmány. Ára 40 f. Végül 
a harmadik füzet tartalma Ihering Rudolf, a 
világhírű jogbölcselő Küzdelem a jogért c. 
klasszikus műve, dr. Szilassy Cézár fordításában. 
Ára 60 f. _ 

Új tanügyi folyóirat. „Országos Paedagógiai 
Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Érte-
sítője" cím alatt új hivatalos tanügyi folyóirat 
indult meg, melynek célja a hazai tanügyet és 
a magyar tanszeripart szolgálni, amennyiben 
tartalmazni fogja a megbírált tanítási eszközök 
engedélyezését, a tanszerek hivatalos bírálatait, 
a jó magyar gyártmányú iskolai szereknek 
írásban és képekben való bemutatását ; ismer-
tetni fogja a nevezetesebb újabb külföldi tan-
szereket, főleg a hazai tanügy szempontjából 
és végül föladata lesz az Orsz. P. K. és T. M. 
beléletében előforduló minden nevezetesebb moz-
zanatról megemlékezni ; kiegészítvén a magyar 
tanszerkészítők és gyárosok szakszerű hirdeté-
sével. A tartalmas és tanügyi szempontból igen 
fontos újság első — január 31-én megjelent 
száma megfelel az adott programnak és mutatja, 
hogy tartalma elég változatos és tanulságos. 
Megjelenik minden hó utolsó napján, nagy 
8-rét alakban, nem számítva a hirdetéseket, 
egy ívnyi tartalommal. Ára egy évi-e 3 K. 
Szerkesztőség : az Országos Paedagógiai Könyv-
tár és Tanszermúzem (VIII., Szentkirályi-utca 
47.); míg a kiadóhivatal: Franklin-Társulat 
(IV., Egyetem-utca 4.). Mutatványszámot bár-
kinek ingyen küldenek. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
„X." Teljes lehetetlenség, hogy 3—4 közle-

ményből álló cikksorozat közlését „biztos" 
kilátásba helyezhessük ! Kéziratokkal a szó szoros 
értelmében él vagyunk árasztva és rövidebb 
közlemények kiadására nézve sem tehetünk 
ígéretet. Kéziratot, mint lapunk homlokán 
állandóan olvasható, nem küldünk vissza. — 
P. I . N.-K. A fizetési törvényjavaslatot, melyet 
a minisztertanács már elfogadott, Apponyi gróf 
miniszter néhány nap múlva a képviselőház elé 
terjeszti, amikor kérdéseire magából a törvény-
javaslatból fog választ nyerhetni. A részletek felől 
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mi is csak akkor nyerünk majd tájékozódást. — 
K. A. h . . . i t an í tó . Ha levelének aláírta volna 
teljes nevét : megnézettük volna ügyét s elin-
tézését meg is sürgettük volna a minisztérium-
ban, <fe név hiányában nem tehetjük. Levelének 
a lapban való közlése céltalan volna. — 
M. Gy. R. Egy idő óta alig hirdetnek pályázatot. 
Legjobb lesz,ha a nagy szünidőben folyamodik.— 
Sz. A. Szörcse. 1. A külön szaktanítós gazd. 
ismétlő-iskoláknál alkalmazandó tanítónők gazd. 
irányú kiképzése ügyében most folynak a tár-
gyalások. Majd ha a végleges terv megállapít-
tatik, azt lapunkban ismertetni fogjuk. 2. A 
kézimunka-tanítónői oklevél megszerzése iránt 
forduljon valamelyik budapesti polgári tanítónő-
képző-intézet igazgatóságához. 3. Hogyan értel-
mezi az átlépésre vonatkozólag tett kérdését ? 
A föltett alakban képtelenek vagyunk hozzá-
szólni. — T. L. 1. Ezen ügyben közelebb 
nyilatkoztunk. 2. Ha megkapja a korpótlékot, 
úgy azt be fogják számítani nyugdíjába is. — 
B. I . P . Köteles — és pedig bármikor — az 
összes jelentkező tanköteleseket beíratni, vala-
mint az iskolafönntartó e tárgyban hozott 
határozata alapján és ha a szükség úgy kí-
vánja, váltakozó rendszer mellett oktatni. — 
K. J . Kecskemét . Az efajta tranvesztálás ma 
már divatjamúlt. — P . B. Gereud. Megteheti, 
de vájjon célszerű-e ? — Taní tó . A lakbéren 
kívül megállapíthatja 1000 K-ban. — Kor-
pót lék. Evötödös korpótlékának kiszolgáltatá-
sáért az iskolafönntartóhoz kell fordulnia. Ha 
ez hivatalosan megállapított szegénysége miatt 
korpótlékát sajátjából fedezni nem képes, ille-
tőleg a községi iskolákra nézve az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 35. §-a alapján kivethető iskolai 
pótadó ki van merítve, úgy — az ön eseté-
ben — a község képviselőtestülete, vagy a 
községi iskolaszék a közigazgatási bizottság 
útján kérheti korpótlékának államsegélyből való 
fedezését. A kérvényhez csatolandó mellékletek : 
a községi iskola költségvetése, a község ház-
tartási költségvetése, a tanító oklevele és díj-
levele s a község egyenes állami adójáról ki-
állított adóhivatali kimutatás. Különben, ha 
lapunk ezen rovatát — saját érdekében is — 
figyelemmel kísérte volna, úgy ezen, már szám-
talanszor megismertetett eljárást nem kellene 
újból ismételnünk. — Magda. 1. Köteles naplót 
is vezetni. 2. A külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskoláknál alkalmazandó tanítónők gya-
korlati kiképzése tekintetében közelfbb nyilat-
koztunk. 3. Nem lehet. — T. R. Miután díj-
levele szerint a legelőilletmény természetben 
szolgáltatandó ki, annak pénzértékét jogosan 
nem követelheti; de ha netán a közigazgatási 
bizottság útján követelné is, alig hisszük, 
hogy ez megítélné a kívánt pénzértéket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Állami elemi népiskolák jegyzéke. 

A vallás- és közokt. m. kir. minisztérium 
98.796/906. sz. a. kelt rendeletével az 1906. 
év végéig megnyílt összes állami iskoláknak 
tankerületek szerint csoportosított jegyzékét 
külön füzetben kiadta. E jegyzékből kitűnik, 
hogy eddig 2221 állami elemi népiskola nyilt 
meg, összesen 5463 tanerővel, kik közül 3358 
tanító és 2105 tanítónő. Minden állami isko-
lával bíró község neve után rovatosan föl van 
tüntetve a község lakosainak anyanyelv szerinti 
megoszlása, az állami iskola szervezési éve és 
hogy milyen az állami népiskola neme. Ki van 
mutatva továbbá az egyes iskoláknál alkalma-
zott tanítók (tanítónők), valamint az 1906/7. 
tanév elején beiratkozott mindennapi tanulók 
létszáma. Meg van jelölve végül, hogy az állami 
iskolával van-e kapcsolatban kisdedóvoda, gaz-
dasági ismétlő-iskola és ifjúsági egyesület. A 
jegyzék végén pedig föl van tüntetve az összes 
állami elemi népiskolákba beiratkozott minden-
napi és ismétlő tanulóknak anyanyelv, vallás 
és osztályok szerint való megoszlása. A füzet 
á m.kir. tudomány-egyetemi nyomdánál 1 K-ért 
megrendelhető. 

— A Rökk Szilárd alapítvány. Rökk 
Szilárd tudvalevőleg legnagyobb alapítványát 
a tanítók javára tette. Az alapítvány kamatá-
ból tizenhat tanító kap két éven át évenként 
ezerkétszáz koronát. A főváros tanácsa az ala-
pítványi díjat a következőknek szavazta meg: 
Element Alajos és Nagy Lajos igazgatóknak, 
Barna Jakab, Bursics Ernő, Erdős Adolf, Huszti 
József, Jván Andor, Jablorikay Géza dr., Kap-
ronczay Mihály, Kapy Rezső (az Eötvös-alap 
titkára), Kovács Gyula, stomfai Tóth Kálmán, 
Székely Károly (lapunk főmunkatársa) és Vit-
kovszky Sándor tanítóknak. 

— A Gyermeknap tá r , melynek minden 
eladott füzete után az Orsz. Allatvédőegyesiilet 
2—2 fillért ad az Eötvös-alapra, eddig mint-
egy 50.000 példányban kelt el s így t. kar-
társaink dicséretes buzgalma ezen a réven 1000 
K-t (10 ösztöndíjat) jut tatot t az Eötvös-alap-
nak. Az alap elnöksége lapunk útján arra kéri 
a t. kartársakat, hogy buzgalmukat terjesszék 
ki a Magyar Tanítók Naptárára is, mely tudva-
levőleg szintén ösztöndíjalapra jövedelmez s  
általában az Eötvös-alapra jövedelmező összes 
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vállalatokra. I t t említjük meg, hogy a Tanítóin 
Háza gyufája utóbbi félévi összforgalmából 
Reisner Emánuel gyáros 106 K 66 f-t küldött 
be az Eötvös-alaphoz. 

— Pedagógiai Társaság. F . bó 16-án tar -
totta meg a Pedagógiai Társaság rendes föl-
olvasó ülését az Akadémia kistermében Fináczy 
Ernő elnöklésével. Az elnöki bejelentések után 
Nagy László mutatta be Az érdeklődés fejlődés-
tana című értekezését. Vizsgálatának eredményei 
szerint az érdeklődés fejlődésének öt korszakát 
lehet megkülönböztetni. A csecsemő még nem 
a tárgyak, hanem egyes érzéki benyomások 
iránt érdeklődik. A kisded már a tárgyak iránt 
is érdeklődik, de csak annyira, amennyire képe-
sek az ő testi és lelki tevékenységeit kielé-
gíteni. Körülbelül hét éves korában a gyermek 
objektíve is érdeklődik. E k k o r a gyermek 
szimbolikus játékait gyakorlati tevékenység 
váltja föl. Amikor pedig a gyermek gyakorlati 
tevékenysége állandóan egy bizonyos tárgykör 
felé irányul, akkor kifejlődik az állandó érdek-
lődés kora. Végül a serdült és ifjúkorban kifej-
lődik az ifjúban az elvont gondolkodás, minek 
következtében a tárgyak és jelenségek eszmei 
tartalmával is törődik. Ez a logikai érdeklődés 
kora. A tetszéssel fogadott előadás után Kemény 
Ferenc a Békenapról beszélt. Kívánná, hogy 
a középfokú iskolák valamely felsőbb osztályá-
nak történelemtanára évenként egy órában 
alkalmat keressen arra, hogy lehetőleg az iskolai 
anyaggal kapcsolatban ismertesse a békemoz-
galom eszközeit. Az eszme hosszas vitát keltett. 

— Irodalmi pályázatok. A Magyar Paeda-
gógiai Társaság pályázatot hirdet a következő 
tárgyra : Készíttessék el az eddigi irodalom s 
esetleges levéltári kutatások fölhasználásával 
gróf Brunswick Terézia életrajza, különös tekin-
tettel a magyar gyermekkertek alapítása körüli 
érdemeire. A pályadíj néhai György Aladár 
hagyományából 200 korona. A jutalomtételre 
bárki versenyezhet magyar nyelvű dolgozattal, 
mely azonban három nyomtatott ívnél többre 
ne terjedjen. A pályamüvek a Magyar Paeda-
gógiai Társaság titkári hivatalánál (titkár: dr. 
Gyulai Ágost, Budapest, I., Lógody-utca 33.) 
legkésőbb 1908. évi szeptember hó l-ig nyúj-
tandók be. A pályadíj a művek bírálata után 
a Társaság 1909. évi január havi elnökségi 
ülésén fog odaítéltetni s a pályázat eredménye 
az 1909. évi naggyűlésen fog kihirdettetni. A 
nyertes pályamű a Társaság folyóiratában fog 
közzététetni a szokásos tiszteletdíj engedélyezése 
mellett. Fönntartatik a szerzőnek azon joga, 
hogy a Magyar Paedagógiában megjelent dol-
gozatból tetszés szerinti példányban külön-
nyomatot készíttethessen. —• A Szebenmegyei 

Tanítótestület választmánya a következő pálya-
tételek kidolgozására hirdet pályázatot: 1. Az 
új Tantervben foglalt népiskolai énektanítás 
anyaga mennyiben és hogyan valósítható meg 
a gyakorlatban. 2. Mit tehet a néptanító a 
gazdakörök és szövetkezetek megalakítása és O _ o 
fejlesztése érdekében. Mind a két tétel jutalma 
egyenként 47'81 korona. A pályamunkák a 
tanítótestület elnökségéhez, Nagyszebenbe kül-
dendők. A pályamüvek beküldési határideje : 
1907. évi szeptember hó 1-je. A pályázatban 
a Szebenmegyei Tanítótestület azon rendes 
tagjai vehetnek részt, akik tagsági kötelezett-
ségüknek eleget tettek. 

— Adakozás: Nálunk befolyt: a Rákóczy-
szoborra : Ujvárossyné Pauli Gizella óvónő 
(Bázos) küldeménye: 6 K 80 f. — Eötvös-
alapra: Lengyel Károly Hosszúhát (tags, díja) 
3 K; Bartalis F. (adomány) 2 K. Átutaltuk 
az Eötvös-alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Új gazdakör. Nyitrabodo-
kon gazdakör alakult, melynek elnökévé egy-
hangúlag Illvay Nándor tanító és kántort 
választották, ki a községben már 25 év óta 
áldásosán működik. A belépett tagok száma 
80, de nemsokára eléri a 100-at is, mert még 
több belépés is bizton várható. — A Tanítók 
Hunyadi-Háza ifjúsága f. hó 23-án Kolozsvárt 
műsoros táncestélyt rendez egy bennlakási 
alapítvány javára. 

— Halálozások. Kiss Antal jászladányi ny. 
tanító meghalt. Az elhunytat, ki a népoktatás 
ügyét 30 éven át törhetetlen munkássággal 
szolgálta, az egész község részvéte kísérte utolsó 
útjára. — Koncz István volt nyugalmazott 
karczagi róm. kath. kántortanító 82 éves korá-
ban Feldebrőn elhunyt. — Mottl Lajos nyu-
galmazott igazg.-tanító é l t ének 70-ik évében 
Resiczabányán elhunyt. — Id. Farkas Károly 
áll. el. isk. igazg.-tanító életének 63-ik, tanítói 
működésének 34-ik évében Sepsibodokon el-
hunyt. — Domer Rezső siklósi áll. tanító 
hosszú betegség után, életének 27-ik évében 
Sopronkeresztúron, szüleinél elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Tartalom : Tanítók Eötvös-alapja. — A kivándor-
lásról. Ember János. — Az elemi és polgári iskola 
közötti kapcsolat. III. Kúti Zsigmond. — Az Eötvös-
alap 1906-ban. — Az új iskola és a tanítóképzés. 
Mező Dániel. — Az erkölcsileg romlott vagy az arra 
hajlamos gyermekek. Tas József. — Hivatalos rész. — 
Szünóra: Tanítónő. (Vers.) Kuthi Sándor. — Óh, 
azok a gyermekek. Vörösváry Béláné. — A név-
magyarosításról. Telkes Simon. — Irodalom. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1907. 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 (reggel). 

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

Klőfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre •"> korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési penzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszahasn. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eiryc'b hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkettod részét 
tevő petit nyomása es egyhasabü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEli., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

K 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 fizetési törvényjavaslatok. 
Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter febr. hó 21.-én a 
képviselőház elé terjesztette a községi 
és felekezeti, valamint az állami tanítók 
fizetésrendezéséről szóló két törvény-
javaslatot. Az előterjesztést a képviselő-
ház minden oldalán tapssal és éljenzéssel 
fogadták, amiből örömmel következtet-
hetjük. hogy a képviselőház tagjai 
pártkülönbség nélkül szívesen járulnak 
hozzá azokhoz a javaslatokhoz, ame-
lyek hivatva vannak arra, hogy a 
magyar tanítóság anyagi helyzetén 
javítsanak. 

Nevezetes két javaslatát a miniszter 
a következő szavak kíséretében nyúj-
tot ta be: 

„Törvényjavaslatot adok be az állami 
elemi népiskolai tanítók fizetéséről és 
az állami elemi népiskolák helyi fel-
ügyeletéről, valamint a nem állami 
elemi népiskolák jogviszonyairól s a 
községi és felekezeti néptanítók járan-
dóságairól. (Taps.) Reméltem, hogy e 
javaslatot már február elején elő-
terjeszthetem; a késedelemnek főképpen 
az az oka, hogy a statisztikai hivatal 
azokat az adatokat, melyek e javaslatok 
pénzügyi megalapozására vonatkoznak, 
csak ebben a hónapban szolgáltatta be; 
a statisztikai hivatal azonban olyan nagy 
és olyan értékes munkát végzett, amely 

az egész népoktatásügyi politikának igen 
alkalmas alapja lesz." 

Alább egész terjedelmében közöljük 
mind a két törvényjavaslatot s mivel 
azok minden tanítót közelről érdekelnek, 
lapunkat is előbb jelentetjük meg. 

Mi, akik a tanítóság fizetési mozgal-
mát állandóan figyelemmel kísértük 
— bár minden egyes mozzanatának 
regisztrálására lapunkban nem is jut-
hatott tér — : nem hisszük, hogy ez a 
két törvényjavaslat minden jogos kíván-
ságot kielégíthet (a jogtalanokról nem is 
lehetvén szó), de azt merjük állítani, 
hogy gróf Apponyi két törvényjavaslata 
nagy haladás a tanítók eddigi anyagi 
ellátásához képest. Ennek a két törvény-
javaslatnak a végrehajtása lud milliót 
meghaladó összegbe fog kerülni, amit 
— a két törvényjavaslat beterjesztése-
kor megnyilatkozott kedvből ítélve — 
a törvényhozás bizonyára készséggel 
meg fog szavazni. Sőt szabad talán azt 
is remélnünk, hogy amennyiben a javas-
latokon még javítani fognak, az ekként 
fölmerülendő költségekhez is hozzá fog 
járulni a törvényhozás. 

Gróf Apponyi Albert miniszternek 
annyira szívéhez nőtt a tanítóság anyagi 
ellátásának ügye, hogy a maga részéről 
mindent elkövet a két törvényjavaslat 
törvényerőre való emelkedésének gyor-
sítására. A közoktatási bizottság már 



NÉPTANÍTÓKLAPJA. 9 . SZÁM. 

meg is választotta a javaslatok előadóit 
s mire e sorok eljutnak kartársainkhoz; 
már meg is kezdi a tárgyalást. A bi-
zottsági tárgyalás után a képviselőház 
is hamarosan tárgyalás alá veszi a 
javaslatokat, amelyek — úgy hisszük 
és reméljük — húsvétra már a királyi 
szentesítést is megnyerik. 

Amiket i t t elmondottunk, valamint a 
két törvényjavaslat: tények, amelyekre 
a sok izgatás után örömmel utalunk. 

Törvényjavaslat 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és 
a községi és felekezeti néptanítók járandóságairól. 

1. §• 
A községi és hitfelekezeti népiskolák tanítói 

köztisztviselők ; és törvényesen megállapított 
járandóságaik közigazgatásilag biztosíttatnak. 

A községi és a hitfelekezeti rendes tanítóknak 
évi alapfizetése az első és második polgári 
lakbérosztályba sorozott községekben legalább 
1200 koronában, a harmadik lakbérosztályba 
sorozott községekben legalább 1100 koronában, 
a többi községekben pedig legalább 1000 
koronában állapítandó meg. 

Az iparos- és kereskedőtanonc-oktatásért, 
továbbá a gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért 
nyert tiszteletdíj ezen alapfizetésbe be nem 
számítható. 

A segédtanítók önállóan külön osztályt 
csakis a közigazgatási bizottság engedélye 
folytán, még pedig csak ideiglenesen vezethet-
nek és legalább évi 800 korona tiszteletdíjban 
részesítendők. 

Minden rendes tanítót a fizetésén kívül még 
természetben tisztes lakás (legalább két szoba, 
konyha, kamra és a legszükségesebb mellék-
helyiségek), továbbá legalább egy negyedhold-
nyi kert, vagy ennek egyenértéke illet m e g ; 
ezek hiányában pedig minden tanítónak a fent 
megjelölt lakbér osztálynak megfelelő lakáspénz, 
a lakbérosztályokba nem sorozott községekben 
évi 200 korona lakáspénz jár. Több tanítóval 
bíró iskoláknál a nőtlen tanítók és a tanító-
nők természetben való lakását, illetőleg lakás-
pénzét a helyi iskolai hatóság a fennebbitől 
eltérőleg is rendezheti. 

Az 1868 : XXXVIII. t.-c. 139. és 140. f a i -
nak rendelkezése, mely szerint a megürült 
tanítói állomás legfeljebb félév alatt betöltendő 

és ezen idő alatt az iskolában segédtanító 
(tanítójelölt) alkalmazandó, továbbá a tanító 
halála esetén özvegye és árvái a halálozásnak 
napjától számított félévig az egész fizetést és 
lakást élvezik, végre az ugyanazon törvénycikk 
138. §-ának első pontjában foglalt rendelkezés, 
mely szerint a tanítók élethosszig választatnak, 
a hitfelekezeti elemi népiskolákban működő 
tanítókra is kiterjesztetik. 

3. §. 

A községi és a hitfelekezeti elemi népisko-
láknál alkalmazott rendes tanítók korpótléka 
a következőképen állapíttatok meg : 

5 évi szolgálat után 200 K 
10 évi szolgálat után ismét 100 „ 
15 évi szolgálat után újra 100 „ 
20 évi szolgálat után ismét 200 „ 
25 évi szolgálat, után újra 200 „ 
30 évi szolgálat után ismét 200 „ 

Ezen korjíótlék az alapfizetésbe be nem 
számítható. 

A korpótlékokra azon szolgálati idő ad 
igényt, amelyet a rendes tanító szabályszerű 
képesítéssel az állomás végleges elfoglalásától, 
legfeljebb azonban 1893. évi október hó 1-től 
megszakítás nélkül eltöltött; a jelen törvény 
hatálybalépte után alkalmazott rendes tanítók-
nál pedig az a szolgálati idő ad igényt, amelyet 
a tanító a 33. §-ban előírt eskületétele és 
állomásának véglegesen történt elfoglalása után 
megszakítás nélkül eltöltött. 

A szolgálat igazolt megszakításának tekin-
tendő az a körülmény, ha a tanító betegség, 
vagy egyéb tőle nem függött körülmény miatt 
volt kénytelen tanítói szolgálatát elhagyni és 
ezt a körülményt távozása alkalmával a kir. 
tanfelügyelő előtt igazolta. 

Egyes iskolafenntartóknak a korpótlékra 
vonatkozólag már fennálló, vagy ezután alko-
tandó szabályzatai érvényben maradnak, ha 
azok a tanítókra nézve legalább is az ezen 
§-ban megállapított kedvezményt biztosítják. 

A jelen törvény életbeléptétől kezdve minden 
tanító, aki a megkívánt törvényes képesítéssel 
bír és a törvény feltételeinek megfelel, az itt 
megszabott korpótlék élvezetébe lép. Ennél-
fogva mindazok a tanítók, akik a jelen tör-
vény életbeléptekor az 1893: XXVI. t.-c. 2. §-a 
alapján már az első, vagy a második 100—100 
K-ás évötödös korpótlék élvezetében vannak, a 
jelen törvény életbeléptétől kezdve még 100 
K korpótlék kiegészítésben részesítendők. 

4. §. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter fel-
jogosíttatik, hogy a községi és felekezeti elemi 
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népiskoláknál huzamos időn át kiváló érdeme-
ket szerzett néptanítók részére az állami költ-
ségvetésben e célra megállapított hitel kere-
tében a közigazgatási bizottság és a kir. tan-
felügyelő javaslatára évi 200 K, fizetés termé-
szetével bíró személyes pótlékot engedélyezhet. 

5. §• 
A tanító fizetése, mint eddig szokásban 

volt, állhat készpénzen kívül természetben 
szolgáltatott járandóságokból is, vagy földbir-
tok jövedelméből, a jelen törvény 7. és 8. 
§-aiban foglalt megszorítással. 

6. §• . 
A tanító készpénzfizetését az iskolafenntartó 

köteles havonkint vagy évnegyedenkint, mindig 
előlegesen kiszolgáltatni. O O 

7- §• 
A tanítói fizetés egy részének terményekben 

való kiszolgáltatása csak oly feltétel alatt enged-
tetik meg, ha ezen terményeket az iskolafenntartó 
a tanító közbejötte nélkül szedeti be és előre 
megállapított mennyiségben szolgáltatja a taní-
tónak, még pedig úgy, hogy az évi utolsó 
részletet legkésőbb az év november hava végén 
átadja. 

Ha az iskolafenntartó a tanító terménybeli 
járandóságát nem szolgáltatná e megszabott 
módon ki, vagy ha az a termés átlagos minő-
ségének meg nem felelne, akkor a termény 
helyett annak értékét készpénzben köteles 
fizetni. 

8. §. 
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 állomásra nézve 
külön-külön kell megállapítani. 

E megállapítás alapjául — az összes adók 
levonásával — az ugyanazon községben hasonló 
minőségű ingatlanért elérhető haszonbér szol-
gál, és ehhez hozzáadandó még a községi 
(hitközségi) lakosok által az ingatlan meg-
mívelése körül netalán teljesített szolgálmányok 
pénzbeli értékét. 

Ugyancsak községenként, az utolsó három 
évi (1904—1906) átlagárak alapján kell meg-
állapítani a tanító által élvezett terményjáran-
dóságok (életnemüek, fa, jószágtartás stb.) 
pénzbeli egyenértékét. 

Az értékmegállapítások ellen az érdekelt 
fél 30 napon belül felszólalással élhet a köz-
igazgatási bizottsághoz, melynek határozata 
ellen, az 1896 : XXVI. t.-c. rendelkezéseinek 

szem előtt tartásával, még a m. kir. közigaz-
gatási bíróság előtt panasznak van helye. 

Az 1893 : XXVI. t.-c. alapján már meg-
történt megállapítások, amennyiben azok alap-
ján a tanító már állami fizetéskiegészítést 
nyert, érintetlenül maradnak. 

9. §• 
Ezentúl az elemi népiskolákban önálló 

tanítói teendők ellátására csak rendes tanítói 
állások rendszeresíthetők és a tanítói állások 
csak érvényes tanítói oklevéllel bíró egyének-
kel tölthetők be. A rendes tanítói állásra a 
jelen törvény 29. §-ában és az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 139. §-ában említett eseteket 
és a 2. §. 3. bekezdésében engedett ideiglenes 
intézkedést kivéve, segédtanító nem alkal-
mazható. 

10. §. 
Az iskolafenntartók kötelesek a tanítói fize-

tésekről egyénenként nyilvántartást vezetni. 
Ennek alapján kitüntetett hátralékok a tanító 
panaszára vagy hivatalból történt feljelentés 
esetén az egyes adósoktól közigazgatási iiton 
hajtandók be. 

A végrehajtás módozatait a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a belügyi és pénzügyi 
miniszterekkel egyetértőleg, rendeleti úton 
állapítja meg. 

11. §. 
Ha a hitfelekezeti iskola tanítója az 1868. 

évi XXXVIII. t.-c. 141. §-ának harmadik be-
kezdése értelmében kántori teendőt is végez, 
a tanítói fizetés megállapításakor a jelen tör-
vény 2. §-ábán megállapított legkisebb fizetés 
erejéig a tanítói és kántori járandóságok együt-
tesen tanítói fizetésnek veendők, viszont az így 
együtt számított tanítói és kántori járandóság 
az országos tanítói nyugdíj- és gyámalappal 
szemben a tanítók nyugdíjjogosultságába is 
beszámítandó. 

12. §. 

Úgy a községi, mint a felekezeti elemi nép-
iskolák fenntartói kötelesek az iskoláikban 
alkalmazott rendes tanítóknak járandóságait a 
jelen törvény életbeléptétől számított 3 éven 
belül, vagyis 1910 június hó 30-ig, az e tör-
vény 2—3. §-ában megállapított legcsekélyebb 
összegekig biztosítani. Amennyiben erre a 15. 
§. rendelkezései szerint megállapított szegény-
ségök miatt nem képesek, tartoznak legkésőbb 
1910 szeptember hó 30-ig az alább meghatá-
rozott módon a hiányt pótló állami segélyért 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez for -
dulni. Olyan község folyamodványa, mely az 

9* 
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1868 : XXXVIII. t.-c. 35. §-a által engedélye-
zett 5%-os iskolai adót ki nem vetette, vagy 
ki nem merítette, tárgyalás alá nem vehető. 

Ezt a segélyt az iskolafenntartók jelen tör-
vény életbelépte után mindjárt, bármikor 
igénybe vehetik minden olyan iskola tanítóira 
nézve, mely e törvényben megállapított fel-
tételeknek megfelel. Már létező iskolák, ha 
fenntartóik a fentemlített határidőn belül 
segélyért nem folyamodtak, ilyent később csak 
akkor nyerhetnek, ha anyagi helyzetüknek 
időközben beállott rosszabbodását a 15. §-ban 
körülírt eljárás útján kimutatják. 

Az előbb említett 3 évi átmeneti idő alatt 
az iskolafenntartók az iskoláikban alkalmazott 
tanítóknak csupán az 1893. évi XXYI. t.-c.-ben 
meghatározott járandóságokat tartoznak bizto-
sítani, amelyek kiegészítése céljából ezen idő 
alatt az 1907 június hó 30-ig engedélyezett 
állami segélyek élvezetében 1910 szeptember 
hó 30-ig meghagyatnak. Az államsegély ki-
utalása ez esetben is a jelen törvény 32. §-ában 
körülírt módon történik. A jelen törvény 
határozatai azonban, a 2., 3. és 20. §-ok 
kivételével, ezekre az iskolákra is kiterjednek, 
tíj állami segély az átmeneti idő alatt is csak 
a jelen törvényben meghatározott járandóságok 
kiegészítésére és olyan iskoláknál alkalmazott 
tanítóknak adható, melyek e törvény összes 
feltételeinek eleget tesznek. 

13. §. 
Ha a hitfelekezeti iskolafenntartók az előző 

szakaszban megállapított határidők alatt nem 
biztosítanák tanítóik legkisebb fizetését, de 
iskolájukat mindamellett fenntartani kívánják, 
az ezen törvényben megállapított legkisebb 
tanítói fizetés az iskolafenntartó hitfelekezet 
terhére biztosítottnak tekintetik. Ha pedig a 
tanítói fizetés behajthatatlan és az iskola-
fenntartó e körülmény megállapítása után 
mégsem veszi igénybe az államsegélyt, az az 
iskolafenntartó abban a községben elveszti 
iskolafenntartási jogát. 

14. §. 
A tanítói fizetéseknek, illetőleg a kántor-

tanítói egész javalomnak eddig megállapított 
és az iskolafenntartók által saját anyagi forrá-
saikból okmányszerü díjlevél alapján szolgál-
tatott mennyisége továbbra is csonkítatlanul 
kiszolgáltatandó, illetőleg államsegély igénybe-
vétele céljából le nem szállítható. 

Ellenben jogában áll az iskolafenntartó 
községnek, illetőleg hitközségnek az állam-
segéllyel kiegészített tanítói javadalmazást 
az állami tanítók fizetése arányában saját 
erejéből felemelni, anélkül, hogy ennek követ-

keztében a már megállapított államsegély 
megvonható, vagy leszállítható lenne. 

Ha valamely államsegéllyel kiegészített 
tanítói állásnak jövedelme az iskolafenntartó 
által el nem hárítható valamely állandó 
természetű körülmény következtében csökken,, 
az illetékes iskolai hatóság a közigazgatási 
bizottság útján a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől az államsegély felemelését kérheti. 

15. §. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 

törvényhozás által ezen célra engedélyezett 
összegből az arra utalt községek és hit-
községek népiskolai tanítóinak fizetését, az 
illetékes iskolai főhatóság értesítése mellett, 
a törvényhatósági közigazgatási bizottság út-
ján az ezen törvényben megállapított legkisebb 
fizetésig, a jelen törvény 16., 17., 18., 19. és 
20. §-aiban foglalt feltételek mellett, a követ-
kező módozatok szerint egészíti ki : 

a) a közigazgatási bizottság a községek 
vagy a bitközségnek, továbbá az iskolának 
szabályszerű költségvetése, a tanítói díjlevél 
és a hitközség anyagi helyzetét igazoló, a 
járási főszolgabíró (polgármester) által látta-
mozott helyhatósági bizonyítvány alapján meg-
állapítja a népiskolai hatóságok által bejelentett 
tanítói fizetésnek, illetőleg kántortanítói egész 
javadalomnak és az ennek fedezetéül szolgáló 
jövedelmeknek mennyiségét. Megállapítja to-
vábbá a tanító törvényes képesítettségét,, 
magyar állampolgárságát, valamint azt, hogy 
magyar nyelven helyesen beszélni és írni. vala-
mint tanítani is tud, és hogy a jelen törvény 
33. §-ában előírt esküt letette. Végül azt is 
megállapítja a közigazgatási bizottság, vájjon 
az illető iskola megfelel-e az 1868 : XXXVIII. 
t.-c. 27. és 28. §-aiban követelt feltételeknek; 

b) a közigazgatási bizottság megvizsgálja 
azt is, hogy az illető iskola tanítási terve és 
tanulmányi rendje, valamint felszerelése meg-
felel-e a törvényes kellékeknek, különösen a 
jelen törvény 16., 17., 18., 19. és 20. g-ai 
rendelkezéseinek, továbbá azt, hogy az illető 
tanítónak osztályába, akinek járandóságaihoz 
az iskolafenntartó állami kiegészítést kér, hány 
mindennapi (6—12 éves) tanköteles lesz utalva. 
Amennyiben a tankötelesek száma 30-on alul 
maradna, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
csak kivételes esetekben engedélyezhet állam-
segélyt. 

16. §. 
Állami fizetés-, vagy korpótlék-kiegészítést 

csak olyan községi vagy hitfelekezeti iskolák 
tanítói nyerhetnek, melyekben az 1868 : 
XXXVIII." t.-c. 11. és 55. g-aiban, valamint 
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a jelen törvény 19. és 20. §-aiban felsorolt 
köteles tantárgyak a mindennapi iskolában, az 
illető egvházi főhatóság, illetőleg a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által kiadott tanterv 
szerint 6 évre felosztva, faluhelyen legalább 
8 havi, városokban legalább 9 havi szorgalmi 
idő alatt taníttatnak. 

17. 
Miaden iskola és minden tanító, lekintet 

nélkül az iskola jellegére és arra, hogy állami 
segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek lelké-
ben a magyar hazához való ragaszkodás szel-
lemét tartozik kifejleszteni és megerősíteni. 
Ennek a szempontnak az egész tanításban 
érvényesülni kell ; külső kifejezéseül minden 
iskolában, jellegkülönbség nélkül, úgy a fő-
bejárat fölött, mint megfelelő helyen a tan-
termekben Magyarország címere helyezendő el, 
a tantermekben a magyar történetből vett 
falitáblák alkalmazandók, nemzeti ünnepeken 
pedig az épületen a magyar nemzeti címeres 
zászló tűzendő ki. E jelvényeken kívül csak a 
törvényhatóság és a község címere és az iskola 
községi, illetőleg felekezeti jellegét a törvénye-
sen megállapított kitételekkel megjelölő külső 
felirat és a tantermekben vallási jelvények és 
az oktatáshoz szükséges tanszerek alkalmazása 
van megengedve, melyek azonban idegen tör-
téneti vagy földrajzi vonatkozásokat nem tar-
talmazhatnak és csakis hazai készítmények 
lehetnek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a tárcája terhére gondoskodik arról, hogy az 
•összes iskolák a magyar címerrel és zászlóval, 
valamint az iskolafenntartó hatósággal egyet-
«értőleg megállapítandó magyar történeti képek-
kel elláttassanak. E történeti képek a tanter-
mekben kellő módon elhelyezendők és a tanító 
tartozik jelentőségöket a nyelv- és értelem-
gyakorlatok, továbbá a földrajz és történelem 
tanítása során a gyermekeknek megmagyarázni. 

Ezen szakasz azon rendelkezéseinek végre-
hajtása, amelyek nem a tanító működési körébe 
esnek, az iskolaszéknek feladata és érette első 
sorban az iskolaszék elnöke felelős. Ezen ren-
delkezéseknek szándékos elmulasztása kihágást 
képez, mely felett azok a közigazgatási ható-
ságok illetékesek bíráskodni, melyeket az 1891. 
évi XX. t.-c. kijelölt. Az ilykép megállapított 
kihágás büntetése 500 koronáig terjedhető 
pénzbüntetés, mellyel a mulasztás elkövetője 
sújtandó. A befolyó pénzbüntetés az országos 
néptanítói nyugdíj céljaira fordítandó. 

18. §. 

Az 1868: XLIV. t.-c. 14. g-ának az a ren-
delkezése, mely szerint az egyházközségek 
iskoláikban az oktatásnak nyelvét tetszés szerint 

határozhatják meg, akkép értelmezendő, hogy 
szabadságukban áll oktatási nyelvül vagy az 
állam nyelvét vagy a gyermekek anyanyelvét 
megállapítani, fennmaradván természetesen ez 
utóbbi esetben a magyar nyelvnek tanítására 
vonatkozó törvényes intézkedések feltétlen ér-
vénye é3 hatálya. Mindazon népoktatási tan-
intézetekben azonban, amelyekben az állam 
nyelve van tanítási nyelvül bevezetve, ezen 
állapot többé meg nem változtatható. 

19. §. 
A nem magyar tanítási nyelvű elemi isko-

lákban, akár részesülnek állami segélyben, akár 
nem, a magyar nyelv a mindennapi tanfolyam 
valamenyi osztályában a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által megállapított tanítási terv 
szerint és kijelölt óraszámban oly mérvben 
tanítandó, hogy a nem magyar anyanyelvű 
gyermek az ő életcéljainak megfelelően gon-
dolai ait magyarul érthetően ki tudja fejezni. 

20. §. 
Nem magyar tanítási nyelvű iskoláknál alkal-

mazott tanítók állami fizetés- vagy korpótlék-
kiegészítésben a 16. §-ban megszabott feltéte-
leken kívül csak a következő további feltételek 
teljesítése mellett részesülhetnek: 

1. ha az illető iskolákban a magyar nyelv, 
a számolás, a hazai földrajz és történelem, 
továbbá a polgári jogok és kötelességek taní-
tása a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
megállapított tanterv szerint és óraszámban, 
kizárólag az általa engedélyezett tankönyvek 
és tanítási segédeszközök használatával történik; 

2. ha az illető iskolában kizárólag a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által helybenhagyott 
hazafias tartalmú olvasókönyvek és tanszerek 
használtatnak. 

21. §. 
Ha az állam valamely községi vagy feleke-

zeti iskola tanítójának fizetéskiegészítéséhez 200 
koronát meghaladó államsegéllyel járul, a tanító 
alkalmazása a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter jóváhagyásától függ. 

Ha ezen tanítói állomásokra oly egyén válasz-
tatnék, illetőleg oly egyénnek megválasztása 
terjesztetnék fel jóváhagyás végett, aki ellen a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter törvény 
alapján, vagy állami szempontból kifogást emel-
het, a miniszter 30 napra terjedhető záros 
határidő kitűzése mellett más egyén válasz-
tására és újabb felterjesztés tételére szólítja 
fel a tanító alkalmazására jogosultakat ; ha 
pedig a felszólítás eredménytelen maradna, 
vagy ha az új felterjesztés a fentebbi szem-
pontokból másodízben is kifogásra szolgáltatna 
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okot: az esetben a tanítót az iskolafenntartó 
további meghallgatása nélkül a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter nevezi ki, a hitfeleke-
zetek által fenntartott népiskolákat illetőleg 
azonban oly korlátozással, hogy a kinevezendő 
tanító ugyanahhoz a vallásfelekezethez tartoz-
zék, mint az illető iskola, és hogy e tanító 
személyére nézve az illetékes egyházi főható-
ság előlegesen, záros határidő alatt, nyilat-
kozattételre hívassék fel. 

Az államsegélyben részesülő községi elemi nép-
iskoláknál az 1876 : XXV11I. t.-c. 13. §-ának 
1. pontjában körülírt tanítóválasztási eljárás 
a jelen § rendelkezéseinek megfelelően módo-
síttatik. 

Ha pedig az állam valamely községi vagy 
felekezeti népiskolánál a tanítói állás alap-
fizetéséhez e fizetés felénél nagyobb fizetés-
kiegészítő államsegéllyel járul, ezen tanítói 
állásra a tanítót a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nevezi ki, a felekezeti iskolához 
azonban szintén oly korlátozással, hogy a ki-
nevezendő tanító ugyanahhoz a vallásfeleke-
zethez tartozzék, mint az illető iskola és hogy 
a tanító személyére nézve az illetékes egyházi 
főhatóság előlegesen, záros határidő alatt, 
nyilatkozattételre hívassék fel. 

A 200 koronát meghaladó államsegélyt él-
vező községi elemi iskolák tanítóinak válasz-
tása körül felmerült vitás ügyek végérvényes 
elintézése a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
hatáskörébe tartozik. 

22. §. 

Ha az állam valamely községben állami 
elemi népiskolát tart fenn, a helyben levő 
községi és hitfelekezeti elemi népiskola tanítói 
fizetésének kiegészítésére és korpótlékaira csak 
abban az esetben engedélyezendő államsegély, 
ha az állami elemi népiskola a községben levő 
6—12 éves összes tanköteleseknek törvény-
szerű oktatását hely szűke miatt el nem lát-
hatja, s így más jellegű népiskolára tényleg 
szükség van. 

Ellenkező esetben a miniszter a segély meg-
adása iránt az állami érdekek mérlegelésével 
és a közigazgatási bizottság véleményének meg-
hallgatása után saját belátása szerint határoz. 

23. §. 
A hitfelekezeti hatóság a fegyelmi eljárást 

saját szabályai szerint foganatosítja. 
Minden hitfelekezeti hatóság köteles fegyelmi 

szabályait a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek tudomás végett előzetesen bemutatni. 

A hitfelekezeti iskolai hatóság olyan fele-
kezeti tanító ellen, akinek fizetéskiegészítés, 
vagy korpótlék címén bármilyen összegű állam-

segély van engedélyezve, a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter felhívására a fegyelmi el-
járást megindítani köteles minden oly esetben,, 
amelyben az 1876 : XXVIII. t.-c. 7. §-a éltel-
mében fegyelmi eljárásnak van helye. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter kívánságára a 
tanító állásától mindenesetre felfüggesztendő. 

Ha a hitfelekezeti hatóság a fegyelmi eljá-
rást a rendelet vételétől számított 15 nap 
alatt meg nem indítaná, vagy ha azt kellő 
igazolás nélkül három hó alatt be nem fejezné,, 
vagy pedig ha az ítéletet annak meghozatalá-
tól számított 15 nap alatt a miniszterhez fel 
nem terjesztené, mindez ezetben a fegyelmi 
ügyet az 1816 : XXVIH. t.-c. szabályai szerint-
a közigazgatási bizottság látja el. 

Ha az egyházi főhatóság valamely hitfele-
kezeti iskolai tanítót, aki akár fizetéskiegészí-
tés, akár korpótlék címén államsegélyt élvezr 
fegyelmi űton hivatalvesztésre ítél : határozatát 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 15 
nap alatt felterjeszteni köteles. 

A miniszter a határozat vételétől számított 
egy hónapon belül a közigazgatási bizottság 
kiküldött tagjának közreműködésével új eljá-
rást s ennek alapján újabb határozathozatalt 
rendelhet el. 

Ha a miniszter az említett időn belül nem 
nyilatkozik, a határozat végrehajtható. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
fegyelmi eljárás megindítása iránt a hitfele-
kezeti hatósághoz intézett felhívással egyide-
jűleg, vagy az eljárás folyamán bármikor az. 
államsegély kiszolgáltatását felfüggesztheti. 

24. §. 
Bármilyen jellegű elemi népiskolánál alkal-

mazott tanító ellen, tekintet nélkül arra, vájjon 
van-e fizetésének kiegészítésére vagy korpótlé-
kára államsegély engedélyezve, vagy sem, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a közigaz-
gatási bizottság által az 1876: XXVIII. t.-c. 
7. §-ában megszabott módon és az ott meg-
állapított felebbezési jog mellett foganatosí-
tandó fegyelmi eljárást rendelhet el a követ-
kező esetekben: 

a) ha a tanító a magyar nyelv tanítását 
elhanyagolja, vagy azt nem a jelen törvény 
16., 19. és 29. §-aiban kitűzött célnak meg-
felelő sikerrel, illetőleg nem az ott felsorolt, 
rendelkezések szerint tanítja, vagy ha a 16-
és 17., illetve 20. §§ meghagyásainak nem 
tesz eleget; 

b) ha az iskolában a kormány által eltil-
tott vagy a 20. § esetében a miniszter által 
nem engedélyezett tankönyveket vagy ilyen 
taneszközöket használ ; 

c) ha államellenes irányt követ. Allamelle-
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nes iránynak tekintendő különösen minden 
cselekedet, amely az állam alkotmánya, nemzeti 
jellege, egysége, külön állása vagy területi 
épsége, továbbá az állam nyelvének törvény-
ben meghatározott alkalmazása és az állam 
címere, jelvényei és zászlója ellen irányul, 
történt legyen az akár tanhelyiségben, akár 
azon kívül, vagy más állam területén élőszó-
ban, írásban vagy nyomtatvány, képes ábrázo-
lat, tankönyv vagy egyéb taneszközök által ; 

d) ha hitfelekezetek vagy egyes társadalmi 
osztályok ellen, úgyszintén ha a tulajdon vagy 
a házasság jogintézménye ellen izgat, vagy ha 
törvény ellenére magán- vagy köztulajdon 
felosztásával ámít ; 

e) ha az 1903 : IV. t.-c. 18. §-ának tilalma 
ellenére kivándorlási ügyekkel foglalkozik. 

E szakasz intézkedései nem szüntetik meg 
az iskolafenntartók azon kötelességét, hogy az 
abban érintett nemzeti szempontok fölött saját 
hatáskörükben is őrködjenek. Fegyelmi jogukat 
iehát ezekre nézve is érvényesíthetik, de ily 
îsetekben ítélethozatal után tartoznak az íté-
etet az összes fegyelmi iratokkal a vallás- és 
tözoktatásügyi miniszterhez felterjeszteni. A 
niniszter, ha szükségesnek látja, e szakasz 
ilső bekezdésének értelmében a felterjesztés 
ételétől számítandó 15 napon belül e § ren-
delkezései szerint foganatosítandó új fegyelmi 
Ujárást rendelhet el és ez esetben a más há-
tság által hozott fegyelmi ítélet az új eljárás 
efejezéséig függőben marad. Ha a miniszter 

határidő leteltéig ú j eljárást el nem rendel, 
fenntartó hatóság ítélete végérvényes. 
A miniszternek jogában áll minden más 

atóság által a jelen szakaszban felsorolt 
igyelmi vétségek címén megindított fegyelmi 
járás bármely szakában az ügyet a közigaz-
itási bizottsághoz utalni és ez esetben ama 
gyelmi eljárás megszűntnek tekintendő. 
A fegyelmi eljárásból eredő költségek vise-

8e tekintetében a vallás- és közoktatásügyi 
iniszter rendeletileg intézkedik. 

25. §. 
A fegyelmi vizsgálatnak a 24. § alapján 
ekezeti tanító ellen történt elrendeléséről az 
ítékes felekezeti hatóság értesítendő ; ugyan-
zal közlendők a fegyelmi eljárás iratai és a 
jyelmi ítélet is. 
Ha a büntetendő cselekmény (bűntett, vétség, 
lágás) jelenségei mutatkoznak, a közigaz-
iási bizottság az ügyet az illetékes büntető-
ósághoz teszi át. Azonban oly esetben, hol 
fennforgó vétség már tisztán fegyelmi szem-
ítból is a hivatalból való elbocsátás kimon-
fít teszi szükségessé, a fegyelmi eljárás a 
ltető ejárásra való tekintet nélkül folyta-

tandó és befejezendő ; míg ha a fennforgó 
vétségek a hivatalból elbocsátást tisztán fegyelmi 
szempontból nem indokolják, az iratok azonnal 
átteendők a büntető bírósághoz, és ez esetben 
a további fegyelmi eljárás a bűnügynek jogerős 
Ítélettel befejezéséig függőben tartandó. 

26. §. 

Az olyan iskolát, amelynek tanítója állásától 
a 24. § a) b) és c) pontjában fölsorolt okok 
valamelyikéből mozdíttatott el, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter megszüntetheti és 
helyébe állami iskolát állíthat. 

27. §. 
Ha a 24. § alapján történt és a tanító el-

mozdítását eredményezett fegyelmi eljárás során 
kiderül, hogy az előfordult hibában olyan nem 
állami iskolai hatóság, melynek rendelkezési 
joga több népiskolára kiterjed, cselekvőleg az 
az utasítás, rendelet vagy tilalom útján részes : 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az illető 
hatóság alatt álló összes iskolák megvizsgálása 
iránt haladéktalanul intézkedik ; a vizsgálat 
eszközlésére külön miniszteri biztost is küldhet 
ki. A vizsgálat eredményéhez és az eset súlyos 
voltához képest a miniszter első ízben vagy 
kellő biztosítékokat szerez hasonló hibák ismét-
lése ellen, vagy az illető iskoláktól az állami 
segélyt megvonja, súlyosabb esetekben azokat 
be is zárja. Ismétlés esetén ezek az iskolák 
föltétlenül bezárandók és megszűnik az illető 
iskolafönntartónak az a joga, hogy ugyanazok-
ban a községekben iskolát állíthasson. 

28. §. 

Ha a fegyelmi eljárás, vagy az előző szakasz 
értelmében megejtett vizsgálat során kiderül, 
hogy a 24. §-ban fölsorolt hibák valamelyiké-
ben a lelkész is részes, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter erről az illetékes egyházi fő-
hatóságot értesíti s az illető lelkésztől az állami 
kongruakiegészítést, az eset súlyos voltához 
képest, meghatározott időre vagy mindenkorra 
elvonhatja. Ha az illetékes egyházi főhatóság 
a helyzet orvoslása iránt egy félév alatt kellő 
biztosítékot nem nyújt, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az illető iskolát bezárhatja e's 
helyébe állami iskolát állíthat. 

Súlyosabb esetekben a miniszter kimondhatja, 
hogy az illető lelkész állami iskolákban hit-
oktatással meg nem bízható. A más hitoktató 
kirendelésével esetleg összekötött többköltség-
nek megtérítéséhez a miniszter az illető hit-
felekezet kongruakiegészítési javadalmának ter-
hére méltányosan megállapítandó összeggel 
járulhat. 
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•29. §. 
Ha a fegyelmi vizsgálat során megállapít-

tatik, hogy a magyar nyelv tanításában tapasz-
talt eredménytelenségnek nem a tanító szán-
dékos mulasztása, hanem képességének fogya-
tékos volta az oka, ezen esetben az illető 
tanító, amennyiben az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetnek tagja, nyugdíjazandó, illetőleg vég-
kielégítéssel látandó el. Ha pedig nem volna 
tagja az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek, az 
iskolafenntartó köteles a tanító mellé törvé-
nyes képesítéssel bíró segédtanítót alkalmazni. 

30. §. 
Ha az iskolafönntartó az így üresedésbe jött 

tanítói állásra a jelen törvény 15. ij-ának a ) 
pontjában megkívánt kifogástalan képesítéssel 
bíró tanítót az állás üresedésbe jöttétől számí-
tandó 30 nap alatt nem alkalmaz, ezt a köz-
igazgatási bizottság előtt nem igazolja és a 
közigazgatási bizottságtól, — vagy 15 napon 
belül beadandó fölebbezés folytán a vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől halasztás nem nyer : 
ez esetben az illető iskolához a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az iskolafenntartó további 
meghallgatása nélkül, a közoktatási tárea ter-
hére nevez ki tanítót, a hitfelekezetek által 
fönntartott népiskolákat illetőleg azonban oly 
megszorítással, hogy a kinevezendő tanító 
ugyanahhoz a vallásfelekezethez tartozzék, 
mint az illető iskola. 

Az iskolafönntartó tanítóválasztási joga ezen 
tanítói állásra nézve csak akkor éled föl, mi-
kor a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
általa alkalmazott tanítót elhelyezi. 

A 29. és 30. §§ rendelkezései csak 1912. év 
végéig maradnak érvénvben. o o 

31. §. 
Az iskolafönntartók, illetőleg az iskolaszékek 

elnökei kötelesek a tanítói állomásokon történt 
bármiféle személyi változást, vagy a tanítói 
állások beszüntetését, újak rendszeresítését, 
15 nap alatt a kir. tantélügyelőnek bejelenteni. 
E rendelkezésnek elmulasztása kihágást képez 
és 20—100 koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntetendő, a jelen törvény 17. § végpont-
jában megszabott módon. 

32. §. 
A jelen törvény alapján a községi és hit-

felekezeti népiskolai tanítók részére akár fize-
téskiegészítés, akár pedig korpótlék címén 
engedélyezett államsegély a kir. adóhivatalnál 
az illető tanító nevére havi előleges részletek-
ben utalványozandó, olyképp, hogy minden 
évben a január és július havi részletről szóló 
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I nyugta az illetékes kir. tanfelügyelőnek látta-
' mozás végett bemutatandó. Az összes nyug-

ták az illető iskolaszék elnöke által is látta-
mozandók. 

33. §. 
Bármilyen jellegű elemi népiskolánál első 

ízben alkalmazott rendes tanító köteles magyar 
állampolgárságát a kir. tanfelügyelő előtt iga-
zolni. Továbbá köteles a kir. tanfelügyelő vagy 
ennek megbízottja és az illetékes iskolai ható-
ság előtt a következő hivatalos esküt letenni : 

„Én, N. N., az i népiskolához alkal-
1 mázott rendes tanító, esküszöm az élő Istenre, 

hogy O Felsége apostoli királyom, magyar 
hazám és annak alkotmányos és szentesített 
törvényei iránt tántoríthatatlan és rendületlen 
hűséggel viseltetem, a hazai legfelsőbb és fel-
sőbb hatóságok törvényes rendeleteit és a 
tanítói tisztemmel járó kötelességeket minden-
kor lelkiismeretesen, híven és pontosan telje-
síteni, a gondjaimra bízott gyermekeket a 
magyar haza szeretetében nevelni fogom. Isten 
engem úgy segéljen!" 

A tanító csak ezen eskü letétele után fog-
lalhatja el állását, az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe csak ezen eskü letételének igazolása 
mellett vehető föl. A jelen törvény életbe-
léptekor már alkalmazásban levő mindazon 
tanítók pedig, akik akár fizetéskiegészítés, akár 
korpótlék címen már államsegélyt élveznek, 
kötelesek a jelen törvény életbeléptétől számított 
három hónap alatt a fönnebbi esküt az itt 
meghatározott módon letenni. A tanfelügyelő 
a tanító fizetésének kiegészítésére engedélyezett 
államsegélyről szóló első nyugtát csak úgy látta-
mozhatja, ha a tanító az eskü letételét előtte 
okmánnyal igazolja. 

34. §: 
Bármilyen jellegű elemi népiskolánál csak 

olyan nyomtatványminták (iskolai fölvételi, elő-
meneteli és mulasztási naplók,' mulasztási ki-
mutatások stb.) alkalmazhatók, amelyek a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által megállapított 
összes rovatokat tartalmazzák. A községi iskolák 
és az államsegélyes hitfelekezeti népiskolák az 
állami iskolák számára megállapított nyom-
tatványmintákat kötelesek használni. 

35. §. 
A jelen törvénynek 9., 17. első pontja, 18., 

19., 24., 25. (második bekezdés), 26., 27., 34 
és 36. §§-ainak rendelkezései az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. IV. fejezete értelmében a magá-
nosok és társulatok által fönntartott népiskolákra 
is alkalmazandók. 

Ha ilyen iskoláknál alkalmazott tanítók köz-
ségi vagy felekezeti iskolához átvétetnek, a 
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jelen törvény 2. §-ában megállapított alap-
fizetésen fölül az egész szolgálati idejük után, 
•de legföljebb 1893. év október 1-től kezdve 
a 3. 5; értelmében megállapítandó korpótlék 
élvezetébe lépnek. 

36. §. 
A jelen törvényben foglalt rendelkezések a 

tanítónőkre épen úgy alkalmazandók, mint a 
tanítókra. 

37. §. 
Azon esetben, ha akármilyen jellegű nép-

iskolánál alkalmazott tanítónő más helyre férj-
hez megy, állásáról lemondottnak tekintendő. 

38. §. 
Jelen törvény 1907. évi július hó 1-én lép 

életbe, az abból eredő költségtöbblet 1907. 
«vre az állami költségvetés XXI. fejezete, 20. 
-címének terhére számolandó el. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter föl-
hatalmaztatik. hogy a pénzügy miniszterrel egyet-
értőleg azoknak a nem állami tanítóknak, akik 
fizetésük kiegészítésére eddig is állami segélyt 
nyertek, már az 1907. év első félében is az 
e törvény alapján ugyanez év második felében 
nyerhető segély terhére és abba beszámítandó 
•előlegeket adhasson. 

39. §. 
E törvény életbeléptével az 1893. évi XXVI. 

t.-c. egész terjedelmében, valamint az 1879. 
«vi XVIII. t.-c. 4. §-ának utolsó pontja hatályát 
veszti. 

40. §. 
E törvény végrehajtásával a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
bízatnak meg. 

Törvényjavaslat 
•az állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 
községi és felekezeti néptanítók járandóságairól. 

1. §. 

Az állami elemi népiskolai tanítószemélyzet 
tagjai állami tisztviselők. 

Az összes állami elemi népiskolai tanító-
személyzet fizetés tekintetében három fizetési 
csoportba osztatik. 

Az első fizetési csoportba tartoznak azok 
sí tanítók, akik az első és második polgári 
lakbérosztályba sorozott községekben; a máso-
dik csoportba azok, akik a harmadik lakbérosz-

' tálvba ; és végre a harmadik csoportba azok, 

akik a negyedik lakbérosztályba sorozott és 
lakbérosztályba egyáltalán nem sorozott köz-
ségekben vannak alkalmazva. 

Az állami gazdasági ismétlő-iskoláknál alkal-
mazott gazdasági szaktanítók és szaktanítónők 
fizetés és lakáspénz tekintetéből egy-egy külön 
fizetési csoportba osztatnak. 

Az állásokkal egybekötött alapfizetést, a 
fizetés emelkedésére igényt adó szolgálati idő-
nek és a fizetésemelkedésnek mértékét, végül 
azt, hogy a fizetésen kívül minő lakáspénz 
jár, az állami elemi népiskolai tanítószemély-
zetre nézve a jelen törvény kiegészítő részét 
képező A) kimutatás ; az állami gazdasági 
ismétlő-iskolai szaktanítók és szaktanítónőkre 
nézve pedig a B) kimutatás tünteti fel. 

Azok a tiszteletdíjak, amelyeket az állami 
elemi népiskolai tanítók az iparos- és keres-
kedő-tanoncoktatásért, vagy pedig a gazdasági 
ismétlő-iskola vezetéseért, vagy végre a kán-
tori teendők ellátásáért nyernek, az A) kimu-
tatásban számukra biztosított javadalmazásba 
be nem számíthatók. 

A fizetésen kívül az állami tanítókat, szak-
tanítókat aszerint, amint valamely polgári 
lakbérosztályba sorozott községben vannak al-
kalmazva, az ezen lakbérosztálynak megfelelő 
és az A) és Bj kimutatásban feltüntetett 
lakáspénz illeti meg. 

3. '§. 
Az állami elemi népiskolákhoz tanító a 

4. §-ban említett esetektől eltekintve csakis 
az alapfizetéssel és megfelelő lakáspénzzel nevez-
hető ki. 

A jelen törvény hatályba léptéig állami, 
kincstári vagy államvasuti iskolánál eltöltött 
rendes tanítói szolgálati idő, amennyiben az 
a jelen törvény határozatai szerint magasabb 
illetményekre igényt ad, az igényeknek egyé-
nenként való megállapításánál olykép veendő 
számba, mintha az a jelen törvény hatályának 
tartama alatt telt volna el. Ehhez képest a 
kincstári vagy államvasuti iskolától állami 
elemi népiskolához kinevezett tanítóknak a 
jelen törvény hatályba léptétől kezdve az a 
fizetés és lakáspénz jár, amelyet részökre 
figyelemmel az igényt adó szolgálati időre, a 
jelen törvény állapít meg. 

Állami kezelésbe vett községi vagy feleke-
zeti népiskolánál végleges minőségben alkal-
mazott és törvényes képesítéssel bíró tanító-
nak állami iskolai tanítói fizetésre és lak-
pénzre való igényjogosultsága az illető köz-
ségi vagy felekezeti elemi népiskolánál az 
1893 : XXVI. t.-c. életbelépte után megszakí-
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tás nélkül töltött tanítói szolgálati évek beszá-
mításával állapíttatik meg. 

5. §. 

Kinevezés esetén a fizetés előleges havi 
részletekben az állami tanítói állás elfoglalásá-
nak napjától, a lakáspénz az állás elfoglalását 
követő hó 1-től, áthelyezéseknél az új állomás 
elfoglalásának napját követő lakbérnegyed első 
napjától előleges évnegyedes részletekben 
teendő folyóvá. 

Ha különböző állomáshelyeken a lakbér-
negyedek nem esnek össze, az új lakáspénz 
az előbbi állomáshelyre érvényes lakbérnegyed 
lejártától folyósítandó. 

A jelen törvény szerint az állami tanítót 
bizonyos számú szolgálati év betöltése után 
megillető magasabb fizetés előleges havi rész-
letekben annak a hónapnak első napjától utal-
ványozandó, amely az igényt megállapító szol-
gálati idő leteltét közvetlenül követi. 

6. §• 
Azoknak az állami tanítóknak, akik lakást 

természetben kapnak, lakáspénzre igényük nin-
csen. A természetben nyújtott lakásnak legalább 
két szoba, konyha, kamara és a legszüksége-
sebb mellékhelyiségekből kell állani. 

7. §• 
Az állami tanítókat netán megillető és a 

nyugdíjazásnál beszámítandó személyi pótlékok 
a fizetés emelkedése esetén a fizetési többlet 
erejéig mindig megszüntetendők. 

8. §. 

A 3—6 tanítóval bíró állami elemi nép-
iskolák igazgató-tanítói évi 200 korona, a 
7—10 tanítóval bíró iskolánál 300 korona, 
és a 10-nél több tanítóval bíró iskolánál 
400 korona igazgatói pótlékban részesülnek. 

Az állami iskolával szerves kapcsolatban 
álló állami kisdedóvóintézet rendes kisded-
óvónője az állami tanítótestületnek tagja. 

Az igazgatói pótlék működési pótlék termé-
szetével bír, annak élvezete az igazgatói minő-
ség vagy megbízatás megvonása, vagy arról 
való lemondás esetén megszűnik. 

9. §• 
Az állami elemi népiskoláknál alkalmazott 

rendes tanítók és tanítónők, kiváló érdemeik 
elismeréseül állomáshelyükön igazgatótanítókká 
és igazgatótanítónőkké léptethetők elő. Az 
így előlépő tanító, tanítónő évi 200 korona, 
fizetés természetével bíró pótlékban részesül, 

mely pótlék azonban megszűnik, ha az illető 
a 8. §-ban megállapított megfelelő igazgatói 
pótlék élvezetébe lép. 

Az ekkép előléptetett tanítók és tanítónők 
száma az évi állami költségvetésben rend-
szeresített rendes tanítói és tanítónői állások 
számának lOVo-át meg nem haladhatja. 

Ezen állásokra való előlépés az alá az 
átmeneti korlátozás alá esik, hogy a létszám-
nak fent megállapított 100/o-a csak fokoza-
tosan s a jelen törvény hatályba léptétől 
számítandó öt év alatt tölthető be. 

10. §. 
Budapesten és környékén, továbbá Kolozs-

várott és Fiúméban alkalmazott családos taní-
tók és tanítónők részére az állami költség-
vetésben megállapított működési pótlékok 
továbbra is érintetlenül hagyatnak. 

11. g. 
Azokra a kérdésekre nézve, amelyek az 

állami tanítókat a jelen törvény alapján meg-
illető illetményekre való igényből erednek,, 
valamint az ebből az igényből folyólag az 
államkincstárral szemben támasztott követe-
lésekre nézve a határozat hozatalára — min-
den más eljárás kizárásával — a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter illetékes. 

A hozott határozat ellen a m. kir. köz-
igazgatási bíróság előtti eljárásnak van helye. 

12. §, 
Az állami elemei népiskolai tanítóknak a 

jelen törvény 2. §-ában, valamint a jelen 
törvény kiegészítő részét képező A) és B) 
kimutatásban fizetésemelkedésökre nézve meg-
állapított igénye csak jogerős fegyelmi íté-
lettel korlátozható. 

13. §. 
Az az állami tanító, aki akár saját kérése 

folytán, akár szabályszerű fegyelmi eljárás 
következtében, vagy a közszolgálat érdekében 
valamely alacsonyabb fizetési csoportba tar -
tozó község állami iskolájához helyeztetett át, 
megtartja ugyan az addig élvezett fizetését, 
de új állomáson fizetésemelkedésben mind-
addig nem részesül, amíg az új állomásának 
megfelelő fizetési csoportban a szolgálati évek 
szerint járó fizetésének összege az addig 
élvezett fizetés összegét el nem éri. 

14. §. 
Addig is, míg a tanítók jogviszonyai 

általános rendezést nyernek, az 1876. évi 
XXVIII. t.-c. 7. §-ának 3. pontja a követ-
kezőleg módosíttatik : 
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1. A tanító fegyelmi vétséget követ el: 
a) minden államellenes cselekedet által. 

Hogy mi értendő államellenes cselekedet alatt, 
azt az 1907 t.-c. 24. §-ának c) pontja 
határozza meg ; 

b) közbotrányt okozó erkölcstelen maga-
viselet által ; 

c j k a hitfelekezetek vagy egyes társa-
dalmi osztályok ellen, úgyszintén a tulajdon 
vagy a házasság jogintézménye ellen izgat, 
vagy törvény ellenére magán- vagy köztulaj-
don felosztásával ámít; vagy ha a növendékei 
bármely részének vallási meggyőződését sértő 
nyilatkozatot tesz : történtek legyen ezek a 
hibák akár az iskolában, akár az iskolán 
kívül, akár élő szóval, akár írásban, akár 
nyomtatvány vagy képes ábrázolat terjesz-
tése út ján; 

cl) a növendékekkel való durva bánás-
mód által; 

e) a felettes hatósággal szemben tanúsított 
engedetlenség vagy durva tiszteletlenség által; 

f ) egyáltalán tanítói és nevelői kötelességé-
nek vétkes elmulasztása vagy azzal ellenkező 
minden cselekedete által. 

2. Mindezen vétségek alapján a közigaz-
gatási bizottság állami vagy községi iskolában 
alkalmazott akár rendes, akár segédtanító 
ellen az iskolaszék, a gondnokság, vagy ezek 
valamely tagja, úgyszintén a szülők följelen-
tésére vagy anélkül is, fegyelmi vizsgálatot 
elrendelhet, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendeletére pedig elrendelni köteles. 

A közigazgatási bizottság azon tanítót, aki 
ellen fegyelmi vizsgálat indíttatik, a vizsgálat 
elrendelésével egyidejűleg hivatalától felfüg-
gesztheti ; azt a tanítót pedig, aki büntető 
vizsgálat alatt áll, mindenesetre. felfüggeszti. 

Ha a fegyelmi vizsgálat során büntetendő 
cselekmény (bűntett, vétség, kihágás) jelen-
ségei mutatkoznak, a közigazgatási bizottság 
az ügyet az illetékes büntető hatósághoz teszi 
át. A fegyelmi eljárás abban az esetben, ha 
a fennforgó vétség már tisztán fegyelmi szem-
pontból is, a hivatalból való elbocsátás kimon-
dását teszi szükségessé, a fegyelmi eljárás, a 
büntető eljárásra való tekintet nélkül folyta-
tandó és befejezendő ; ha pedig a fennforgó 
vétségek a hivatalból elbocsátást tisztán fe-
gyelmi szempontból nem indokolják, az iratok 
azonnal atteendők a büntető bírósághoz, mely 
esetben a további eljárás a bűnügynek jogerős 
ítélettel befejezéseig függőben tartandó. 

3. A fegyelmi vizsgálatot kis- és nagy-
községekben a főszolgabíró, rendezett tanácsú 
és törvényhatósági joggal bíró városokban a 
polgármester teljesíti. A vizsgálat foganatosí-

tásának idejéről a tanfelügyelő értesítendő, 
aki a vizsgálatnál saját személyében vagy meg-
bízottja által jelen lehet. Az iskolaszék, illető-
leg gondnokság a vizsgálatnál mindig meg-
hallgatandó. 

A vizsgálat befejeztével a fegyelmi bírás-
kodást a közigazgatási bizottság fegyelmi vá-
lasztmánya gyakorolja. ítéletei 8 nap alatt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez feleb-
bezhetők ; hivatalvesztésre történt elítélés pedig 
felülvizsgálat végett a miniszterhez hivatalból 
fölterjesztendő. A felebbezés a közigazgatási 
bizottság elnökénél nyújtandó be: 

4. Az állami és községi népiskolai tanítók 
ellen foganatosított fegyelmi vizsgálat alapján 
a vizsgálat eredményéhez és a vétség fokoza-
tához képest kiszabható fegyelmi büntetések 
a következők: 

a) Dorgálás. 
b) Pénzbírság, amely a tanító nyugdíjba 

számítható illetményeinek 10 7o-áig terjedhet. 
c) Saját költségén más állomásra való át-

helyezés. 
d) A fokozatos előléptetésnek, illetőleg az 

esedékessé vált korpótléknak bizonyos időre 
való megvonása. Ez a megvonás csak határo-
zott, de két évnél nem hosszabb időre szólhat 
és azzal a joghátránnyal jár. hogy ez az idő 
a közvetlenül következő előléptetésre való 
igény megállapításánál nem számít. A további 
előlépésre a fegyelmi büntetés nem hat ki és 
a magasabb illetmény akként utalványozandó, 
mintha fegyelmi eljárás nem jött volna közbe. 

Ha az állami tanítóra nézve áthelyezés bün-
tetése is meg van állapítva, a fegyelmi ítélet-
ben ezzel a büntetéssel együtt az előlépésre 
való igény megvonása is kimondható. Ebben 
az esetben ez a megvonás szintén csak hatá-
rozott, de egy évnél nem hosszabb időre szól-
hat. A büntetés joghátrányai tekintetében a 
fennebbi határozatok érvényesek. 

e) Állásáról való elmozdítás. 

15. §. 
Minden községben, ahol állami népiskola áll 

fenn, Fiume kivételével és a 19. §-ban foglalt 
kivételekkel, gondnokság alakítandó. 

A gondnokságnak választott és kinevezett 
tagjai hat év tartamára nyerik megbízásukat; 
azok, akik hivataluknál fogva tagjai a gond-
nokságnak, tagságukat addig tartják meg, míg 
hivatalukat. 

Ott, ahol a politikai község anyagi részese-
déssel vagy ahol a hitközség iskolája átenge-
désével vagy egyéb anyagi támogatással járul 
az állami iskola szervezéséhez vagy fenntar-
tásához, a gondnokság nem hivatalos tagjai-
nak felét a képviselőtestület, a törvényhatósági 
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város bizottsága, illetőleg a hitközség képvi-
selete választja saját kebeléből, másik felét 
pedig a tanfelügyelő javaslatára az illetékes 
főispán (Budapesten a főpolgármester) nevezi 
ki. Ahol úgy a politikai, mint a hitközség 
vagy több hitközség járul az állami iskola 
fenntartásához, mindezek a tényezők egyenlő 
arányban választják a gondnokságnak válasz-
tás alá eső tagjait. 

Ahol az iskola kizárólag állami költségen o o 
állíttatik fel és tartatik fenn, ott a gondnok-
ság összes tagjait a főispán nevezi ki. 

Minden esetben hivatalból tagjai a gond-
nokságnak : a községi bíró (polgármester), 
mindazon törvényesen bevett hitfelekezet hely-
beli lelkésze, mely hitfelekezet híveinek száma 
az illető községben a lakosság 5°/o-át meg-o o O 
haladja, továbbá a hitoktató — illetve hit-
oktatók; osztatlan iskolánál a tanító, osztott 
iskolánál az igazgató és amennyiben a tanítók 
száma tíznél több, a tantestület által válasz-
tott egy képviselő; a gazdasági szaktanító, 
végre a községi vagy körorvos. 

Fiúméban az állami iskolák helyi felügye-
letét a kir. kormányzói tanács látja el. 

A kisdedóvásról szóló 1891: XV. t-c. 24. 
§-ának első bekezdésében foglalt rendelkezés 
oda módosíttatik. hogv az állami kisdedóvo-Ov 
dákhoz és menedékházakhoz a felügyelő-bizott-
sági tagokat szintén a főispán (Budapesten a 
főpolgármester) nevezi ki. 

16. g. 
Oly községekben, ahol több állami iskola 

van, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ezek-
hez együttesen egy gondnokságot is szervezhet. 
Ez esetben a jelen törvény 15. 8-ában kijelölt 
hivatal szerint való tagokon kívül még az ott 
levő valamennyi állami iskolának igazgató-
tanítója szintén hivatalból tagja a gondnok-
ságnak. 

17. §. 
A gondnokság állhat 4—26 tagból, ide nem 

értve a hivataluk után megjelölt tagokat ; a 
számot az iskola szervezésekor a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter állapítja meg, de 
mindig akkép, hogy a 15. intézkedései tel-
jesíthetők legyenek és hogy a választott és 
kinevezett tagok együtt többen légyenek, mint 
a hivataluk után megjelölt tagok. Az iskola 
fejlesztése alkalmából a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a gondnoksági tagok számát, 
a fentebbiek szemmel tartásával, fölemelheti. 

18. §. 
Nem lehet a gondnokság tagja és ha azzá 

lett, tagságát elveszti, aki bűnvádi eljárás, csőd, 

gyámság, illetőleg gondnokság vagy gazdai 
hatalom alatt áll, továbbá aki államellenes 
irányt követ, vagy az oktatás és nevelés haza-
fias, vallásos és erkölcsi jellege ellen iparko-
dik befolyását érvényesíteni, vagy aki a mi-
niszteri utasításban elrendelt esküt letenni 
vonakodik. 

19. §. 
Gondnokság tagja csak az lehet, aki m agyai-

állampolgár és magyar nyelven írni és olvasni 
tud. Olyan községekben, ahol magyarul írni 
és olvasni tudók kellő számmal nincsenek, 
vagy ahol ezeknek kizárólagos alkalmazása a 
községben létező felekezetek valamelyikét a 
gondnokságból kizárná, a miniszter vagy ki-
vételesen eltekinthet ettől a föltételtől, — 
amikor azután a gondnokság összes nemhiva-
talos tagjait a főispán nevezi ki, — vagy ki-
mondhatja, hogy az illető községben gondnok-
ság egyáltalán nem alakítandó. Ez utóbbi eset-
ben a godnokság feladatait a tanítótestület 
és a kir. tanfelügyelő, illetőleg népiskolai 
iskolalátogató teljesíti. 

20. §. 
A gondnokság felügyel az iskola törzs-

vagyonára, jövedelmeire, kiadásaira, őrködik 
afölött, hogy az iskolakötelesek beírassanak 
és az iskolát rendesen látogassák ; ellenőrzi 
az iskolai fegyelmet és az iskolai rendtartás 
pontos megtartását ; tapasztalásairól a kir. tan-
felügyelő útján a közigazgatási bizottságnak 
és a szükséghez képest a miniszternek jelen-
tést tesz. Minden olyan esetben, amidőn a 
tanítói állásra pályázat volt kihirdetve, a ki-
rályi tanfelügyelő köteles a kinevezendő tanító 
személyére nézve a helybeli iskolagondnokságot 
meghallgatni és annak kívánságait saját meg-
jegyzéseivel együtt a miniszterhez fölter-
jeszteni. 

21. §. 

A 15—20. g'-okban foglalt intézkedések 
végrehajtását a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter részletes utasításban szabályozza. Min-
den vitás kérdésben, mely azok alapján föl-
merül, első fokon a közigazgatási bizottság, 
másodfokon a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter dönt. A miniszteri utasítás állapítja 
meg az e részben követendő eljárást, valamint 
azt is, mely esetekben van helye a miniszter-
hez való fölebbezésnek. 

22. §. 

Ott, ahol a községek vagy hitközségek az 
állami iskola létesítéséhez vagy fenntartásához 
bármily módon hozzájárulnak, vagy ahol fele-
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kezeti iskolák az iskolafenntartók szabad elha-
tározásából, vagy a hitközség szegénysége miatt 
olvadnak bele az állami iskolába, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a községgel, illetőleg 
hitközséggel vagy hitközségekkel és egyházi 
főhatósággal megállapodhatik a kinevezendő 
állami tanítók vallására és a vallásoktatásban 
való részvételükre nézve. • 

Mielőtt az állami tanító állomását elfog-
lalná, köteles a kir. tanfelügyelő kezeibe a 
következő esküt letenni: 

„Én, N. N., az i állami népiskolá-
hoz kinevezett rendes tanító, esküszöm az élő 
Istenre, hogy 0 Felsége apostoli királyom, 
magyar hazám és annak alkotmánya és szen-
tesített törvényei iránt tántoríthatatlan és ren-
dületlen hűséggel viseltetem, a hazai legfel-
sőbb és felsőbb hatóságok törvényes rendeleteit 
és a tanítói tisztemmel járó kötelességeket 
mindenkor lelkiismeretesen, híven és pontosan 
teljesíteni, a gondjaimra bízott gyermekeket a 
magyar haza szeretetében nevelni fogom. Isten 
engem úgy segéljen!" 

Az állami tanító csak ezen eskü letétele 
után foglalhatja el állását, az országos tanítói 
nyugdíjintézetbe csak ezen eskü letételének 
igazolása mellett vehető fel. 

24. §. 
A jelen törvényben foglalt rendelkezések a 

gazdasági ismétlő-iskola állami szaktanítókra, 
továbbá az állami elemi népiskolai tanítónőkre 
épen úgy vonatkoznak, mint a tanítókra. 
Ugyancsak kiterjed a jelen törvénynek az 
állami tanítók illetményei szabályozására vonat-
kozó rendelkezése a földmívelésügyi és pénz-
ügyi igazgatás által fenntartott kincstári 
iskoláknál alkalmazott tanítókra és tanítónőkre. 

25. §. 
A jelen törvény 1907. év július hó 1-én 

lép életbe s ugyanakkor az 1904 :1. t.-c. 
1. áriak b) pontja, továbbá az 1876:NXVIII . 
t.-c. 7. §-ának 3-ik és 4-ik pontja hatályát 
veszti. 

A jelen törvényből 1907. évre eredő költség-
többlet az 1907. évi állami költségvetés 
XXI. fejezet 19., illetőleg 21. címének terhére 
számolandó el. 

26. 

A) melléklet az állami elemi iskolai tanítók és 
tanítónők illetményeiről. 

A f i z e t é s 
az I ső 

csoport-
ban 

a IWk 
csoport-

ban 

a III-ik 
csoport-

ban 

Lakpénz 

K K K K 

Alapfizetés . . 
5 év múlva . 

10 év múlva . 

1.200 
1.600 
1.800 

1.100 
1.500 
1.700 

l.i 100 
1.400 
1.600 

Lakbér-
osztályba 

tartózó 
községek-

ben a Xl-ik 

15 év múlva . 
20 év múlva . 
25 év múlva . 

2.000 
2.200 
2.400 

1.900 
2.100 
2.300 

1.800 
2.000 
2.2C0 

flzetéei 
osztálynak 
megfelelő 
lakáspérz. 
egyebütt 

30 év múlva . 2.600 2.500 2.400 '200 K 
lakáspénz 

Ii) melléklet az állami gazdasági szaktanítók és 
szaktanítónők illetményeiről. 

Fizetése Lakpénze 

K K 

a) Az állami gazdasági 
szaktanítók illetménye. 

Alapfizetés 
5 év után 

10 év után 
15 év után 
20 év után 
25 év után 
30 év után 

1.400 
1.800 
2.100 
2.400 
2.600 
2.800 
3.000 

A Xl-ik 
fizetési 

osztálynak 
megfelelő 
lakáspénz 

b) Az állami gazdasági 
szaktan itónök illetménye. 

Alapfizetés 
5 év után 

10 év után 
15 év után 
20 év után 
25 év után 
30 év után 

1.200 
1.500 
1.800 
2.000 
2.200 
2.400 
2.600 

Lakbér-
osztályba 

tar tozó 
községek-

ben a Xl-ik 
fizetési 

osztálynak 
megfelelő 
lakáspénz, 
egyebütt 

•200 K 
lakáspénz 

es E törvény végrehajtásával a vallás-
közoktatásügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
bízatnak meg. 

Községi és egyéb helynevek. 
Maros-Torda vármegye. 

1. Marosi alsó járás - Csóka = Székelycsóka. — 
Gyalakuta = Gyulakuta. — Ilenczfalva = Luka-
ilenczfalva. — Kakasd = Székely kakasd. — Kis-
falud = Maroskisfalud. — Megyesfalva=Meggyes-
falva. Mező-Kövesd = Székely kövesd. —-
Mezőmadaras községhez tartozó Kétcsup (eddig 
Kétcsupor dülő néven is). — Nyárád-Kará-
csonfalva=Nyárádkarácson. — Yaja=Székely vaja. 
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II. Marosi felső járás : Agárd-Marosagárd. — 
Bárdos = Marosbárdos. — Bós = Székelybós. — 
Csejd-Tófalva = Csejd. — Kál = Székelykál. — 
Mojos=Mezőmajos.— Sárpatak=Marossárpatak. 

IE. Nyárádszeredai járás: Abod = Székely-
abod. —Bere=Székelybere. — Bő=Székelybő.— 
Deménháza = Deményháza. — Hodos = Székely-
hodos. — Köszvényes = Nyárádköszvényes. — 
Köszvényes-Remete - Nyárádremete. — Magya-
ros = Nyárádmagyarós — Moson = Székelymo-
son. — Sárd = Szekelysárd. — Selye = Nyárád-
selye. — Szent-István = Székelyszentistván. — 
Szent-Lőrinez = Kisszentlőrincz. —• Szent-Simon--
Nyárádszentsimon. — Tompa = Székelytompa. 

IV. Régeni alsó járás : Erdőcsinád községhez 
tartozó Csordásszőllőtelep (eddig Csordásszőllö-
telep néven), Dióságyimajor (eddig Dráságyi-
major néven). — Grörgénv-Libánfalva=Libánfalva 
községhez tartozó Blidirászaházcsoport (eddig 
Bligyirasza néven is). — Kakucs = Görgény-
kakucs. — Kincses = Kincsesfő. — Kis-Ilye = 
Kisillye községhez tartozó Vargaszőllőtelep 
(eddig Erdőszőllőtelep néven is). — Körtvefája = 
Körtvélyfája. — Magyar-Bölkény = Alsóböl-
kény. — Oláh-Bölkény = Felsőbölkény. —- Oláh-
Nádas = Grörgénynádal — Oláh-Telek = Maros-
telek. * 
4 |V. Régeni felső járás: Alsóidecs községhez 
tartozó Ideesfiirdő (eddig Alsóidecsi sósfürdő 
néven). — Déda községhez tartozó Dédabisztra-
telep (eddig Bisztratelep néven). — Fe l fa laz 
Marosfelfalu községhez tartozó Szénafüitanya 
(eddig Éltetőtanya néven is). — Liget = Maros-
liget. — Maros-Hodák = Maroslaka. — Toplicza^ 
Maroshévíz községhez tartozó Zsákhegy (eddig 
Zenkány és Zsukány neveken). 

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

ü ^Kinevezte: Orgonás Ede oki. tanítót a 
karámi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Mokkái 
Erzsébet oki. tanítónőt a magyarlapádi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Farkas Aladár és 
Kalabér Sámuel oki. tanítókat a bölöni ú j áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká ; Gert,g István oki. 
tanítót a szolnokszandai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Geönczy Erzsébet oki. tanítónőt az 
újpesti áll. isk.-hoz r. tanítónővé ; Êrdeky Matild 
oki. tanítónőt az orsovai vasúttelepi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Weisz Jakab oki. tanítót 
az aninai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bedi 
Matild közs. óvónőt a lébényi áll. óvóhoz óvó-
nővé; Kiss Antal képesített gazd. szaktanítót 
a magyarláposi kertészeti irányú áll. gazd. 
ism.-isk.-hoz ideiglenes minőségben r. gazdászati 
tanítóvá : Ajtay Miklós oki. tanítót a málomi 

áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szab j István oki. 
képesített gazd. szaktanítót .áll. gazd. szaktaní-
tóvá és szolgálattételre a makói áll. gazd.-ism.-
isk.-hoz rendelte ; Migazzyné Szita Margit oki. 
tanítónőt a gajári áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Kirendelte: Singer Mór túróczvánnegyei 
kir. tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk. 
tanítót a nagymihályi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen minőségében áthelyezte: Szabó Mela-
nie gajári áll. el. isk. tanítónőt a tápióbicskei 
áll. el. isk.-hoz ; Kissné Kissgyörgy Berta homo-
ródszentpáli és Győrfy Ilona felsőrákosi áll. el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen; özv. Benediktyné 
Ötvös Mária kaposvári és Gálosné Bachorik 
Emilia verbói áll. el. isk. tanítónőket kölcsö-
nösen ; Pap Jolán temessági áll. el. isk. tanító-
nőt a stájerlaki áll. el. isk.-hoz ; Kiss István 
zólyomi és Gál Árpád harasztosi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen. 

Jelen minőségében visszahelyezte: AgU-
eeriu Rémus mehala-ronáci áll. el. isk. tanítót 
a mehalai áll. el. isk.-hoz. 

TANÍTÓK TAXAIS ! IHM A. 
A magániskoláknál eltöltött szolgálatnak 

évötödös korpótlék 'szempontjából való beszá-
mítása tekintetében több oldalról hozzánk érke-
zett tudakozódásokra a következőket közöljük : 
A m. kir. közigazgatási bíróság 1906. évi május 
hó 1-én tartott ülésében 1406. sz. a. hozott 
határozatában egy fölmerült esetből kifolyólag 
kimondotta, hogy az 1893. évi XXVI. t.-c. 2. 
g-a a korpótlékot „az összes elemi népiskolák 
tanítói" részére biztosítja, kiindulván abból, 
hogy úgy a törvény szószerinti szövegéből, mint 
a törvény megalkotásának adataiból merített 
magyarázatból a törvénynek az az értelmezése 
derül ki, hogy — habár a törvény címe csak 
a községi és a hitfelekezetek által fönntartott 
elemi iskolák tanítóiról szól — a 2. §-nak a 
korpótlékra vonatkozó rendelkezése minden 
nyilvános elemi népiskolára kiterjed ; a különb-
ség csak az, hogy ha az ilyen népiskolát nem 
a község vagy hitfelekezet tartja fönn, a fönn-
tartó e célból államsegélyt igénybe nem vehet. 
Megállapította továbbá a nevezett bíróság, hogy 
miután ezek alapján a magánjellegű nyilvános 
iskolánál töltött szolgálattal a kor pótlékra igény 
szereztetett, ezen megszakítás nélküli szolgálati 
idő más jellegű iskolához való átlépés esetén 
a korpótlék szempontjából beszámítandó. — 
B. (t. SZ. Avasújfalun és Mózesfalun már 
megnyíltak az állami iskolák ; a többi község-
ben még nem. Hogy mely időben lesz a pályázat 
azon iskolákra kihirdetve : még nem tudjuk. — 
>1.1. Egyek. A székesfőv. környékén alkalmazott 
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•áll. el. i.sk. tanítók számára biztosított műkö-
dési pótlékot a tanítónők közül csak az özvegy 
és gyermekkel bíró tanítónők kapják meg. -— 
Nyugdíjazott. 40 évi szolgálat után nem lép-
het vissza. — H. F. Csantavér. Az áll. iskolai 
tanítói állásokra kiírt összes pályázatok a mi 
lapunkban jelennek meg. — F. J. Bőrönd. 
Olyan törvény nincs. Ezen csak az ált. ingyenes 
iskoláztatás törvénybe iktatása fog segíteni. 
Addig csak rábeszéléssel lehet hatni. — 
Szend. Legalább is 30 mindennapi tanköteles 
kimutatása szükséges. Ha azonban ott helyben 
más iskola nincs, próbáljanak folyamodni. — 
G. P . Zombor. Az 1868.' évi XXXVIII. és az 
1876. évi XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában 
44.246/1902. sz. a. kelt rendelettel a községi 
•elemi népiskolák számára kiadott Utasítás 36. 
§-ának 7. pontja értelmében azon tanuló, ki a 
tanév második felében tölti be a 12.. illetve 
15. életévét, köteles a tanév végéig a min-
dennapi, illetve ismétlő-iskolába járni. — 
Kíváncsi. 1. Nagyon rosszul informálták ; sze-
mélyi pótléka csak öt évi áll. szolgálat után volna 
esedékes. 2. E dologban fölvilágosítást nem ad-
hatunk. Tessék valamely orvoshoz fordulni. — 
M. I). H . Tessék a tanfelügyelő úr figyelmét 
fölhívni azokra a kultúrális adományokra. — 
R. K. E. 1. Nem közölte velünk, hogy községi 
vagy hitfelekezeti iskolaszék forog-e kérdésben, 
ennélfogva ezen ügyben nem adhatunk érdem-
leges választ. 2. Fizetése csak állása elfoglalása 
napjától esedékes ; azon követelése tehát, hogy 
visszamenőleg, a hó 1-től kezdve kapja meg 
fizetését, semmiféle jogos alappal nem bír. De 
hogyan is kívánhat fizetést oly időre, amikor 
szolgálatban nem volt ? 3. Lakpénz címén a 
közoktatásügyi kormány nem ad államsegélyt. 
4. A fizetéskiegészítési és korpótléki állam-
segélyeket az iskolaszék féléves előleges rész-
letekben veszi föl és aszerint, amint a tanító 
az iskolafönntartótól járó egyéb illetményeit 
kapja, előleges havi vagy negyedévi részletekben 
adja ki a tanítónak. 5. Attól függ, hogy hogyan 
állapodik meg az iskolafönntartóval? A nyug-
díjba nem számítják be. — N. A. Boldog-
asszony. Ajánljuk figyelmébe a Gondnoksági 
Utasítás 33. és a közs. iskolák számára kiadott 
Utasítás 40. §-át, amely két szakasz csakis az 
igazolatlanul mulasztók kimutatásról szól, de 
sehol sem foglaltatik egyik Utasításban sem 
az, hogy a tanító igazolatlan mulasztás hiá-
nyában nemleges kimutatást készítsen, illetve 
terjesztessen be a községi elöljárósághoz. — 
K. J. Oláh-Csaholy. Kérdésével szíveskedjék 
az egyházmegyei tanfelügyelő úrhoz fordulni. — 
J. G. Szamosudvarhely. 1. A földmívelési 
minisztériumtól lehet népkönyvtárt kérni. 2. Egy-
házi ügyekben nem vagyunk illetékesek. Szí-
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veskedjék egyházi hatóságához fordulni. — 
Községi tanító, Barta. Nagyon ritkán hir-
detnek azokra az állásokra pályázatot, mivel 
hivatalból töltik be. Most már legalább polg. 
iskolai tanítói oklevelet kívánnak meg. — 
V. J. A nyugdíjintézet' intézkedéseit fölül-
bírálni mi nem vagyunk hivatottak. — 
K. J. S. A kir. tanf.-ség útján a minisztertől 
kell kérnie ; a kérvényre 1 K bélyeg teendő. — 
Jóbarát. 1. Csak egy évi előfizetést fogad el 
az a lap. 2 Nem tudjak. 3. Vissza kell kül-
denie. 4. Nem tudjuk. 5. Folyamodjék oda, 
ahol üresedés van s majd elválik. — 
Z. Gy. Rpalota. Nem köteles, de megteheti. 
Ez tapintat dolga. — Negyvenegy éves tanító. 
Az adóhiv. intézkedésében megnyugodhatnak. — 
R. K. A Magyar Tanügy helyett, melyből 
valami sok okulást nem meríthet, ajánljuk a 
Magyar Pedagógiát. — P. I. Talpas. Kérdései-
vel szíveskedjék egyenesen Guttenberg Pál igazg. 
úrhoz fordulni, mert velünk nem közölték. — 
G. G. Gyón. Az elnöknek is az iskolaszéki 
Utasításhoz kell tartania magát. — S. 0 . Arad. 
Nem tudjuk, mert még nem kaptuk meg a 
pályázati értesítést, mely lapunkban mindig 
megjelenik. — B. L. Zalaszentjakab. Ebben 
a megyei statutum, melyet mi nem ismerhétünk, 
a döntő. — B. E. Érmiliályfalva. Segédszer-
kesztőnk betegség miatt szabadságon van s így 
udvarias levelére ez idő szerint nem válaszolhat.— 
T. 1. Az illetők hivatalos úton fognak érte-
sülni, de hogy mikor: nem tudjuk. — 
Ch. A. Komlós. Okmányait csak attól kap-
hatná vissza, akinek megküldte : írjon ismét az 
illetőnek. Más módot mi nem tudunk. — 
U. Az államosításhoz okvetlenül kell az egy-
házi főhatóság beleegyezése. — P. J. Bukovecz. 
1. Az állam, mely az iskolát már 750 K-val 
segíti, „vallástanításért" nem fog semmit sem 
engedélyezni. 2. Âz iskolafönntartóval kell el-
intézni. — M, L. Idrány. Nem hisszük, hogy 
ilyén mozgalomnak sikere lehetne s így sok 
oldalról igénybe vett lapunkban e fölhívásnak 
nem adhatunk helyet. — V. F. Zubogy. Az 
iskolai mulasztások elbírálása az osztálytanító-
nak, kétes esetekben az ig.-tanítónak joga. — 
B. I. üévaványa. Ily általánosságban megismer-
tetett esetből nem vagyunk képesek elbírálni, 
hogy megilleti-e az illetőt korpótlék,vagy sem?— 
I. L. Medvesalja. Nincs tudomásunk arról, 
hogy a lapunkban annak idején közzétett ren-
deletet magyarázó útbaigazítás eddig kiadatott 
volna. De nincs is arra szükség, mert hiszen 
minden tanítónak bírnia kell annyi ismerettel, 
amennyi a rendeletben megjelölt cél elérésé-
hez megkívántatik. 

s©{$K3« 



•16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 6. SZÁM. 

KÜLÖNFÉLEK. 
— Lapunk mai: 9. számát, melyet majd-

nem egészen a két fizetési törvényjavaslatnak 
szántunk, előbb »jelentetjük meg, hogy minden 
kartársunk egész terjedelmében olvashassa abból 
gróf Apponyi Albert miniszter nevezetes két 
fizetési törvényjavaslatát. Fölötte érdekes a 
törvényjavaslatokhoz csatolt két indokolás is, 
amelyeknek a közlését mai számúnkban már nem 
kezdhettük meg. Közöljük azonban az indokolás 
fontosabb részeit lapmik következő számaiban. 
Lapunk 10. száma február 28-án fog megjelenni 

— Körrendelet. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 70.029/906. szám alatt vala-
mennyi kir. tanfelügyelőséghez és tanfelügyelő-
ségi kirendeltséghez a következő körrendeletet 
intézte: „Az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesület " azzal a panasszal fordult hozzám, 
hogy egyes elemi iskolai tanítók tankönyvek, 
iskolai füzetek, rajz- és íróeszközök eladásával 
foglalkoznak. Minthogy ez az eljárás a fennálló 
szabályokkal ellenkezik, amennyiben az állami 
elemi iskolai gondnoksági Utasítás 81. szaka-
szainak h), ill. i) pontjai, valamint a községi 
iskolaszékek számára kiadott Utasítás 109. 
szakaszának h), ill. i) pontjai értelmében a 
tanítónak nem áll jogában a tankönyveknek, 
taneszközöknek, rajz- és írószereknek a tanulók 
által való beszerzésére bármi módon befolyni, 
legkevésbbé arra, hogy a tanszerek melyik 
könyvkereskedő vagy papírkereskedő üzletében 
vásárolandók, az esetben pedig, ha az illető 
községben könyv- vagy papíros-kereskedés 
nincs, a tanító a tankönyveket és tanszereket 
minden nyerészkedés kizárásával csak bolti 
áron bocsáthatja a tanulók rendelkezésére ; 
fölhívom a Tanfelügyelőséget, utasítsa a tan-
kerületébe tartozó állami és községi elemi 
iskolai tanítókat, hogy tankönyvekkel, illetőleg 
taneszközökkel való kereskedéstől fegyelmi 
vizsgálat terhe mellett tartózkodjanak. Termé-
szetesen az idézett szakaszok i) pontja értel-
mében oly községekben, melyekben könyv-
kereskedés nincs, a tanító vagy tanítótestület 
a tankönyveket a szükséges mennyiségben 
megrendelheti, de azokat nyerészkedés nélkül 
bolti áron bocsáthatja a tanulóknak rendel-
kezésére. Vésrül félreértés kikerülése végett 

ö o 
értesítem a tanfelügyelőséget, hogy a szegény 
tanulók részére kiszolgáltatandó ingyen tan-
könyvek tárgyában m. évi 52.312. sz. a. kiadott 
rendeletem lígy értelmezendő, hogy minden 
iskola úgy, mint eddig, az ő rendes könyvkeres-
kedőjénél szerzi be könyveit, illetve városokban, 
hol könyvkereskedők vannak, a szülők szerzik 

be az illető boltokban. Budapest, 1907 február 3_ 
A miniszter helyett: Tóth, államtitkár." 

— Vezérkönyv. A Háromszékvármegyei 
Tanítótestület pályázatot hirdet földrajzi vezér-
könyv megírására. írja meg a pályázó Három-
szék vármegye földrajzának a népiskola III-ik 
osztályában való tanításához szükséges vezér-
könyvet. Legyen benne részletesen és rend-
szeresen földolgozva mindaz, amit Háromszék 
vármegyéről a földrajz szempontjából a nép-
iskola III-ik osztályában tanítani kell és pedig 
oly módon, hogy minden tanító sikerrel hasz-
nálhassa. Földolgozandó a földrajzi alapfogal-
makra vonatkozó ismeretkör is a tanításterv 
szellemében; s a lehető legnagyobb figyelem 
legyen fordítva a földrajznak a történelemmel 
való összekapcsolására is. A pályázat egyéb 
föltételei : 1. A pályázatban résztvehetnek 
Háromszék vármegye területén működő mind-
azon tanítók, kik a Háromszékvármegyei Ta-
nítótestület, az Erdővidéki Tanítótestület és a 
Kézdiorbai Róni. Kath. Tanítótestület valame-
lyikének rendes tagjai. 2. A pályázat titkos ; 
az idegen kézzel írt pályamunka mellé csatol-
jon a pályázó nevét, állását, lakóhelyét magában 
foglaló zárt jeligés levélkét. 3. A pályamű 
nyolc nyomatott ívnél többre nem terjedhet. 
4. A pályadíj Háromszék vármegye közönsége 
adományából 200, a tanítótestületéből 100.. 
összesen 300 (háromszáz) K. 5. A pályadíj 
elsősorban abszolút becsű műnek adatik, ha 
ilyen nem lenne, a viszonylag legjobb mű nyeri 
el a pályadíjat. 6. A nyertes pályamű a tanító-
testület tulajdona lesz ; a tiszta jövedelem 25%-a 
az írót illeti. 7. A pályázni akaróknak a tanító-
testület rendelkezésére bocsátja az összes közsé-
gektől összegyűjtött adatokat. Evégett a pályázó 
forduljon Vajna Károly elnökhöz Kézdivásár-
helyre, aki az adatokat a jelentkezés sorrendjében 
rendelkezésre bocsátja. 8. A pályázati határidő -
1908 január 1-ső napja, mely időig a pálya-
művek Vajna Károly tanítótestületi elnökhöz 
(Kézdivásárhely) okvetlenül beküldendők. E ha-
táridőn tűi pályamüvek nem fogadtatnak el. 

— Halálozás. Joó Henrik nyug. tanító, ki 
50 évig tanítóskodott Soltvadkerten meghalt. 
Áldás emlékére ! 

T a r t a l o m : A fizetési törvényjavaslatok. Tör-
vényjavaslat a nem állami elemi népiskolák jogviszo-
nyairól és a községi és felekezeti néptanítók járandó-
ságairól. —- Törvényjavaslat az állami elemi népiskolai 
tanítók illetményeinek szabályozásáról és az állami 
népiskolák helyi felügyeletéről. — Községi és egyéb 
helynevek. — Hivatalos rész. — Tanácsadó. — Külön-
félék. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK' LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., ISKOLA-TÉB 8. 

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

Az anyák oktatása. 
Képzelhető-e nagyobb boldogság a 

földön, mint szép és egészséges gyer-
mekek bírása! Épen ezért nagyon di-
csérni való az országos közegészségügyi 
egyesület női osztályának elhatározása, 
hogy anyák iskolája névvel előadásokat 
rendeztet, melyek az anyákat kioktat-
ják a gyermek ápolásának tudományá-
ban. Neves szakférfiak, kiváló orvosok 
fognak előadásokat tartani ós sorba veszik 
az anyaság higiéniáját, a gyermek gon-
dozását, a szoptatás és a mesterséges 
táplálás kérdéseit, a beteg gyermek ál-
talános biológiáját és a gyermeknek a 
fertőző betegségekkel szemben való vé-
delmét. 

Föltétlenül dicséretreméltó ténykedés 
ez az emberiség javára és a fölvilágo-
sítások bizonyára ráférnek azokra, kik-
ből az előadások hallgatósága kitelik, 
de ezerszeresen hatványozódnék az elő-
adások értéke, ha a munkásosztályban, 
a szegény emberek seregében, az egy-
szobás lakások bérlői között, ott, hol 
gyermekhalandóság a legnagyobb, tar< • 
nának előadásokat, merb a nyomor óag 
bajaira leginkább dupláz rá még a tu-
datlanság baja is. Nemcsak a népesség 
aránya, hanem a kioktatásra való rá-
szorulás szerint is a kioktatandó anyák 
i t t vannak a legszámosabban. 

Elismeréssel vagyunk az országos köz-

egészségügyi egyesület iránt mostani 
kezdeményezéseért is; de a legnagyobb 
hálát azzal érdemelné ki, ha e nagyobb 
és fontosabb kérdés megoldására szer-
vezkednék s kiterjeszkednék a vidékre 
is. Mert nézzük csak a falu végén a 
temetőt, telehintve azzal a sok-sok apró 
kereszttel, ami a gyermekek síi-ját jelzi. 
Bármi bőven ontotta is nemzetünk a 
létért való nagy háborúkban vérét min-
denütt és minden időben, mégis többet 
vesztett el a gyermekszobában, mint a 
csatamezőn. Tudatlanság és babona pusz-
t í tanak: ráolvasás, szemmel gyógyítás, 
kuruzsolás napirenden van; a gyerme-
kek ezrei pusztulnak el így évente, nem-
zeti, közgazdasági szempontból kiszámít-
hatatlan veszteséget okozva, mert egy 
elpusztult gyermeki élet a nemzeti vagyon 
körülbelül 3000 koronát érő megkáro-
sodását jelenti egy jeles német közgazda 
szerint. 

Mintegy tíz év óta azonban sok vál-
tozott hazánkban is s hála azoknak a 
nemesen érző és gondolkozó nagy em-
bereknek, kik a kormányrádnál állva, 
a magyar gyermekvédelmi törvényt meg-
alkották, ma nem szabad nyomorul tan 
elpusztulni széles e hazában többé a 
gyermeknek. 

Az állam védelme alatt áll minden 
gyermek, aki rászorult, s e védelem 
kiterjed mindenre, ami a gyermekkér-
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déssel összefügg ; a magyar gyermek-
védelmi törvény nagyobb lépés arra, 
hogy a külföld hazánkat kulturállamnak 
tekintse, mint bármi más, ami eddig 
történt; tovább megy, mint a híres 
francia Loi, Roussel s a kérdést minta-
szerűleg oldja meg. Széli Kálmán volt 
miniszterelnöknek és munkatársainak az 
elhagyott gyermekek nyújtják a legszebb 
koszorút. De az állam nem tehet min-
dent; össze kell fognia a társadalommal. 
És hazánk különös szerencséje, hogy 
mindig völtak nagy emberek, kik olyan 
eszméket tudtak a társadalmi köztudatba 
vinni, amelyeknek nagy nemzeti jelen-
tőségük van ; ilyen eszmét szolgál a 
nemrég alakult gyermekvédelmi liga, 
melynek föladata felölelni a gyermek-
védelem mindama részét, amit nem tehet 
meg az állam. 

* 

Minden időben" szörnyen bánt el a csecse-
mőkkel az emberiség! Még a Tajgetosz hegye, 
melyről ledobálták a nekik gyöngéknek látszó 
gyermekeket, vagy az indus szokás, hogy a 
Gangesbe lökték, nem volt a legrosszabb és 
legkíméletlenebb eljárás, hogy szabaduljanak 
tőlük. Ennél még embertelenebb volt a XIX. 
század angyalcsinálása, melynek gépezetét oly 
igazán és megrázólag írja le a „Fécondité 
ben Zola. 

A gyermekvédelemre, a biblia tanúsága sze-
rint, a zsidóknál nem igen volt szükség. Áldás-
nak tekintették a sok gyermeket, átoknak a 
magtalanságot. Ellenben a rómaiaknál korlát-
lan ura gyermeke élete és halálának az spa ; 
büntetlenül elhagyhatja, kiteheti. A római jog-
történetben a gyermekvédelem első szava Julius 
Paulustól ered, ki Alexander Severus tanácsosa ; 
ő mondja ki először, hogy nemcsak az gyilkol, 
ki megöli a gyermeket, de az is, ki éhen hagyja 
veszni, vagy kiteszi. A IV-ik században Con-
stantin császár gondoskodik először az elha-
gyott gyermek védelméről, de csak ügy, ha 
törvényes. Aki törvénytelen gyermeket vett 
magához, rabszolgává tehette. Justinianus veszi 
le az elhagyott gyermekről a rabszolgaság 
jármát, azzal a megokolással, hogy aki el-
hagyott gyermeket magához vett, nem lehet 
birtokosa, mert nem érdekből, de könyörületből 
tette. Az első gyermekvédelem-nyomokkal csak 
1204-ben találkozunk Rómában, ahol III. Inno-
cent pápa az első .gyermekmenedékhelyet ala-

pította, megtudva azt, hogy naponta húznak 
ki a Tiberisből a halászok elhagyott és meg-
fulasztott gyermekeket. Érdekes ennek a me-
nedékhelynek a leírása, hogy dajkákat tartottak 
a gyermekek számára ; a szervezés tehát olyan 
már, mint a mai menedékhelyeknél. 

Franciaország csak 150 évvel később követi 
a példát, mikor már Párisban egyszerűen az 
utcára tették ki a gyermekeket, akkor kimon-
dották elvben, hogy a L'hospice du Saint-
Esprit-t fölállítják és hogy abban törvényes, 
elhagyott gyermekek ellátást találnak. De még 
kimondhatatlan nyomor két századának kellett 
lefolyni és Paulai Szent Vincének kellett el-
jönnie, hogy a világ legműveltebb államában 
a gyermekvédelem az első lépést megtehette. 
Annyi volt azidőben a kitett és elhagyott 
gyermek, hogy külön iparág fejlődését, az el-
nyomorodott koldusok mesterséges előállítását 
idézte elő, ez volt, legjobb esetben, az elhagyott 
gyermek sorsa! Ebben az időben virágzott az 
eltörpítés iparága, hiszen nemcsak királyi, de 
még nemesi udvarban is kellett törpének lenni; 
ebben az időben nevelték a cserépembereket 
— és ez nem mese ! Sőt az sem mese, hogy 
igen sokat „használtak el" úgy, hogy meg-
vették 1—2 sol parisis-ért (ez volt az ára) s 
akkor mágia jövendőmondására használták — 
a beleiket! 

Paulai Szent Vince nevéhez fűződik ezen 
iszonyatosságok megszüntetése, ő alapította 
meg, mondhatatlan fáradsággal a „talált gyer-
mekek menhelyét", amely eleinte csak 12 gyer-
meket bírt befogadni, kijárta annak a könyö-
rülök és Ausztriai Anna segélyét, majd mikor 
a fölvett gyermekek száma óriásilag növekedett 
XIV. Lajos támogatása képesítette megélhetésre 
az intézetet; 1772-ben 10.634 volt az intézet 
ápoltjainak száma! 

A francia jakobinusok 10 nappal királyuk 
kivégzése előtt határozták el, — igaz, afenkölt 
Roland indítványára, — hogy az állam segíteni 
tartozik minden többgyermekű szegény csalá-
dot, hogy fölnevelni, emberré tenni tartozik 
minden talált gyermeket, hogy a leányanyának 
is joga van nemcsak a nemzet ^támogatására, 
de az abszolút titoktartásra is ! Ok mondották 
ki végre, hogy a talált gyermeket lelencnek 
nevezni tilos, „ők a nemzet árvái!" 

* 1 

A pogányság semmit, a kereszténység 
első tizennyolc százada nem sokkal töb-
bet te t t a gyerekekért; a gyermeksze-
retet csak a XIX-ik században kezdte 
mozgatni a társadalom szívét. Mi raj-
tunk, a XX-ik század fiain áll, hogy 



1 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

jóvátegyük, expiáljuk azt a sok bűnt és 
gyalázatot, amit a gyermekkel elkövet-
tek az elmúlt véres századok. 

Franciaország törvényt alkotott a sza-
porodás előmozdítására s nemrég Páris-
ban a nők egy jelentékenyebb társasága 
vállalkozott arra, hogy gazdasági szem-
pontok ne állják ú t já t az anyaságnak. 
Ez a jelszavuk: Vegyük le az anya vál-
láról a megélhetés gondjait. Örüljünk, 
hogy hivatásának él, hogy anya lett és 
segítsünk neki, hogy anyasága ne legyen 
ránézve elviselhetetlen. Alakítsunk ott-
honokat, ahol szoptatós anyák ingyen 
étkeznek. Alakítottak is. Most már Páris 
több részében van ilyen otthon, ahol 
minden anya, ki csecsemőjével megjele-
nik, minden igazolás nélkül kap regge-
lit, ebédet és vacsorát. A párisi nők 
társasága így akarja az anyaság kultu-
szát szolgálni és a jótékonyságnak ezzel a 
torn ájával akar a nőn és a társadalmon 
is segíteni. A mozgalom arra törekszik, 
hogy az anyaságtól való irtózás intenzi-
vitását csökkentse és hogy ennek követ-
kezményeként az anyaság kultuszát 
emelje. Hogy ezek az otthonok mily 
nagy szolgálatot tesznek, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy az ottho-
nokat naponként látogató 400 anya 
gyermeke közül az utolsó negyedévben 
összesen csak 3 halt meg. A párisi 
óriási gyermekhalandóság mellett pedig 
ez oly nagyszerű eredmény, mely való-
sággal extázisba hozza a párisiakat. 

(Rimaszombat.) Lakaton Lajos. 

A nciii állami tanítókra vonatkozó 
törvényjavaslat. 

az állam pénzügyi erőforrásainak megtámadása 
nélkül elmenni lehetett. Az alapfizetés mini-
mumát ez a javaslat 600, illetőleg 800 K-ról 
helyi tekintetek szerint 1000, 1100 és 1200 K- ra 
emeli; az eddigi törvényben megállapított 5, 
egyenként 100 K-s korpótlék helyett 4, egyen-
ként 200 és 2, egyenként 100 K-s korpótlókot 
vesz föl ; végre a kántori fizetést a felekezeti 
tanító fizetésébe betudandónak meghagyja ugyan, 
de a tanítói nyugdíj megállapításánál is számí-
tásba veszi. Kimondja végül a javaslat azt az 
elvet, hogy a megállapított állami fizetéskiegé-
szítés le nem szállíttatik, ha az iskolafönntartó 
az abban részesülő tanító fizetését annyival 
emeli, amennyi szükséges, hogy a kiegészített 
fizetés a hasonló fokozatban levő állami tanítóé-
val egyenlő legyen. Ez az intézkedés hidalja 
át a különbséget, amely az állami és a községi 
és hitfelekezeti tanítók javadalmazása közt a 
tanítói működés első öt esztendején túli időben 
a mostani rendezés után is fönnmarad és amely 
mindössze 200, illetőleg 400 K-t tesz ki. Ezen-
kívül csak azok az állami tanítók élveznek a 
többiekkel szemben némi előnyt, akik kántori 
teendőket is teljesítenek és ezért külön díjazást 
kapnak; ez azonban nyugdíjukba be nem szá-
míttatik. Az állam bizonyára nem vádolható 
méltányosság hiányával, midőn azoknak a taní-
tóknak illetményeit, akikkel ő egészben nem 
rendelkezik, állami segéllyel ennyire közel hozza 
saját alkalmazottainak javadalmazásához és egy-
szersmind az iskolafönntartóknak útat nyit arra, 
hogy a fönnmaradó nem igen nagy különbö-
zetet kiegyenlíthessék. Ha pedig a nyugati 
kultúrállamokban létező tanítói fizetésekkel 
hasonlítjuk össze ezt a rendezést, úgy azt fog-
juk találni, hogy a magyar néptanító fizetése, 
állami és nem állami tanítóé, nem igen marad 
el a legelőrehaladottabb országok tanítóságának 
fizetésétől, sőt, hogy e tekintetben egynémely, 
a közműveltség magas fokán álló és nálunknál 
vagyonosabb nemzet marad majd el mögöttünk. 

Ami már most az állami és nemzeti érdekek 
biztosítását illeti, a javaslat, bár nagyban és 
egészben az 1893, évi XXVI. t.-c. kerékvágá-
sában halad és népoktatási szervezetünknek az 
1868. évi XXXVIH. és 1876. évi XXVIII. t.-c. 
által megállapított alapvető elveit nem érinti, 
mégis több fontos új intézkedést tartalmaz. 
Ezeknek megalkotásánál igen egyszerű szem-
pont vezetett. Az állam nemcsak tiszteletben 
tar t ja a hivatott társadalmi tényezőknek, neve-
zetesen a hitfelekezeteknek iskolafönntartási 
jogát és hivatását, hanem kész őket e jog 
gyakorlásában, e hivatás teljesítésében anyagilag 
is támogatni, mert a józan és melléktekintetek 
által nem befolyásolt magyar kultúrpolitikának 
nem áll érdekében" bármely oly tényező meg-

10* 

(Indokolás.) 
Ennek a törvényjavaslatnak kettős célja van : 

egyfelől rendezni kívánja a községi és hitfele-
kezeti néptanítók fizetését akképp, hogy kép-
zettségük és állásuk igényeinek megfelelő, tisz-
tességes megélhetésük biztosítva legyen, másfelől 
biztosítani törekszik a különböző jellegű isko-
láknál az állami és nemzeti érdekek megóvását. 

Az első cél tekintetében a pénzügyminisz-
terrel egyetértőleg elmentem odáig, ameddig 
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bénítása, mely nemzeti irányú kultúrmunkát 
akar végezni és erre a célra az egyéni áldozat-
készséget fölébreszteni képes. De ennek a támo-
gatásnak, sőt e jog és hivatás elismerésének 
egy föltétele van : az, hogy minden iskola 
kifogástalanul hazafias állampolgári nevelést 
adjon, amit minden józan fölfogás amúgy is 
az erkölcsi nevelés egyik kiegészítő részének 
tekint. Amely iskola e követelménynek meg 
nem felel, annak állami segélyezése visszaélés 
volna a hazafias adózók filléreivel, annak meg-
tűrése kötelességmulasztás a nemzet létérde-
keivel és az ily iskolának kiszolgáltatott gyer-
mekek jövőjével szemben. Az államhatalom első 
föladatai közé tartozik tehát ezeknek a köve-
telményeknek föltétlen biztosítása, mert telje-
sítésüket senki jóindulatától függővé tenni nem 
lehet, hanem úgy a törvényhozás, mint a végre-
hajtás terén intézményes biztosítékokkal kell 
ellátnia. 

Ezekből kiindulva, a javaslat állami szem-
pontból a nem állami iskolákkal szemben kétféle 
követelményeket állít föl : először olyanokat, 
amelyek teljesítése az állami és nemzeti érdek 
megóvásának minimuma gyanánt jelentkezik, 
melyek tehát minden iskolára nézve kötelezők, 
tekintet nélkül arra, élvez-e állami segélyt vagy 
nem, és ezeken fölül még olyanokat, melyek 
az állami segély igénybevételének föltételeit 
képezik. Minden iskolától az államellenes irány-
zatok kerülésén fölül még azt követeli a javas-
lat, hogy a magyar címernek és zászlónak, a 
magyar történeti emlékeknek és ezek révén 
a hazafias szellem pozitív ápolásának tért 
nyisson, hogy az állami nyelv tanításában elérje 
azt a minimális eredményt, mely az 1879. évi 
XVIII. t.-c. szándékának megfelel és ezzel a 
nemzeti összeforradás ügyét szolgálja, és hogy 
a tanító a magyar király, magyar haza és 
magyar alkotmány iránti hűségét esküvel meg-
erősítse. Az állami segély föltételéül pedig 
ezeken fölül azt is kívánja, hogy a magyar 
nyelv, a számtan és a nemzeti vonatkozású 
tantárgyak a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által kiadott tanterv szerint, általa jóváhagyott 
tankönyvek segítségével taníttassanak. Ezeknek 
az állami követelményeknek foganatosítására, 
de csakis ezek körében, a törvényjavaslat az 
1893. évi XXVI. t.-c. nyomán, annak intéz-
kedéseit a nem-segélyezett iskolákra is kiter-
jesztve, az állam fegyelmi joghatóságát állapítja 
meg minden iskola tanítóival szemben és ahol 
a baj másképp orvosolhatónak nem mutatkozik, 
az illető iskola bezárására is fölhatalmazza a 
minisztert. Arra az esetre is intézkedik a javas-
lat, ha az állami szempontok ellenében elő-
forduló hibák az egyes iskola körén kívül álló, 
magasabb tényezőktől erednek, amikor föltehető, 

hogy azok az iskolák nagyobb számánál talál-
hatók és így csupán egyes iskolával szemben 
foganatosított eljárás útján nem orvosolhatók. 

Ezen intézkedések egész komplexumában 
semmi sincs, ami a hazafias iskolafönntartókat 
kidtúrföladatuk teljesítésében gátolná, ami külö-
nösen a hitfelekezetek számára megnehezítené 
azon érdekük megóvását, hogy híveik gyerme-
keinek a szülők vallási meggyőződésével egyező 
nevelést biztosítsanak. Nem-magyar ajkú polgár-
társaink sem érintetnek azon jogukban, hogy 
gyermekeik alapnevelését anyanyelvükön eszkö-
zöltethessék. Az oktatás szabadsága és minden 
ahhoz fűzött tiszteletreméltó érdek teljesen 
megóvatik, sőt nevezetes új támogatásban 
részesül : de megóvatik az állami és nemzeti 
érdek is, mert kellő végrehajtás mellett és 
összekötve az óvodaügy fejlesztésével, a tan-
felügyelet újjászervezésével, az ismétlő-iskolák 
és tanítóképzők rendezésével, mely munkában 
van és melyekre nézve lehetőleg rövid idő 
a'att be fogom mutatni javaslataimat, e tör-
vényjavaslat rendelkezései alkalmasak annak a 
célnak biztosítására, hogy ebben az országban 
ne lehessen iskola, mely az állami és nemzeti 
érdeket nem szolgálja. 

* 

1. §. Jelen törvényjavaslatom bevezetéseül ki 
kell mondanom, hogy a községi és hitfelekezeti 
népiskolák tanítói köztisztviselőknek tekinten-
dők. Az 1878. évi V. t.-c. 270. g-ának 2. pontja 
és a 461. § szempontjából ugyanis az állami, 
illetve bármilyen jellegű nyilvános iskolánál 
működő tanítók közhivatalnokoknak tekinten-
dők. Annak meghatározására -ugyanis, vájjon 
bizonyos hivatal magán- vagy közhivatal-e: az 
állam közjoga irányadó. Eszerint állami ható-
ságok azok, melyek az állam ügyeit ellátják, 
tekintet nélkül arra, vájjon megbízásukat magá-
tól az államtól közvetetlenül, vagy más közjogi 
testületek közvetítésével nyerik. Minthogy pedig 
az államnak ajogbiztonság fönntartása, igazság-
szolgáltatás és az állami célok megvalósítására 
rendelt kényszer alkalmazásán kívül egyéb 
teendői is vannak a közművelődés, a nemzet-
gazdaság és egyáltalán minden közérdek elő-
mozdítása körül : a szűkebb értelemben vett 
közhivatalnokok mellett, kik az imperiumot 
vagy jurisdictiót gyakorolják, közhivatalnokok-
nak a szó tágabb értelmében azok is tekin-
tendők, kik az állam gondozó tevékenységének 
ügykörét az állam közvetlen vagy közvetett 
befolyása alatt és ellenőrzése mellett gyako-
rolják. Tényleg a büntetőjogi gyakorlat „köz-
hivata'nokoknak" tekintette mindig a nyilvános 
intézeteknél alkalmazott tanítókat ott is, hol 
megbüntetésükről hivatali bűntett vagy vétség 
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miatt, de ott is, hol azon hathatósabb véde-
lemről való részesítésükről volt szó, mely a 
közhivatalnokot állásánál és jellegénél fogva 
megilleti. 

2. §. Az e emi népiskolai tanítók javadalma-
zását első ízben az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
142. £-a rendezte. Eszerint a tanító fizetése 
tisztes lakáson és legalább egy negyedholdnyi 
kerten kívül nem lehetett kevesebb, mint a 
rendes tanítóé: 300 forint, a segédtanítóé pedig 
200 forint. 

A törvény ezen rendelkezése azonban csupán 
a községi tanítókra vonatkozott, mert a 11. § 
szerint a hitfelekezetek iskoláikban alkalmazott 
tanítóik fizetését maguk határozhatták meg. 

A tanítói javadalma? ás újabb rendezése az 
1893. évi XXVI. t.-cikkel történt, amidőn a 
népoktatási törvény fönnebb idézett szakaszá-
nak hatálya a hitfelekezetek által fönntartott 
népiskolák rendes és segédtanítóira is kiter-
jesztetett (1. §). továbbá mód nyújtatott arra, 
hogy a tanítói fizetések 400 forintig állam-
segéllyel kiegészíttessenek (16. §), végre az 
összes népiskolai tanítók számára öt ízben ese-
dékessé váló 50—50 forint évötödös korpótlék 
biztosíttatott (2. §). 

Ezen törvény alapján a községi és felekezeti 
néptanítók fizetése a korpótlékokkal együtt 
550 forint, vagyis 1100 K-ra, illetőleg 650 
forint, vagyis 1300 K-ra emelkedett. 

Mindezen adatok igazolják, hogy a tanítók 
anyagi helyzetének javításához az 1893: XXVI. 
t.-c. életbelépte óta az állam jelentékeny ösz-
szeggel járul. 

Mindazonáltal az 1893: XXVI. t.-cikknek 
azon rendelkezése, amely a községi és feleke-
zeti tanítók fizetési minimumát 300 forintban 
állapítja meg, immár tarthatatlan, már azért 
is, mivel a megélhetési viszonyok azóta ked-
vezőtlenebbekké váltak, de tarthatatlan a mos-
tani fizetési minimum főleg azért, mivel a köz-
ségi és hitfelekezeti tanítóknak ugyanazon 
nemzeti és népmüvelődési feladatot kell meg-
oldaniok, mint az államiaknak ; velük szemben 
a népoktatási törvények ugyanazon képesítést és 
ugyanazon kötelességek teljesítését követelik, 
mint a más jellegű iskolákban működő tanítók-
tól ; nem volna tehát méltányos, ha az állami és 
a nem állami tanítók javadalmazása között 
továbbra is mélyreható különbség maradna 
fönn. 

Múlhatatlanul szükséges tehát emelnünk a 
tanítói javadalmazást ; azonban midőn a jelen 
törvényjavaslat a szükségletnek lehető mérték-
ben érvényt akar szerezni, úgy hogy az iskola-
fönntartók és az állam elmennek a mai teher-
viselési képesség határáig, csak hogy a tanítók 

tisztességes megélhetését biztosítsák: egyszer-
smind arról is kellően kellett gondoskodni a 
javaslatban, hogy a népneveléshez fűzött fon-
tos nemzeti, népművelődési és szociális föl-
adatokat a tanítók minél jobb sikerrel old-
ják meg. 

A tanítói fizetések rendezésénél ily alapon a 
következő elveket tartottam szem előtt: 

a) Az állami, valamint a községi és hitfele-
kezeti elemi népiskolai tanítók kezdőfizetése 
teljesen egyenlő legyen. 

b) Amennyiben a további fokozatokban egy-
felől az állami, másfelől a községi és hit'elekezeti 
tanítók fizetése között különbség áll elő, fő-
képen az okból, mert az utóbbiakról az állam 
nem mint iskolafönntartó és az iskolával ren-
delkező, hanem csupán mint segélyt nyújtó 
tényező szerepel, ez a különbség, a községi és 
hitfelekezeti tanítók javára, az illető iskola-
fönntartók által kiegyenlíthető legyen. Ezt az 
állani részéről lehetővé teszem azáltal, hogy a 
törvényjavaslat 13. §-ának második bekezdése 
szerint jogában áll az iskolafönntartó község-
nek, illetőleg, hitközségnek az államsegéllyel 
kiegészített tanítói javadalmazást az állami 
tanítók fizetése arányában saját erejéből föl-
emelni anélkül, hogy ennek következtében az 
államsegély megvonható, vagy leszállítható lenne. 

c) Végre figyelemmel az egyes községekben 
a megélhetési viszonyok különböző voltára, a 
tanítói fizetéseket nemcsak az állami, hanem a 
községi és hitfelekezeti tanítókra nézve is három 
fokozatba osztottam. Az első fizetési fokozatba 
tartoznak azok a tanítók, akik az első és má-
sodik polgári lakbérosztályba sorozott közsé-
gekben, a második fokozatba azok, akik a 
harmadik lakbérosztályba és végre a harmadik 
fokozatba azon tanítók, akik a negyedik lak-
bérosztályba sorozott és lakbérosztályba egy-
általán nem sorozott községekben vannak al-
kalmazva. 

Az alapfizetés minimuma az első fokozaton 
1200 K, a második fokozaton 1100 K, az 
utolsó fokon 1000 K. Ezen alapfizetésbe sem 
az iparos- és kereskedőtanonc-oktatásért, sem 
pedig a gazdasági ismétlő oktatásért nyert 
tiszteletdíj be nem számítható. 

Ez az alapfizetés ámbár nem éri el a tanítók 
által óhajtott minimumot (a XI. fizetési osztály 
3. fokozatát), mégis az adott viszonyok között 
és különösen arra való tekintetből, hogy az 
iskolafönntartók túlnyomóan nagy része ezt a 
minimumot sem képes önerejéből biztosítani, 
kielégítőnek mondható. Azt sem szabad ugyanis 
figyelmen kívül hagynunk, hogy a tanító már 
20, illetőleg 21 éves életkorában rendes fize-
téssel és nyugdíjjogosultsággal lép szolgálatba, 
míg a többi közszolgálati ágakban a rende-
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sen több évi gyakornoki minőségben töltött 
szolgálat egyáltalán fizetésre nem nyújt igényt. 

A I. lakbér osztályba tartoznak a következő 
községek: Budapest, Fiume. 

A II. lakbérosztályba tartoznak : Arad, Besz-
terezebánya, Brassó, Debreczen, Eperjes, Győr, 
Kassa, Kolozsvár, Kecskemét, Komárom, Lo-
soncz, Lúgos, Marosvásárhely, Miskolcz, Mára-
marossziget, Nagykanizsa, Nagyszeben, Nagy-
várad, Nyitra, Pancsova, Pécs, Pozsony, Sop-
ron, Szabadka, Szatmárnémeti, Szeged, Szé-
kesfehérvár Szolnok, Szombathely, Temesvár, 
Trenesén, Újpest, Újvidék. 

A III. lakbérosztályba tartoznak : Alsókubin, 
Aranyosmarót, Bácsfeketehegy, Balassagyar-
mat,'. Balázsfalva (város), Bártfa, Békéscsaba, 
Beregszász, Besztercze, Csáktornya, Csíkszereda, 
Czegléd, Dés, _ Déva, Dicsőszentmárton, Dom-
bovár, Eger, Érsekújvár, Erzsébetváros, Eszter-
gom, Fehértemplom, Fogaras, Galánta, Gödöllő, 
Gyöngyös, Gyula, Gyulafehérvár, Hatvan, Hód-
mezővásárhely, Igló, Ipolyság, Jászberény, 
Kalocsa, Kaposvár, Kapuvár, Késmárk, Keszt-
hely, Kisczell, Kiskunfélegyháza, Kismarton, 
Kisvárda, Léva, Liptószentmiklós, Lőcse, Magyar-
óvár, Makó, Marczali, Mezőkövesd, Mohács, Mór, 
Mimkács, Nagybánya, Nagybecskerek, Nagy-
enyed, Nagykároly, _ Nagykikinda, Nagytapol-
csány. Nyíregyháza, 0becse, Oraviczabánya, Oros-
háza, Orsova, Pápa, Ráczkeve, Rákospalota, Resi-
czabánya, Rimaszombat, Rózsahegy, Salgótarján, 
Sái-vár, Sátoraljaújhely, Segesvár, Selmecz- és 
Bélabánya, Sepsiszentgyörgy, Somorja, Soroksár, 
Szamosújvár, Szarvas, Szászrégen, Szászsebes, 
Szászváros, Székelyudvarhely, Szekszárd, Szen-
tes, Szentgotthárd, Szenttamás, Szerencs, Sziget-
vár, Szakolcza, Técső, Torda, Túróczszenmárton, 
Ungvár, Vácz, Vajdahunyad, Versecz, Veszprém, 
Zalaegerszeg, Zenta, Zilah, Zólyom, Zombor, 
Zsolna. 

A segédtanítói intézményt ezen javaslat is 
kénytelen fönntartani, nemcsak az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 189. és 140. §-aira és a jelen 
törvényjavaslat 29. §-ában foglalt eshetőségre 
való tekintetből, hanem még azért is, hogy 
némi könnyítést nyújtson az iskolafönntartók-
nak azon esetben, amidőn a rendes tanítói 
állást egy vagy más okból nem képes azonnal 
betöltetni. De egyszersmind óvja a javaslat az 
iskola érdekét avval, hogy a segédtanítók ideig-
lenes alkalmazását bármilyen jellegű iskolánál 
csak a közigazgatási bizottság engedheti, még 
pedig csak ideiglenesen, s hogy a segédtaní-
tóknak is legalább évi 800 K tiszteletdíjat 
biztosít. 

Ez alkalommal szükségesnek tartottam, hogy 
a tanítót megillető lakás fogalmát is az 1868. 
évi XXXVIII. t.-c. 142. §-a 2-ik pontjának és 

a jelenlegi gyakorlatnak és utasításoknak meg-
felelően a törvényjavaslatban meghatározzam, 
illetőleg a rendes tanítót megillető lakás mini-
mumát megállapíthassam. Természetben való 
lakás hiányában a tanítót lakáspénz illeti, még 
pedig a polgári lakbérosztályba sorozott köz-
ségekben a többi tisztviselőket a XI. fizetési 
osztály szerint megillető lakáspénz. A lakbér-
osztályba nem sorozott községekben a tanító 
minimális lakáspénzét pedig 200 K-ban állat-
pítottam meg. 

A több tanítóval bíró iskoláknál a termé-
szetben szolgáltatandó tanítói lakások az iskola-
fönntartókra esetleg elviselhetetlen terhet róná-
nak; azért kellett fölvennem azt a könnyítést, 
hogy a nőtlen tanítók és tanítónők számára 
az iskolafönntartók a családos tanítókénál kisebb 
terjedelmű lakást is adhatnak. 

A tanítónők egyébként javadalmazás tekin-
tetében a tanítókkal teljesen egyenlő elbánás-
ban részesülnek. A javaslatnak ez a rendelke-
zése a tanítónőkre nézve társadalmi szempont-
ból rendkívül értékes, mert a külföldön ehhez 
hasonló, egyenlő javadalmazás többnyire kivé-
telszámba megy. 

3. §. Az 1898: XXVI. t.-c. 2. g-a a tanítók 
ötödéves korpótlékát 50 fr tban állapította meg, 
amely öt ízben vált esedékessé. Ezzel szemben 
ez a törvényjavaslat összesen hat (négy két-
száz, két egyszáz K-ás) korpótlékot állapít meg. 
Ezzel a tanító 30 évi szolgálat után az I. 
fizetési csoportban 2200 K, a II. csoportban 
2100 K és a III. csoportban 2000 K vég-
javadalmazást fog élvezni. 

Korpótlók tekintetében a szolgálati időt attól 
az időtől kellett megállapítanom, mely időtől 
kezdve az 1893. évi XXVl. t.-c. a tanítók szá-
mára az ötödéves pótlékra való jogosultságot 
megállapította, vagyis 1893. évi október 1-től 
kezdve, de azzal a korlátozással, hogy azok a 
tanítók, akiknek az 1893 : XXVI. t.-c. alapján 
az első két korpótlék már a jelen törvény 
életbeléptetése előtt kijárt, majd a 3-ik és 4-ik 
korpótléknál 'tarthatnak igényt 200—200 K 
korpótlékra. 

A négy kétszáz és a két egyszáz K-ás kor-
pótlék beosztása tekintetében eltértem attól az 
időrendtől, melyet az 1907. évi költségvetés 
tárgyalása alkalmával mint tervemet a kép-
viselőháznak bejelentettem. Ugyanis, jelen javas-
latomban az előbb tervbe vett 3-ik és 4-ik 
100—100 K-ás korpótlék helyett a 2-ik és 
3-ik korpótlékot kívánom 100—100 K-ban 
megállapítani. Ezen eltérés mit sem változtat 
az eredeti terv azon végeredményén, hogy a 
tanító 40 évi szolgálat után 2000, 2100, ille-
tőleg 2200 K nyugdíjba számítható minimális 
illetményt fog élvezni. 
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Ezen elhatározásom indokául főleg az a 
körülmény szolgált, hogy az előbb tervbe vett 
korpótlékbeosztás szerint azon régebben szol-
gáló tanítók, akik a jelen törvényjavaslat tör-
vényerőre emelkedése, illetve hatálybalépte előtt 
már az I. vagy II. korpótlék élvezetében voltak, 
hátrányba kerülnének azokkal a tanítókkal 
szemben, akik az új törvény hatálya alatt érik 
el az I. korpótlékot ; ezen hátrányuk még azzal 
sem szűnt volna meg, hogy az eredeti terv 
szerint, a 3-ik és 4-ik korpótlékra megnyiló 
igényük alkalmával tervbe vett 100—100 K-ás 
korpótlék helyett 200—200 K korpótlékot 
nyertek volna. Ezt a hátrányt a következő 
példa világítja meg : A. tanító szolgálatának 
5-ik évét, p. o. 1907. évi május 31-én tölti 
be. Ez a tanító a most érvényben levő 1893. 
évi XXVI. t.-c. 2. §-a alapján 1907. évi június 
hó 1-től évi 100 K évötödös korpótlékot nyer, 
s az eredeti tervezet szerint az I. korpótléknál 
neki hiányzó 100 K-t csak 1917. év június hó 
1-től 10 év múlva kaphatta volna meg, vagyis 
addig összesen 1000 K vesztesége lett volna. 

B. tanító szolgálatának 5-ik esztendejét 1907. 
év június hó 2-án tölti be. I. korpótléka tehát 
1907. év július 1-től kezdve jár. Minthogy 
azonban jelen javaslat, mint törvény már életbe 
lépett, ez az I. korpótléka évi 200 K. 

A. tehát csupán azért, mert két nappal előbb 
kezdte meg szolgálatát, 1000 K-val keveseb-
bet kap JS-nél. 

Minthogy sokkal nagyobb azon tanítók száma 
(17.000), akik már korpótlékot élveznek, mint 
azoké, akik még öt évi szolgálattal nem bír-
nak, megváltoztattam eredeti tervemet, hogy a 
sokkal nagyobb számú, régebb szolgálattal bíró 
tanítócsoport igényeit kielégíthessem. 

A szolgálat igazolt megszakítása tekinteté-
ben az 1875. évi XXXII. t.-c. 8. §-ával meg-
egyező rendelkezést vettem föl. 

Arra nézve, hogy a községi és felekezeti 
tanítók fizetésének így tervezett rendezése az 
állam részéről mily hozzájárulást fog igényelni, 
a községi és felekezeti tanítók 1904—5. évi 
illetményeire vonatkozólag a m. kir. központi 
statisztikai hivatal által begyűjtött és földol-
gozott adatok és az ezen adatok alapján meg-
ejtett számítás eredményeit tartalmazó két ki-
mutatás tájékoztat. 

A 2. számú kimutatás szerint a községi és 
a felekezeti okleveles, rendes tanítók törzs-
illetményeinek a jelen törvényjavaslatban aján-
lott minimumra való kiegészítése abban az 
esetben, ha a kiegészítés minden egyes ilyen 
tanítóra nézve a törvény életbeléptétől kezdő-
dőleg eszközöltetik, 1907-ben 1,457.082 K-t s 
azután 2,914.163 K-t fog igényelni, a korpót-
lékok rendezéséhez pedig azon az emelkedésen 

felül, amely már az 1893: XXVI. t.-c. alapján 
szükségképen előállana, az 1907. év második 
felében 851.200 K-ra, 1908-ban 1,773.100 K-ra 
és 1909-ben 1,870.833 K-ra lesz szükség. Úgy 
a törzsfizetésnek, mint a korpótlékoknak ren-
dezése tehát, föltéve azt a különben kizártnak 
tekinthető esetet, hogy az iskolafönntartók e 
rendezéshez saját erejükből már semmivel sem 
lennének képesek hozzájárulni és hogy a jelen 
törvényben fölállított azon követelményeknek, 
amelyekhez az illetmények kiegészítése kötte-
tik, minden iskola és minden okleveles rendes 
tanító azonnal megfelelne, az állami költség-
vetést az eddigi, illetőleg az 1893 : XXVI. t.-c. 
alapján különben is fedezendő hozzájáruláson 
felül 1907-ben még 2,308.282 K, 1908-ban 
4,687.263 K és 1909-ben 4,784.996 K több-
lettel terhelné, amely több szükséglethez még 
a helyi előléptetések és a törvényjavaslat 4. §-a 
élteimében adható személyes pótlékok engedé-
lyezése révén előálló szükségletet is hozzávéve, 
a községi és a felekezeti tanítók illetményei-
nek rendezése a jövő években öt millió és 
néhány százezer K több kiadást fog okozni. 
Ez az összeg a korpótlékok révén 1913-ig 
évenként mintegy 200.000 K-val, 1913-ban 
pedig, miután ekkor azok a tanítók, akik 
1893-ban, vagy azelőtt kezdték szolgálatukat, 
már a IV. korpótlék élvezetébe jutnak, újabb 
2-5 millió K-val fog megnövekedni s ugyan-
csak' hasonlóképen nagyarányú növekedés fog 
még 1918-ban és 1923-ban beállani. De még 
ez a költségemelkedés sem fejezi ki teljesen 
azt az áldozatot, amely népoktatásunk érdeké-
ben a közel és a távolabbi jövőben az állam 
vállaira hárul. Nem is említve az állami isko-
lákkal kapcsolatos kiadások emelkedését, az itt 
tervezett fizetéskiégészítés és korpótlék csakis 
az oklevéllel bíró rendes tanítók jelenlegi lét-
száma alapján számíttatott ki, jelenleg azonban 
igen sok iskolában oklevéllel nem bíró helyet-
tesítő vagy segédtanító, vagy épen csak pár 
száz korona fizetést élvező paraszttanító mű-
ködik. Ezen a sajnálatos állapoton okvetlenül 
segíteni kell, ami azonban természetszerűleg 
az államnak újabb tetemes megterheltetésével fog 
járni. Sőt azokon a bajokon is segíteni kell 
újabb tanítói állások szervezésével, amelyeket 
vidékenként az iskolák túlzsúfoltsága okoz. 

Hogy pedig teljesen tiszta képet állítsak a 
törvényhozás elé, azt is meg kell említenem, 
hogy a tanítói nyugdíjaknak egyre növekedő 
összege szintén nagy mértékben igénybe fogja 
venni államháztartásunkat. 

Hogy a jelen javaslatban ajánlott illetmény-
rendezés egy-egy községi vagy felekezeti taní-
tóra nézve mily előnnyel fog járni, a 3. számú 
táblázat szerint az a községi vagy felekezet 
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tanító, aki az 1893: XXVI. t.-c. értelmében 
teljes 40 évi szolgálat alatt törzsfizetés és kor-
pótlékok címén mindössze 44.500 K-t élvezett, 
az ezen javaslatban kontemplált fizetési mini-
mum és korpótlékrendszer szerint 40 év alatt 
a III. fizetési fokozatban 61.500 K, a IL fize-
tési fokozatban 65.500 K és az I. fizetési foko-
zatban 69.500 K-t fog kapni ; nyugdíjba be-
számítható végső fizetése pedig az eddigi 1300 
K-ról 2000, 2100, illetőleg 2200 K-ra emelkedik. 

(Folytatjuk.) 

Az állami tanítókra vonatkozó 
törvényjavaslat. 

(Indokolás.) 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868 : 
XXXVIII. t.-c. 80. §-a szerint a közoktatás-
ügyi miniszter jogában és tisztében áll bárhol, 
ha szükségesnek látja, tisztán államköltségen 
a helyi körülmények által igényelt népoktatási 
tanintézeteket állítani, melyek az idézett tör-
vény 23—78. §-aiban megszabott módon szer-
vezendők. 

A közoktatásügyi kormány a törvényben 
nyert ezen felhatalmazás alapján állami elemi 
népiskolát szervezett mindazon helyeken, ahol 
arra nemzeti és népmüvelődési érdekekből 
szükség volt. Arról, hogy engem e szervezé-
seknél minő szempontok irányítanak, már az 
1907. évi állami költségvetéshez benyújtott 
indokolásomban részletesen beszámoltam. 

Az állami népoktatás kiterjedtségét igazolja 
az a körülmény, hogy az 1907. évi állami 
költségvetésben immár 5644 állami elemi nép-
iskolai tanítói állás javadalmazása van felvéve. 

Az állami tanítók javadalmazása felől sem 
az 1868 : XXXVIII. t.-c., sem az 1893: XXVI. 
t.-c. nem rendelkezik. Az állami tisztviselők illet-
ményeinek szabályozásáról szóló 1893 : IV. 
t.-c. 21. §-ának ej pontja pedig az elemi nép-
iskolai tanítókat megnevezetten kiveszi az em-
lített törvény hatálya alól. Csupán az állami 
alkalmazottaknak engedélyezhető pótlékról 
szóló 1904 : I. t.-c. 1. §-ának b) pontja tar-
talmaz az állami tanítókra és tanítónőkre 
nézve annyi rendelkezést, hogy számukra 1903. 
év január hó- 1-től számítandó hatállyal fizetés 
természetével bíró pótlékok engedélyeztessenek. 

Addig is és azóta is az immár tekintélyes 
számot tevő állami tanítóság javadalmazása 
csakis az állami költségvetésnek rendjén nyert 
ellátást. 

Figyelemmel arra a körülményre, hogy az 
állami tanítóság tagjai kétségtelenül állami 
isztviselőknek tekintendők, továbbra tar tha-
atlan az az állapot, hogy az immár hatod-

félezer állami tanító javadalmazása ne külön 
törvénnyel szabályoztassék, hanem az állami 
költségvetések rendjén, tehát úgyszólva ötlet-
szerűen kezeltessék. 

Ennek felismerésével első ízben a Széli-féle 
állami tisztviselői illetményszabályozásról szóló 
törvényjavaslat gondoskodott az állami tanító-
személyzetjavadalmazásának rendezéséről. Mint-
hogy azonban ezen javaslat nem emelkedett 
törvényerőre, halaszthatatlannak tartom, hogy 
most, amidőn a községi és hitfelekezeti tanítók 
javadalmazásáról az 1893 : XXVI. t.-c. gyö-
keres módosításával törvényjavaslatot terjesz-
tettem elő, ezzel egyidejűleg előterjesztett ezen 
javaslatommal az állami elemi népiskolai tanítók 
illetményei is szabályoztassanak. 

Javaslatomban azon elvet tartottam szem 
előtt, hogy az állami tanítóságnak legalább is 
annyi javadalmazás biztosíttassék, mint ameny-
nyi a XI. és X. fizetési osztályba sorozott többi 
állami tisztviselőket megilleti, és amely java-
dalmazás a mi viszonyaink között biztosítja 
az állami népoktatásnak azt a természetes fel-
adatát, hogy a többi iskolafenntartóknak kö-
vetendő példaképen szolgáljon. 

Az állami tanítók ma különböző fokú alap-
fizetésben (800, 1000, 1200 és 1400 korona) 
részesülnek, továbbá az 1893 : XXVI. t.-c. 2. 

y s 
§-ában biztosított és öt ízben esedékessé váló 
100—100 korona évötödös korpótlékban, végre 
a 10 évnél rövidebb szolgálati idővel bíró 
állami tanítók 200, a 15 éven alul szolgálók 
300, és a 15 évnél hosszabb szolgálattal bírók 
400 korona személyi pótlékban. 

A mostani költségvetési állapot szerint tehát 
az állami tanító 25 évi szolgálat után elérhet 
1400 korona alapfizetést, 500 korona évötödös 
korpótlékot és 400 korona személyi pótlékot, 
összesen 2300 korona illetményt, amelyhez 
még a természetben lakással nem bíró tanítók 
a XI. fizetési osztályú tisztviselőket megillető 
lakáspénzt kapnak. 

A mostani javadalmazási rendszer tartha-
tatlan már adminisztratív szempontból, de fő-
képen azért, mert nem elégíti ki az állami 
tanítók jogos és méltányos érdekeit. 

Adminisztratív szempontból tarthatatlan a 
mai állapot, mert az állami tanító háromféle 
címen (alapfizetés, évötödös korpótlék és sze-
mélyi pótlék) nyervén illetményeit, a tanítók-
nak immár hatodfélezerre menő és évről-évre 
jelentékenyen emelkedő száma mellett ezen 
illetményeknek nyilvántartása és folyósítása a 
központi kormányzatra majdnem elviselhetetlen 
terhet ró. 

Es nem elégíti ki az állami tanítók jogos 
és méltányos érdekeit a javadalmazás mostani 
rendszere, mert az alapfizetést, tekintet nélkül 
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a megélhetési viszonyokra, mindenütt 800 
koronában és 200 korona személyi pótlékban 
állapítja meg, és mert a közbeeső előlépések 
lassú mérvben emelik a tanítók összjavadal-
mazását. 

Ennek egyik oka az, hogy a négyrendbeli 
fizetési fokozat rendkívül aránytalan mérték-
ben oszlik meg ; 1400 korona törzsfizetése 
van ugyanis 300 állami tanítónak, 1200 ko-
rona 600-nak, 1000 korona 2750-nek és 800 
korona 1490-nek. 

A jelenlegi fizetési rendszer ezen bajain 
úgy véltem leghelyesebben segíteni, hogy az 
állami tanítóknál megszüntetem a különböző 
címeken nyert javadalmazást, úgy hogy mind-
annyi állami tanító fizetés természetével bíró 
egységes és öt évről öt évre egészen a 30-ik 
szolgálati évig bezárólag emelkedő javadalma-
zást fog élvezni. Az összes állami tanítókat 
alapfizetés tekintetében három csoportba osz-
tottam be. Az I. fizetési csoportba 1200 korona 
alapfizetéssel tartoznak azok az állami tanítók, 
akik az I. és II. polgári lakbérosztályba soro-
zott községekben vannak alkalmazva; a II. 
fizetési csoportba 1100 korona alapfizetéssel 
tartoznak azok a tanítók, akik a harmadik 
lakbérosztályba és végre a III. fizetési cso-
portba 1000 korona alapfizetéssel azok a ta-
nítók. akik a negyedik lakbérosztályba soro-
zott és lakbérosztályba egyáltalán nem soro-
zott községekben vannak alkalmazva. Ez az 
alapfizetés a mi viszonyaink között kielégítő-
nek mondható, különös tekintettel arra, hogy 
az állami tanító már 20, illetőleg 21 éves ko-
rában nyerhet kinevezést és megkezdheti nyug-
díjra jogosító állami szolgálatát, tekintettel 
továbbá arra, hogy az állami szolgálat egyéb 
ágazataiban alkalmazott tisztviselők rendszerint 
csupán gyakornoki minőségben, s ehhez ha-
sonló javadalmazással kezdik és folytatják 
néhány évig szolgálatukat. 

Ot évi szolgálat után az állami tanító fize-
tése 400 koronával emelkedik. Ennek a foko-
zatnak a megállapításánál tekintettel voltam 
arra a körülményre, hogy rendszerint ebben a 
korban alapít a tanító családot. Tíz évi szol-
gálat után és azontúl minden 5 évben egész 
a 30-ik szolgálati év betöltéséig 200 — 200 
korona fizetésemelkedésben részesül az állami 
tanító, úgy hogy 30 évi szolgálat után az 
1. fizetési csoportba osztott állami tanító 2600, 
a II. csoportban levő 2500 és a III. csoport-
ban levő 2400 korona végfizetést fog elérni. 

Ez a fizetési rendszer naivban és egészben D. o 
megfelel a többi állami tisztviselők gyakornoki, 
illetőleg a XI. és X. fizetési osztályban élvezett 
fizetési fokozatoknak. Mindazon állami tanítók, 
akiknek nincs természetben lakásuk, a XI. fize-

tési osztályba sorozott állami tisztviselőkével 
egyenlő lakáspénzt élveznek, azzal a különb-
séggel, hogy a lakbérosztályokba nem sorozott 
községekben 200 korona lakáspénz van szá-
mukra megállapítva. 

A jelen törvényjavaslat indokolásával kap-
csolatosan külön bemutatom Európa nyugati 
államaiban a közelmúltban fennállott és leg-O . 
újabban újból megállapított tanítói fizetési 
rendszereket. Ezekből a kimutatásokból azt a 
meggyőződést meríthetjük, hogy a mi mostani 
tanítói fizetésrendezésünk a nyugati államok-
ban fennálló vagy legalább még a közelmúlt-
ban fennállott tanítói fizetések jó nagy részével 
összehasonlítva, kiállja a versenyt. Megfonto-
landó, hogy mi most rendezzük első ízben az 
állami tanítók javadalmazását és hogyha e 
tekintetben kénytelenek vagyunk az állam pénz-
ügyi helyzetére és különösen a nagyszámú pár-
huzamos szükségletekre figyelve, bizonyos mér-
téket tartani, mégis a mostani rendezés leg-
alább biztos alapot nyújt arra, hogy a viszo-
nyok kedvező alakulásának felhasználásával a 
tanítók javadalmazását mennél célszerűbben 
fejleszthessük. 

A jelen törvényjavaslatban az állami elemi 
népiskolai tanítók javára részletezett fizetés-
rendezés pénzügyi eredménye a következő: 

Az 1907. évi állami költségvetésben állami 
elemi iskolai tanítók javadalma címén fel 
van véve : 
1. fizetés és az 1904. évi I. t.-c. alapján 

esedékes személyi pótlék fejében . 6.756.120 K, 
2. személyi pótlék fejében 33.178 „ 
3. 1907. évre esedékes személyi pótlé-

kok többlete 53.500 „ 
4. korpótlékok 750.000 „ 

összesen 7,592.728 K, 
5. lakáspénzek 1,061.560 „ 
6. igazgatói dijak 95.000 „ 

A jelen fizetésrendezési törvényjavaslat sze-
rint az 1907. évi július 1-én az állami elemi 
népiskolai tanítók a következő illetmény élve-
zetébe lépnek : 
1. fizetés cimén 8,160.300 K, 
2. személyi pótlék 65.677 „ 

összesen 8,225.977 K, 
3. lakáspénzek 1,069.960 „ 
4. igazgatói díjak 159.300 „ 

összes illetmény 9,455.237 K. 
Levonva az 1907. évi költségvetésben 

már felvett fedezetet 8,749.358 K, 
Az illetményrendezés első évi többlete 705.879 K. 

A többletből e s i k : 
"1. fizetésekre és személyi pótlékokra . 633.179 K, 
2. lakáspénzekre 8.400 „ 
3. igazgatói díjakra 64.300 „ 

_ — _ _ "'""^összesen 705.879 K. 
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A fizetésrendezés szerint 1907. évi július 
1-én az állami elemi népiskolai tanítói lét-
számban levő egyének fizetése a következő-
képen oszlik meg: 

5 tanítónak lesz, à 2600 K, 13.000 K fizetése, 
12 )) )J à 2500 n 30.000 n 
61 n n à 2400 n 146.400 n n 
26 n V à 2300 n 59.800 n V 

123 » n à 2200 n 270.600 » n 
88 » » à 2100 n 184.800 n n 

255 » T) à 2000 n 510.000 n 
32 rt n à 1900 n 60.800 » n 

321 n n à 1800 n 577.800 » j? 
277 » » à 1700 n 470.900 n 

1344 n r> à 1600 r> 2,150.400 r> n 
190 J7 n à 1500 r> 285.000 » n 

1130 n n à 1400 r> 1,582.000 n n 
92 » n à 1200 n 110.400 n 

204 » » à 1100 Y) 224.400 n r> 
1484 5) » à 1000 r> 1,484.000 n 
5644 állami tanító összfizetése 8,160.300 K. 

Igazgatói díjak lesznek : 
68 tanítónak à 400 K 27.200 K 

167 „ à 300 „ 50.100 „ 
410 „ à 200 „ 82.000 „ 

159.300 „ 

Ezen fizetésrendezésből a folyó év második 
felére 352.940 kor. többköltség esik. 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868: 
XXXVIII. t.-c. 48. §-a értelmében az elemi 
népiskolai oktatás két tanfolyamot foglal magá-
ban, ú. m. a hat évig tartó mindennapi és a 
három évig terjedő ismétlő-iskolai tanítást. 
Ugyanezen törvény 55. §-a megállapítja az 
elemi népiskolákban tanítandó köteles tantár-
gyakat, és ezek közé sorozza a mezei gazda-
ság és kertészet köréből veendő gyakorlati 
útmutatásokat. Végre a törvény 56. §-a az 
elemi népiskolai tanítási terv időnként való 
meghatározását a közoktatásügyi miniszter 
teendői közé utalja. 

(Folytatjuk.) 

A könyv nélkül való tanultatás 
módja. 

Az új Tanterv és Utasítás 55. oldalán e cí-
men találjuk ezt, a tanítók és gyermekek szem-
pontjából egyaránt igen fontos és érdekes kérdést. 

Amikor szemembe ötlött e cím, mohó kíván-
csisággal kutattam, milyen útbaigazítást ad a 
tanítónak s milyen álláspontra helyezkedik a 
legújabb pszichofizikai eredményekkel szemben. 

Első, ami feltűnt, az völt, hogy ennek a kér-
désnek, amellyel manap az egész művelt világ 
pszichológusai foglalkoznak, mindössze esak 
9—10 sort szentelt. 

Kétségtelen, hogy ma már a könyv nélkül 
való tanulásnak nincs meg az a fontos szerepe 
az elemi iskolában, mint volt hajdanta, amikor 

csali tanultattak s talán ez az oka, hogy a 
tanítói közvélemény nem foglalkozik vele any-
nvira, amennyire azt e kérdés megérdemelné. 
Ebben vélem megtalálni azt az okot is, amely 
ennek a fontos kérdésnek esak néhány sort 
szentel a Tantervben. 

Lássuk már most milyen útbaigazítást nvujt 
az új Tanterv a tanítónak a könyv nélkül való 
tanultatásra vonatkozólag. 

„Az iskolában végigtárgyalt verset könyv 
nélkül is megtanultatjuk, még pedig eleinte ott 
az iskolában, hogy a gyermek a könyv nélkül 
való tanításnak a módját is megtanulja. Elébb 
egy mondatot, fél vagy egész versszakot tanul-
tatunk meg könyv nélkül, majd a következőt, 
azután a kétszerre tanultat elmondatjuk együtt 
és így tovább.11 

Ezek elolvasása titán elővettem Felméri „Ne-
veléstudomány kézikönyvét" s kutattam, milyen 
álláspontra helyezkedik ő (Felméri) ezen kér-
déssel szemben. Ezen forráshoz azért is folya-
modtam elsősorban, mert nagy tárgyilagossá-
gával és óriási anyagával tekintélyszámba vehető 
és mivel majdnem két évtized előtt készült, 
ment az úgynevezett modern túlzásoktól. 

Az összehasonlítás meglepett. Felméri, Le-
gouvé-r& hivatkozva, a következőket mondja: 
„Legrövidebb mód a tanulásra az egész dara-
bot lassan és értelmesen végigolvasni, s nem a 
szókra ügyelni, hanem elébb is a darab szer-
kezetéről, az eszmék egymásutánjáról adni szá-
mot. Ezalatt a körvonalak megragadják a 
figyelmet s a darab épülete emlékezetbe véső-
dik. Hadd legyenek segédeid : a reflexió, az 
ítélet, bírálat, a bámulás. A mondat tanulása-
kor jegyezd meg a helyét, értékét, erejét és 
hangsúlyát, mert csengésével beíródik a fülbe 
is, elmébe is. Ha költemény a darab, vess szá-
mot a rithmussal és rímmel. Az okoskodás, az 
érzés, a kritikai szellem, amellyel a betanulás 
alkalmával a darabot élteted, első munkád segé-
dei a visszaemlékezésnél; még a hallásod is 
meghozza a maga emlékezeti részét." Felméri 
annak magyarázatát, miért tanulja meg a gyermek 
könnyebben a költeményt, mint a prózát, abban 
látja, hogy elméje könnyebben alkalmazkodik a 
formához, mint a próza logikai menetéhez. 

A kísérleti pszichológia kutatásai teljesen 
igazolják Legouvé elméletét. És bámulatos, ez 
az elmélet a köztudatba nem ment át. Nem 
ismerik sem a franeia, sem a német pszicho-
lógusok, ami abból is következtethető, hogy 
Felmérit kivéve, senki sem hivatkozik reá. 

A kísérleti lélektan művelőit a helyes tanu-
lási módszer megállapítására a szellemi munka 
természete vezette rá. Mossó és mások is két-
ségtelenül kimutatták, hogy a testi és szellemi 
munka egyaránt energiát fogyaszt. Ez a föl-
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fedezés késztette őket annak kutatására, mi-
képen lehetne a fölösleges energiafogyasztást 
megakadályozni. Keresték és meg is találták 
azokat a mozzanatokat, amelyek ok nélkül 
fogyasztják a lélek erejét. Módszerüket, mivel 
okszerű gazdálkodáson alapul : gazdaságos, 
ökonomikus tanulási módszernek nevezték el. 

A gazdaságos tanulási mód megállapításánál 
igen fontos szerepe jutott ama fölfedezésnek, 
hogy a megismételt munka mindig könnyebben 
és könnyebben folyik le, mint a megelőző. 
Minél többször végzünk ugyanegy munkát, 
annál kisebb az energiafogyasztás és annál 
kisebb lesz a munkát követő kifáradás. 

Legfőbb kérdés most már az, miképen tör-
ténjenek a könyv nélküli tanulásnál nélkülöz-
hetetlen ismétlések, úgy-e, mint az új Tanterv 
kívánja, vagy pedig úgy, mint azt régebben 
Legouvé s vele a legújabb kísérleti pszicholó-
gusok ajánlják. 

Ha mérlegelni akarjuk, melyik tanulási mód 
a helyesebb, gazdaságosabb, meg kell állapíta-
nunk, melyik módszerrel tanuljuk meg a leckét 
legkevesebb idő alatt, legkisebb szellemi munka 
árán, tehát legkevesebb energiaveszteséggel, 
de híven és tartósan. 

A tanulásra fordított szellemi munkát az 
erre fordított idővel vagy az ismétlések számá-
val mérjük. (Ranschburg dr.) 

Vessük föl most már azt a kérdést : melyik 
tanulási mód előnyösebb, a soronkénti, vagy 
mint azt Pékár Károly dr. nevezi: tördelőtanu-
lási mód, avagy pedig az egészben való tanulás. 

Mind a két módszerrel alapos vizsgálatokat 
végzett Steffens Lottie k. a. Müller tanár göt-
tingeni laboratóriumában. Először is azt álla-
pította meg, hogy legtöbb ember a tördelőmód 
szerint tanul, de megállapította azt is, hogy 
ez a mód csöppet sem gazdaságos. Kereste 
azért annak okát : miért tanul majdnem min-
denki a tördelőmód szerint. Nem kellett sokáig 
kutatnia. Rájött arra, hogy a tanulót jóleső 
érzés fogja el, amikor kis munka után is már 
pozitív eredménnyel dicsekedhetik. A takaré-
kossági szempont reá nézve nem bír fontos-
sággal. Kíváncsi volt most arra, miért van 
nagyobb időre szükségük azoknak, akik tördelve 
tanulnak? Ennek magyarázata is hamar vilá-
gos volt előtte. Ugyanis azt tapasztalta, hogy 
a tördelőmód szerint tanulók ismételten el-el-
mondogatják azokat a részeket is, amelyeket 
már tudnak és ezáltal fölösleges munkát végez-
nek. De csakhamar rájött arra is, hogy ami-
kor ők a már megtanult részeket ismételgetik, 
nem végeznek céltalan munkát. Nekik, mivel 
soronként tanulnak, a sorokat is össze kell 
tanulniok, mert náluk a sorok, mint önálló 
egészek képződnek s így külön munkát kell 

kifejteniök, hogy a sorok nagyobb egésszé ol-
vadjanak össze. Azt is tapasztalta, hogy akik 
sorok szerint tanulnak, más nehézséggel is 
állanak szemben. Ugyanis, ha valamit soronként 
tanulunk, a sor utolsó szava szoros kapcsolatba jön 
a sor ,'lső szavával s így fölösleges vagv hibás 
asszociációk keletkeznek. Ennek megvilágítására 
szolgáljon pl. a „Szózat" első két verssora: 

„Hazádnak rendületlenül 
Légy híve. óh magyar !" 

Ha valakinek e két sor megtanulásához 10 
ismétlésre van szüksége, ezen munka képletét 
úgy fejezhetjük ki legvilágosabban, hogy e két 
sort egymásután 10-szer leírva képzeljük, és 
ezt a tanuló egyszer végigolvassa. Olvasásköz-
ben a szöveg következőleg íródik az emléke-
zetbe: „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh 
magyar! Hazádnak . . .," vagyis a második stfr 
utolsó szava után az első sor szava követke-
zett a gyakorlás alkalmával. Ha most az illető, 
az első két versszakot így akarja megtanulni, 
4 ilyen hibás kapcsolódás jön létre, amelyeket 
csak új munka, új összefoglaló ismétlések árán 
lehet leküzdeni, illetve kiküszöbölni. 

Sokkalta jobb helyzetben van az, aki az 
egész 8 sort egyszerre tanulja, annál ilyen 
hibás asszociáció nem létesül. Ellenkezőleg, ez 

— 

esetben más hasznos asszociációk jutnak érvényre, 
különösen azok, amelyekre már Legouvé is 
figyelemmel volt. A hangsúly, a rithmus, a 
rím és az egész darabot jellemző dallamosság. 
A pszichológusok ezeket mellék- vagy vissza-
ható asszociációknak nevezik. 

Steffens Lottie, hogy előbbi tapasztalatait 
megerősítse, harminc napon át fölváltva tanul-
tatott 9 soros versszakokat, egyik nap tördelve, 
másnap egészben való tanulással. Mindennap 
jegyezte, mennyi időt vett a tanulás igénybe. 
A 30-ik napon összegezte az időt, hogy az 
átlagszámokat megállapíthassa ; s az eredmény 
az volt, hogy míg a soronkénti tanulásnál a 
tanulóknak átlag 3 perc és 3 másodpercre volt 
szükségük, addig az egészben való tanulásnál 
2 perc és 47'4 másodperc álatt tanulták meg 
a feladatot. Az utóbbi módszer mellett 15'6 
másodpercnyi időmegtakarítás mutatkozott. 

Az egészben való tanulásnak még az az előnye 
is megvan, hogv az összes részletek egyforma 
energiával vésődnek az elmébe, míg a tördelő o • o 
mód mellett az energia frissesége állandóan 
fogy, úgyannyira, hogy a tanulás vége felé 
az utolsó versszakok már csak homályosan 
hatolhatnak be a tudatba. Az a hátrány sem 
hagyható említés nélkül, hogy a tanuló a tör-
delő mód mellett az első részleteket arányta-
lanul sokszor ismétli, míg vége felé . a részle-
teket annál kevésbé gyakorolja be, amiért azokat 
nem is tudhatja olyan jól. 
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A kétféle módszerrel betanult részletek tar-
tósságát vizsgálva, Largnier des Bancels, az 
egészben való tanulásnak előnyét állapította 
meg. Felnőttekkel és gyermekekkel épúgy, 
mint Steffens, fölváltva végeztetett, egyik nap 
tördelő, másik nap egészben való tanulást. 
Amikor a tanuló jelentette, hogy a föladott lec-
két tudja, azt leíratta vele. Végül a 6-ik napon 
leíratta az egész 6 nap alatt betanult anyagot. 
Már a naponkénti feladatnál tapasztalta, hogy 
mikor tördelve tanultak, több hibát ejtettek a 
reprodukciónál ; ugyanazt erősítette meg a 
hatodik napi általános eredmény is. így győ-
ződött meg ő is, hogy az egészben való tanu-
lás sokkalta eredményesebb volt, mint mikor 
soronként folyt a tanulás. Ezen kísérleteivel 
beigazolta, hogy nemcsak időmegtakarítás ér-
hető el az egészben való tanulás mellett, hanem 
a betanult szöveg így tanulva hüebben és tar-
tósabban marad meg az emlékezetben. Előnyéül 
tekinthető még az is, hogy az egészben való 
tanulás alkalmával a figyelem főképen a szöveg 
értelmi részére irányul s így elejét veszi az 
értelmetlen magolásnak. A szóemlékezet fölé 
emelkedik a képzetek emlékezete.* 

Meumann még a nagyobb terjedelmű szöveg 
megtanulását is egészben ajánlja, még pedig 
akképen, hogy az ilyen hosszabb föladatokat 
osszuk nem épen rövid, értelmi kapcsolatban 
levő részekre s mindegyik rész után tartsunk 
rövid szünetet és így a penzumot szünetek 
közbevetésével addig olvasgassuk, míg az egé-
szet meg nem tanultuk. Ilyen hosszabb föl-
adatok azonban elemi iskolába nem valók. 

Pedagógiai szempontból még igen fontos az 
ismétlések időbeli fölosztása. Nem tanácsos az 
ismétléseket halmozni. Ha valakinek egy lecke 
megtanulásához 50 ismétlésre van szüksége, 
nem célszerű ezt az 50 ismétlést egyszerre 
lehadarni. Osszuk az ismétléseket három részre, 
még pedig oly képen : első nap 20 ismétlést 
végzünk, utána 2—3 napig pihenünk, azután 
végezzük a következő 20 ismétlést, ezt követő 
harmad- vagy negyednapra hagyjuk a hátra-
levő 10 ismétlést. Az így megtanult lecke sokkal 
állandóbb, mint az egyszerre megtanult. 

Ranschburg dr. ebből kifolyólag inti a tanító-
kat, hogy a könyv nélkül tanulandó leckét soha 
se adjuk egyik napról a másikra, hanem úgy, 
hogy mindig 4—5 nap essék közbe az ismét-
lések célszerű megosztására. Az ismétlések meg-
osztásának célszerűségét a következő hasonlattal 
világítja meg. Ha egy ismeretlen emberrel 
három órát töltünk egyhuzamban, bizonyos 
idő multával nem fogjuk oly biztosan meg-

* Dr. Pékár Károly „Népmívelés" 1906. évf. 7. és 
8. füzet. 

ismerni, mintha vele három ízben egy-egy órát 
voltunk együtt. 

Az emlékezet viselkedése is megokolttá teszi 
a megosztott ismétléseket. Ebbingham kimutatta, 
hogy az ember 24 óra alatt a megtanult értel-
mes szövegnek 50%-át, az értelmetlennek 
667o-át feledi el. Ezt úgy kell értelmezni: ha 
valakinek egy értelmes szöveg első teljes föl-
mondásáig (első fölmondás alatt értjük a tanuló-
nak a tanulásközben megkísérelt és sikerült 
fölmondását ; ez a könyv nélkül való tanulásnak 
első határköve) 20 ismétlésre van szüksége 
első tanulás alkalmával, úgy másnap 10 ismét-
lésre lesz szüksége, hogy azt úgy mondja föl, 
mint ahogy előző nap fölmondotta. Ezen tízszeri 
ismétlés után a szöveg sokkal maradandóbban 
vésődik az emlékezetbe, mint az előző napi 
betanulás alkalmával. A következő 10 ismétlés 
a tartósság nagyobbfokú biztosságára szolgál. 
A harmad- vagy negyednapon végzendő 10 
ismétlés, ha költemény a darab, a szép szavalás 
gyakorlására fordítható. 

Az egészben való tanulásnál ne ijesszen meg 
bennünket az a körülmény, hogy első 3—4 
ismétlés alkalmával a munka nehezebbnek lát-
szik. Az első nehézségek után a figyelem meg-
találja a nehezebb részeket és ezekre irányul 
s rövid idő múlva láthatjuk a kedvező ered-
ményt. Ha pedig különösen nehéz részletek 
vannak, úgy tanácsos ezeket leíratni. 

Ha tanítványaink értelmi foka nem engedné 
meg a teljes egészben való tanulást, úgy mi 
osszuk föl 3—4 szakos részletekre. Elvünk 
legyen minél kevesebb részletben tanultatni, hogy 
a hibás asszociációknak és értelmetlen mago-
lásnak elejét vegyük. 

Ezen értekezésemmel nem merítettem ki a 
tanulás technikájának ismertetését, mert jelen 
esetben csak az új Tanterv és Utasítás idevágó 
útmutatását óhajtottam szembeállítani a kérdés 
mai tudományos álláspontjaival. 

Végül azok tájékoztatására, akiket e kérdés 
jobban érdekel, fölsorolom azokat a müveket, 
amelyekben e tárgyra vonatkozólag kimerítőbb 
anyagot találnak : Dóri Zsigmond „A tanulás 
technikája" ; Nádas Sándor „Emlézés és emlé-
kezés", a Magyar Tanítóképző 1903—1904. évi 
évfolyamaiban; Ranschburg Pál dr. „A gyer-
meki elme működése és fejlődése" ; ugyanattól 
a Műveltség Könyvtárának az „Ember" című 
kötetében a „Szellemi munka természetéről" 
szóló fejezet. Ugyancsak tőle: a Nemzeti Nő-
nevelés 1906. évi évfolyamában „A szellemi 
élet fizikája" ; Pékár Károly dr. a Népmívelés 
1906. évi évfolyamának 7—8. füzetében közölt 
tanulmánya: „Melyik a könyv nélkül való 
tanulás leggazdaságosabb módja". 

(Budapest.) Barton Imre. 
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A pedagógia és didaktika a 
realizmus korában. 

Minden időben az általános erkölcsi eszmék 
uralkodnak és ezek létesítik az eseményeket. 
Háborús és békés idő, hanyatlás és virágzás, 
művelődés és visszamaradás, tudomány, iroda-
lom, művészet, ipar, kereskedelem, a nevelés 
és oktatás mikéntje mindig a kor szellemétől 
függött. Más a hazaszeretet az ideálizmus ko-
rában, más a reális korszakban ; az ideálista 
másképen mérlegeli a jellemet, mint a reálista ; 
más mértékű az irodalom a reálizmus, más az 
ideálizmus idejében ; a társadalmi fölfogások, 
művészet, ipar, kereskedelem terén épen így 
vagyunk és épen úgy változik a nevelés és 
oktatás szelleme, meg az iskolaügy is. 

A letűnt ideális korszakban másképp oldották 
meg a nevelés és oktatás szép és fontos kér-
dését, más követelményekkel állottak akkor elő, 
mint ma, a legreálisabb időben. Amit akkor 
jónak és célnak mondtak, azt ma sallangnak, 
cifraságnak, fölöslegesnek mondják, elvetik. 
Ami akkor mellékes volt, az ma fő és egyedül 
szükséges. Az ideálista nevelő nem felelhet 
meg a mai reális kornak : kevés vagy semmi 
sem lesz benne abból az anyagiasságból, ame-
lyet ma követnünk kell és kevés lesz benne a 
gyakorlatiasságból is. Ma az iskola, a nevelés 
nem aiTa való, hogy a múltba vigye vissza a 
gyermeket vagy egy képzeleti jövőt, egy kép-
zeleti világot mutasson a gyermeknek, hanem 
arra, hogy a jelen életre készítse elő. 

Az ideálizmusnak megvannak a maga hát-
rányai épen úgy, mint ahogy megvannak a 
reálizmusnak a maga nagy előnyei. Elmélet — 
gyakorlat : ez a két fő jellemvonása. a kétféle 
iránynak s e tekintetben az ideálizmus idejét 
multa. Ma — mindenki tudja — erősen benne 
vagyunk a reálizmus, verizmus, materiái izmus 
korában. Minden téren a jelszó : haszon. 

Ez az elv uralkodik a nevelésben és taní-
tásban általában épúgy, mint annak részletei-
ben. Nem ideális elméleteket csöpögtetünk be 
tanítványainkba, hanem a komoly munka sze-
retetét, a munka megbecsülését, a léhaság 
haszontalanságát, a gyorsaságot és élelmességet. 

Itt a mi új Tantervünk. Annak minden 
betűjéből kiolvasható a mai kor fölfogása. „A 
gyermeket önmunkásságra neveljük, arra, hogy 
érzékeivel és eszével tudjon és szeressen élni." 

A gyakorlatiasság szempontjából már az 
elemi iskolában számolnunk kell a gyermek 
leendő élethivatásával. „Igaz, — mondja a Tan-
terv, — hogy ma az egész ország nyitva áll 
még a parasztgyerek előtt is, de a legtöbb 
esetben mégis csak a helyi viszonyok döntik el 
a gyermek életpályáját, ami a tanítóra nézve 
is azzal a kötelezettséggel jár, hogy a helyi 
foglalkozások követelményeivel számoljon és 
bizony józan, okos dolgot müvei, ha az alföldi 
földmíves ifjúságot mezőgazdasági, a városok 
közelében lakót kertészeti tevékenységre szok-
tatja, a városi ifjúság nagy tömegét pedig az 
ipar és kereskedelem megfelelő ágaira tereli." 

Az Utasítás a gyakorlati nevelésről szólván, 
részletezi a munkaszeretetre való nevelést, 
hangsúlyozza a földmíves-gazdasági nevelést, 
de megkívánja, hogy a tanító foglalkozzék az 
oly tanuló hajlamaival is, kinek vágyai messzebb 
terjednek a község határánál. 

A gyakorlatiasság iránya az első és legfon-
tosabb a reálizmus pedagógiájában. 

Szorosan összefügg evvel azon törekvés, hogy 
a reálizmus sokkal inkább egyénit, mint az 
ideálizmus. Az általánosításnak a nevelésben 
kevés az értéke, már csak azért is, mert nem 
gyakorlati. Egy és ugyanazon mértékre ütni a 
gyermekek tanítási anyagát, ez már idejét multa. 
Ma már az elemi iskolában is tekintettel va-
gyunk az egyéniségre ; nem követeljük és nem 
követelhetjük ugyanazt a falusi, mint a városi ; 
a városi meg a nagyvárosi vagy épen a fő-
városi gyermekektől; többet és másképen kö-
vetelünk az értelmességi osztályok gyermekétől, 
mint az egyszerű nép fiától. Tekintettel vagyunk 
egyes gyermekek egyéni hajlamaira is ; ha né-
mely tárgyban észreveszünk bizonyos szerete-
tet valamely gyermek részéről, azt figyelemmel 
kísérjük és fejlesztjük. A nevelés terén helyt 
adunk az egyéni fejlesztésnek és nem nyomjuk 
el általános jellemképek követelésével. 

A nevelés a mai kor egyénítő tulajdonságá-
nál fogva nem állapodik meg a normális gyer-
mekek nevelésével, kiterjeszkedik a kevésbé 
tehetséges meg az egészen tehetségtelen gyer-
mekekre is. Más — természetesen kisebb — 
mértékre üti az abnormális gyermekre vonat-
kozó követelményeit s azoknak csekély szellemi 
tőkéjéhez viszonyítja azokat. Az országban két 
állami „kisegítő-iskola" van, gyógypedagógiai 
tanfolyamokkal kapcsolatosan, azonkívül a fő-
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városnak is vannak ilyen kisegítő-iskolái. Leg-
újabban az a törekvés, hogy ezen szegényszel-
lemű gyermekek a vidéki nagyobb iskolákban 
külön taníttassanak a rendes tehetségű gyer-
mekektől. 

Valamint a tudományokban általában, úgy 
a nevelés- és oktatástanban különlegesen is, 
nagy szerepe van a részletezésnek, az aprózás-
nak, az elemzésnek. A tudomány bármely ága 
ma már annyi mellékágra oszlik el, hogy bát-
ran különálló tudományágként szerepelhet mind-
egyik. A pedagógia, a módszertan, a didaktika 
sem általános elvek gyűjteménye. Külön bon-
coló-kés alá veszi az egyes tanítási tárgyak 
módszerét, annak minden egyes fejezetét külön 
tárgyalja. A részletező tudomány nem elégszik 
meg pl. a számtantanítás általános elveivel, az 
egyes osztályok tanítási anyaga külön-külön 
módszerre talál, sőt egyes fejezetei is külön-
külön részei a számtantanítás módszerének. 
A részletezés és aprózás oly élénk, hogy vita 
tárgyát képezik a legapróbb részletkérdések is, 
pl. hogyan tanítsuk az egyszeregyet? mennyit 
tanítsunk a közönséges törtekből? stb. 

A nevelés tudománya is nagyon bővül. A 
sajátképeni oktatás- és neveléstan, a gondol-
kodás- és lélektan mellé egész csoportja sora-
kozik az ú j tudományágaknak, melyek önálló 
helyet kívánnak maguknak a tudomány terén, 
így keletkezett a gyermeklélektan, a qyermék-
élettan, a tehetségtan stb. 

A nemrégiben, 1906 okt. 1—4-ig tartott 
berlini gyermektanulmányi kongresszus a leg-
újabb pedagógia mindezen ágait, ezeknek eddigi 
vívmányaival és eredményeivel együtt bemutatta 
és ezzel megmutatta, hogy korunk, a materiá-
lizmus és reálizmus korszaka, egy igen-igen 
előnyös vonással dicsekedhetik : ez az alaposság, 
az intenció. Míg az ideálizmus gyors, heves és 
felületes, addig a reálizmus lassú, de mélyreható. 

Az alaposság mindenütt nyilvánul a kor szel-
lemében; a tantervek nem általánosak, hanem 
nagyon is részletesek, sőt emellett még bő uta-
sításokat is tartalmaznak, elannyira, hogy nem-
csak az egyes ismeretág (tantárgy) van a leg-
apróbb részletekig előírva, hanem annak egyes 
fejezetei miként való oktatására is kapunk 
utasítást, néhol mintatanítást. (Lásd a fővárosi 
e's a miniszteri tanterveket és utasításokat.) 

Az alaposság nyilvánul a társadalomban is ; 
egyesületek alakulnak általános és különleges 
tudományágak müvelésére. I t t van a Társa-
dalomtudományi Társaság, mely felöleli az 
egész szociológiát; itt a Gyermektanulmányi 
Bizottság, mely Magyar Gyermektanulmányi 
Társasággá alakult s mely csak a gyermek 
lelki és testi fejlődésével, egyéniségével, sajá-
tosságaival kíván foglalkozni, hogy annak tit-

kait alaposan kiismervén, nagyobb eredménnyel 
lehessen tanítani. (L. Nagy László : A gyermek-
tanulmányok mai állapota.) 

A pedagógia intenzivítására való törekvés 
— a reálizmus egyik alapvonása — jelentke-
zik a sokszor hangoztatott és az új utasításban 
is érvényre jutott azon elvben is, hogy a taní-
tandó anyagot nem mennyiségileg, hanem minő-
ségileg kell fölvenni; rövidítik, megnyirbálják 
az egyes tárgyak anyagát, hogy a tanítás ma-
radandóbb, tehát hasznosabb legyen. Nem a 
sok, hanem a jól a jelszó. 

Viszont szaporodnak a tanítandó tárgyak, 
még pedig a gyakorlatiasság okából. Ma szük-
ség van a gyakorlatiasságra, ez nyilatkozik 
meg minden téren, a nevelésben és tanításban 
is. Lapok, könyvek, rendeletek, utasítások mind 
azt hangoztatják és követelik, hogy csak azt 
és csak úgy tanítsunk, ami és ahogy az az 
életben szükséges. 

A test nevelése előtérbe lép a reális kor-
szakban és nagy helyet kíván a nevelésben. 
A modern államok, különösen az amerikaiak, 
nemcsak testgyakorlatot vesznek föl, mint is-
kolai tárgyat, hanem a tanítást magát úgy 
végezik, hogy az minél kevésbé legyen testet 
ölő, hogy tanítás közben is üdüljön a test és 
az órarend minden tanítási óra után bizonyos 
idejű testgyakorlatot, mozgást, vagy legalább 
testüdülést mutat föl. 

Empirikus nemcsak a tanítandó anyag, ha-
nem a módszer is. Az ideálizmus korában de-
duktive tanítanak, a reálizmus az induktív mód-
szert használja minden tárgyban. Megfigyelés 
és kísérlet az igazi módszerek a komoly és 
reális tudományban. Axióma a pedagógiában és 
didaktikában igen kevés van ; minden szabályt 
megdönt a későbbi tapasztalat s ha nem is 
dönti meg. sok és sokoldalú tapasztalat kell 
ahhoz, hogy megerősítse. A kísérleti pedagógia 
és didaktika ugyancsak — mint új tudomány-
ága a nevelésügynek — induktív módszerű. 

De induktive tanítunk és kell tanítanunk az 
iskolában is minden tárgyat, főleg a természet-
tudományi ismereteket és a nyelv szabályait. 
Sőt a legújabbb elv a tanítástanban : lehetőleg 
semmiféle szabály! 

Emellett a tanítás nem válik szárazzá, unal-
massá, megemészthetetlenné. A természetrajz 
kísérleteket és tapasztalatokat mutat be, a ter-
mészettan még inkább, a földrajz szinte mesélő 
formában indul útjára a legszűkebb helyről, a 
falutól centripetálisan egészen a haza, világrész, 
az egész föld kerületéig; a történettanítás el-
beszélő formában eseményeket mond el élénken 
kiszínezve és kerülve az elvont tudákosságot ; 
a cselekvés hőseit és helyeit lehetőleg termé-
szetben vagy képekben bemutatja ; a számolás 
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nem nevezetlen számokkal történik, hanem 
gyakorlati mennyiségekkel már a legalsóbb 
fokon ; a nyelvtan kezd veszendőbe menni és 
lesz belőle nyelvtanítás és helyesírás-tanítás ; 
szabályok nem kellenek ; gyakorlás, gyakorlás 
és ismét gyakorlás a jelszó ; maga a helyesírás 
is megszűnik nehéz, tudományos dolog lenni ; 
a fonétikai helyesírás arra való, hogy — mint 
minden tárgyban, úgy ebben is — megköny-
nyítse annak tanítását és tanulását. 

Az élet azután átveszi e könnyítéseket és 
ígv a kiejtés szerint való írásmódot használja. 

Viszont azonban nagy hibája van a mai 
iskolai könyvirodalomnak. De ez a hiba nem 
pusztán az iskolai (ú. n. tan-) könyveket illeti, 
hanem az egész magyar sajtót : sok benne az 
idegen és a magyartalan szó. Hiába mondja az 
Utasítás, hogy a tanító élő beszéde mintája 
legyen a tanulónak arra, miként kelljen helye-
sen és magyarosan beszélnie ; hiába utasítja a 
Tanterv a tankönyvírókat, hogy magyarosan 
írjanak : a legújabban kézenforgó és mindenütt 
használatban levő új könyvek, nem vévén ki 
még az olvasókönyveket sem, hemzsegnek a 
magyartalanságoktól és idegen szóktól, sőt a 
sok következetlenségtől is. Ezt azonban nem 
lehet csodáinmik ; gyorsan, hamarosan készül-
tek, nem volt idő az alapos átdolgozásra, javí-
tásra. Hogy ez a tanítás rovására van, különö-
sen nemzetiségi vidéken, az természetes és 
eléggé sajnos. 

A mai reális kor nevelésében nagy szerepet 
játszik az ifjúsági irodalom. Ifjúsági lapok, 
mesekönyvek, könnyed formájú tudományos 
könyvek, versek, apróbb színmüvek szinte nap-
ról-napra teremnek. Tartalmuk igen gazdag, 
anyaguk felöleli az összes ismeretágakat, de 
— és ez megint a reálizmus ismertető jele — 
legnagyobb részük a képzelőtehetség hatására 
számít, nem annyira való eseményeket adnak 
elő, nem ismeretfejlesztő munkák az ifjúsági 
irodalom jellegzetessége, hanem inkább mesék, 
hihetetlen és lehetetlen dolgoknak kiszínezése 
a képzelet élénkítésére s így a gyermekre, aki 
szívesebben olvas tündér- s egyéb meséket, 
inkább kártékony hatással vannak, mintsem 
használnak. 

Aki a gyermekek olvasmányait figyelemmel 
kíséri, tapasztalni fogja, hogy szívesebben 
olvasnak virág-, állat-, tündérmeséket, mint 
történetkéket a való életből, még akkor is, ha 
ez utóbbiak nagyon vonzó alakban írvák. 
Egyik gyermek a másiktól tudja meg, melyik 
könyv milyen és a könyvtári könyvek szemlé-
jénél tapasztalhatni, hogy míg egyes könyvek 
még a második évben is érintetlenek, addig 
másokat már két ízben kellett bekötni a sok 
használás miatt. 

A gyermekirodalomban sok a kívánni való, 
dacára a legújabban szervezett 3 típusos könyv-
tárnak. A képzeletre alapító könyvek kiselej-
tezése mellett a gyakorlatias irányúaknak sza-
porítása volna a fontosabb tennivaló. 

Végre jellemző vonása a reális kor pedagó-
giájának a külsőséghez, a formához, az ünne-
piességhez való ragaszkodás. Az év végén tar-
tatni szokott vizsgálatok, az év közben tartatni 
szokott hazafias és kegyeleti ünnepek a külső-
ség, a forma iránt való nagy érzéket mutatják. 
Nem azt vizsgáljuk, hogy a gyermek egyéni 
fejlettségéhez képest mennyire haladt, hanem 
azt nézzük, hogy a vizsgálat „jól sikerült-e?" 
A tanító, a szülő, a gyermek, mind magukra 
vonatkoztatják a „siker" minőségét. Hazafias 
ünnepélyek alkalmával a külső dísz, a szép 
szavak, a szép ének és szavalat a fő, a haza-
fias érzést nem igen keresik. Megtörtént egy-
szer az is, hogy egy leány március 15-én nagy 
hatással szavalt el egy hazafias költeményt, 
kiérzett szavaiból az érzés, de a szavalás után 
németül odasúgta társnőinek: „Jövő héten azért 
mégis kimegyünk Amerikába." Jellemző szavak! 

Nagyjában ezek a reális idő pedagógiájának 
alapvonásai. Nagy a különbség az ideálizmus 
és reálizmus nevelési rendszere között, de álta-
lában a reálizmus többet, hasznosabbat és gya-
korlatiasabbat termel e téren is, mint minden 
téren. 

(Nagybecskerek.) Büchler Hugó. 

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

Köszönetét nyilvánította: dr. Lessenyey 
Ferenc pápai prelátus-kanonoknak, aki a szat-
mári róm. kath. tanítóképző-intézet tanszerszük-
ségleteinek fedezésére 1020 K-t adományozott. 

Kinevezte : Blazsek István, Blazsekné Paczér 
Ilona és Meskó Elemér oki. tanítókat, ill. tanító-
nőt a námesztói új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónővé ; Sebők Inna oki. tanítónőt a 
sepsibükszádi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Keresztényi Ilona oki. óvónőt a dunavecsei áll. 
óvóhoz óvónővé; Gottlieb Ema oki. tanítónőt 
a kézdimartonosi áh. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Papp János oki. tanítót a kaposvári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Lachmann Ferenc oki. 
tanítót a kapnikbánya-alsótelepi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Konecsny Irma oki. óvónőt 
a luczatői áll. óvóhoz óvónővé ; Sebestha Emília 
oki. tanítónőt a resiczabányai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Barabás Árpád szorocsányi áll. el. 
isk. állandó h. tanítót a szorocsányi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Girgásch Dezső és Girgáschné 
Sommer Borbála oki. tanítót, ill. tanítónőt a törcs-
vári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Báró Eötvös Loránd kitüntetése. A 

király báró Eötvös Loránd dr., valóságos belső 
titkos tanácsos, egyetemi tanárnak, volt vallás-
és közoktatásügyi miniszternek a művészetért 
és tudományért díszjelvényt adományozta. 

— Állami iskolák Máramaros megyében. 
Máramaros vármegye közigazgatási bizottsága 
küldöttséget menesztett Apponyi Albert gróf 
kultuszminiszterhez. A küldöttséget Perényi 
Zsigmond báró főispán vezette, tagjai sorában 
voltak : Nagy Ferenc és Nyegre László orsz. kép-
viselők, Szabó Sándor alispán, Papp Tibor jog-
akadémiai igazgató és többen. A küldöttség arra 
kérte a minisztert, hogy az újonnan fölállítandó 
állami iskolákbc 1 Máramaros vármegye minél 
többet nyerjen el. Apponyi Albert gróf vála-
szában kijelentette, hogy az ország más részeit 
is figyelembe kell vennie az új állami iskolák 
fölállításánál, mindazonáltal a legnagyobb jó-
indulattal megtesz mindent, hogy Máramarosban 
minél több állami iskola állíttassék föl. 

— A fizetési törvényjavaslatok előadói. 
A képviselőház közoktatásügyi bizottsága az 
állami elemi tanítók illetményeinek szabályo-
zásáról és az állami népiskolák helyi felügye-
letéről szóló törvényjavaslat előadójává Bedőházy 
Jánost, a nem állami elemi népiskolák jog-
viszonyairól és a községi és felekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló törvényjavaslat előadójává 
pedig Vertán Endrét választotta meg. 

— Az Országos Magyar Iskolaegyesület 
február 17-én délelőtt közgyűlést tartott a 
vármegyeházán. Mintegy százötven tag jelent 
meg a közgyűlésen, amelynek napirendje az 
elnöki és alelnöki állás betöltése volt. Tóth 
József volt pestvidéki kir. tanfelügyelő, aki az 
elnöki széket ideiglenesen elfoglalta, bejelentette 
a közgyűlésnek a napirend két pontját. Kegye-
letes szavakkal emlékezett meg az egyesület 
volt elnökének, Zihy Jenő grófnak haláláról. 
Indítványára elnökül Rákosi Jenő főrendiházi 
tagot választották meg, akit küldöttség hívott 
meg a gyűlésre. Rákosi Jenő elismerő szavak-
kal emlékezett meg az elhunyt elnökök, Ger-
lóczy Károly és Zichy Jenő gróf munkásságáról. 
Gerlóczy Károly — úgymond —• különösen 
nagy tehetséggel bírt arra, hogy ebben az 
állásban megfeleljen a hozzá fűzött remények-
nek. A másik elnök, Zichy Jenő gróf époly 
kiváló típusa volt a fajszeretetnek, mint Gerlóczy. 
Főúr létére, akinek fény, pompa, kényelem 
kínálkozott itthon, elment, vándorútra kelt, hogy 
a magyar haza dicsőségét gyarapítsa és a ma-

gyar nemzetbe bizalmat csepegtessen, hogy a 
régi dicsőséget még nem lepte be a por, fénylik 
az majd ezután is. Reméli, hogy azoknak támo-
gatásával, akik elődeit segítették munkájukban, 
eléri az egyesület célját. Ezután Tóth József 
bejelentette, hogy Toldi László lemondott az 
alelnöki állásáról s indítványozza, hogy Toldi 
eddigi működéséért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazzanak neki. Ajánlatára az alelnöki állásra 
Árkay Kálmán dr. ügyvédet választották meg, 
aki megköszönte a bizalmat s kifejtette azokat 
az intenciókat, amelyek őt vezérelni fogják 
működésében. Különösen kiemelte, hogy a kisded-
óvodák működésére fogja a fősúlyt fektetni. 

— Fizetésemelés. A győri izraelita congr. 
hitközség képviselőtestülete f. hó 17-én tartott 
évi közgyűlésén három tanítójának fizetését 
személyenként 200 koronával fölemelte, többi 
öt tanítójának pedig évi 200 korona drágasági 
pótlékot szavazott meg. Követendő példa gyanánt 
szolgálhat hazánk hitközségei számára még az 
is, hogy a hitközség elöljárósága az iskolaszék 
előterjesztésére elhatározta, hogy a tanítók fize-
tését az állami tanítókévái egy időben és azoké-
val teljesen azonosan fogja rendezni, beszámítván 
tanítóinak nyilvános iskolán töltött összes szol-
gálati idejüket. A közgyűlés ezt a határozatot 
is magáévá tette. 

— Állami faiskolák bővítése. Tekintettel 
az utóbbi években észlelt arra a körülményre, 
hogy egyes vidékek gyümölcsfaszükségleteit az 
eddigi állami faiskolák nem voltak képesek 
fedezni, Darányi földmívelésügyi miniszter el-
rendelte, hogy a sepsiszentgyörgyi állami fa-
iskola 20 holdra, a kisszebeni szintén 20 holdra, 
a kisbéri 15 holddal kibővíttessék, Tyesen pedig 
Hunyadvár megy ében egy új 26 holdas faiskola 
állíttassék föl. 

— Halálozások. Molnár István kéttornyu-
laki (Veszprém m.) ev. ref. kántortanító életé-
nek 23., tanítói működésének 5. évében el-
hunyt. — Mátyás Endre nyug. el. isk. tanító, 
a „Magyaróvárvidéki róm. kath. néptanító-
egyesület "-nek hosszú időn át volt elnöke, életé-
nek 62., nyugalombalépésének 1. évében Moson-
ban elhunyt. Áldás emlékükre ! 

T a r t a l o m : Az anyák oktatása. Lakatos Lajos. — 
A nem állami tanítókra vouateozó törvényjavaslat. 
(Indokolás.} — Az állami tanítókra vonatkozó törvény-
javaslat. (Indokolás.) — A könyv nélkül való tanul-
tatás módja. Barton Imre. — S z ü n ó r a A pedagógia 
és didaktika a reálizmus korában. BiicMer Hugó. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1907. 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 egyezer, csütörtökön (reggel). 

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

Jilöllzetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 60 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 fi: fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előro küldendő 
be. Etçyéb hirdetéseknek az egész óldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasá̂ bú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADOHIVATAJL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MÀGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLÀ-TÉB 5. 

Kéziratokat n e m adu.ri.lt vissza. 

A népiskolai törvényjavaslatok. 
A népiskolai törvényjavaslatok tiszta 

magyar nemzeti szelleme úgy a társa-
dalmi, mint az iskolaügyi köröket telje-
sen kielégíti s e tekintetben csak egy 
a vélemény, hogy t. i. gróf Apponyi javas-
latainak törvényerőre emelkedésétől és 
pontos végrehajtásától sok jót várhatunk 
a nemzeti népoktatás érdekében. 

A javaslatoknak a tanítók anyagi el-
látására vonatkozó része azonban, mint 
egyébiránt előrelátható volt, tanítói kö-
rökben nem eredményezett teljes meg-
nyugvást. A javaslatok e tekintetben, 
a mi nézetünk szerint is, javíthatók s a 
javítás munkáját a képviselőház közok-
tatásügyi bizottsága mindjárt első — 
febr. 27-én tar to t t — ülésén meg is 
kezdette, amidőn az állami iskolákra vo-
natkozó törvényjavaslat 4. §-ának tár-
gyalásakor gróf Apponyi Albert miniszter 
hozzájárulásával kimondotta, hogy az 
állami kezelésbe átvett nemcsak községi 
vagy felekezeti, hanem még a társulati 
népiskolánál működött tanítók fizetése 
is az 1893. évi XXVI. törvénycikk életbe-
lépte után, megszakítás nélkül töltött tanítói 
szolgálati évek beszámításával állapíttassék meg. 
Tehát nemcsak a megállamosüott iskolák 
tanítói részesülnek e kedvezményben, ha-
nem bár mély községi, felekezeti vagy tár-
sulati iskolától állami iskolához kinevezett 
tanítók is. Az állami tanítók egyik legfőbb 

sérelmét tehát már a közoktatásügyi Uzottság 
közmegelégedésre orvosolta. 

A javításoktól — a pénzügyi lehe-
tőség határai közt — gróf Apponyi 
miniszter sem idegenkedik, aki a bizott-
ság első ülésén is kifejezést adott ebbeli 
hajlandóságának. A miniszter ez alka-
lommal így nyilatkozott: 

Molnár János kifogásolta hog}7 az 
állami tanítók javadalmazása nagyobb, 
mint a felekezetieké. Az állami tanítók 
fizetésén ez a javaslat nem sokat emel, 
inkább csak rendszeresíti azokat, azt 
azonban ne várja tőle senki, hogy az ál-
lami tanítók fizetését csökkentse. A 
javaslatokkal azt is célozta, hogy az 
állami ós felekezeti tanítókat közelebb 
hozza egymáshoz. Nagy lépést tett oly 
irányban, hogy tanító és tanító között kü-
lönbség ne legyen, de azt nem miette meg 
most, hogy a különbséget teljesen eloszlassa, 
mert erre a célra a mostani 6 millió több-
leten kívül még 5 millió koronára lett volna 
szüksége. Legyenek a tanítók nyugodtak, 
amit most el nem érhették, azt meghozza 
majd nekik az idő. Igaz, van némi for-
rongás a tanítók között, de nyugodtan 
mondhatja, hogy a többség nyugodt, s 
megnyugvással fogadja a törvényjavas-
latot. Az ő politikája az, hogy minden 
iskola nemzeti legyen, s aki ezt a célt 
szolgálja, az együtt van vele, s azt tá -
mogatja is. 
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A közoktatásügyi bizottság, mely sok 
jóindulattal tárgyalta a törvényjavasla-
tokat, a miniszter kijelentéseit zajosan 
megéljenezte. 

A M. T. Orsz. Bizottsága is a javítás 
álláspontjára helyezkedett. Már febr. 
24-én tar tot t igazgatótanácsi ülésén 
örömmel láttuk, hogy a higgadt mérséklet 
kerekedett fölül s egyetlen fölszólalás 
sem emlékeztetett azokra az áldatlan 
időkre, amikor a józanabb elemeknek 
elszánt küzdelmet kellett vívniok egyes 
nagyhangú pedagógus néptribunok ellen. 
A M. T. Orsz. Bizottsága emlékiratot dol-
gozott ki, amelynek — reméljük — lesz 
is sikere. Ez emlékiratból, melyet alább 
bőven ismertetünk, idézzük a következő 
bevezető részt: 

„Az 1848. évi nagy napok hatása 
alatt tar tot ták a tanítók az első nagy 
tanító-kongresszust s ettől kezdve a mai 
napig azért küzdöttek, hogy a taní tót 
ismerjék el „az álladalom köztisztjének''. 
Ez a kívánság teljesül e javaslattal s 
ugyancsak nagy örömmel ós igazi mély 
hálával eltelve fogadjuk azt az erős 
magyar nemzeti irányzatot, amely meg-
akadályozza valahára azt, hogy haza 
ellenségének épen az iskolában nevel-
hessenek valakit a haza jövendő pol-
gárai közül. 

De amidőn ezekért üdvözöljük ezt a 
két törvényjavaslatot, nem fojthatjuk 
el abbeh szomorúságunkat, hogy a taní-
tói fizetéseket a legszerényebb tanítói 
kívánságok mértékén is alul hagyja. 
Igaz, hogy a miniszter úr ezt az állam 
pénzügyeinek szegénységével indokolja, s 
mi is tudjuk, hogy e szegény nemzet 
filléreit hány oldalról veszik igénybe, 
de viszont azt is tudjuk, hogy az elha-
nyagolt iskolaügy a jövőben a nemzet 
sorsának jobbulása helyett romlását 
eredményezi. 

Mindazonáltal él a magyar tanítókban 
az a hazaszeretet, hogy ha a polgárok-
tól a haza áldozatot követel, az áldo-
zathozók között első helyen álljanak. 

Épen azért egyelőre a fizetésüknek e 
szerény keretben való rendezését is el-
fogadják. Ezzel szemben azonban egy 
nagy kérésünk van: azt a kicsi fizetést 
adják úgy, hogy a szívekben keserűséget 
ne hagyjon s ne sújtsa épen azokat, akik 
a nemzeti ügy szolgálatában mindig ott 
állottak a küzdők között s akik a magyar 
kultúrát eddig is a leglelkesebben szol-
gálták. 

Miniszterünk e javaslataival eléri azt, 
hogy a felekezetek a kultúra mezején 
nem ellenségek, nem vetélytársak többé, 
hanem testvérek. S amilyen szép és 
magasztos e gondolat, épen olyan lel-
kesítőnek kellene lenni annak is, hogy 
a tanítók a nemzetnevelő munkában 
szintén a testvéri egyetértésben marad-
hassanak. Soha tanítógyűlés a különb-
séget tanító és tanító között nem kereste, 
sőt hirdette, hogy bármilyen iskolában 
szolgál valaki, csak a magyar haza szere-
tetére oktathat. Egyenlő a munka, 
egyenlő a képesítés és egyenlő a lelke-
sedés, hát legyen egyenlő a fizetés is." 

A H cin állami tanítókra vonatkozó 
törvényjavaslat. 

(Az indokolás folytatása és vége.) 

4. §. Népoktatásunknak nagy hátrányára van 
a gyakori tanítóváltozás, mert az állandóság 
egyik főfeltétele a tanítói munkásság népnevelő 
hatásának. A helyváltoztatásnak ezen minden 
folytonos tevékenységet zsibbasztó jelensége a 
jövőben még gyakoribbá válhatnék azáltal, 
hogy a kisebb fizetési csoportba osztott köz-
ségekben működő tanítók állandóan töreked-
nének a magasabb fizetési csoportba tartozó 
állomásokra. Hogy ennek a törekvésnek legalább 
némileg elejét vegyem, javaslatom 4. §-ában 
módot nyújtok a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek, hogy a huzamos időn át kiváló 
érdemeket szerzett tanítóknak a közigazgatási 
bizottság és a tanfelügyelő javaslatára 200 K, 
fizetés természetével bíró személyes pótlékot 
engedélyezhessen azon korlát között, amelyet 
az állami költségvetésbe ezen célra fölvett ösz-
szeg megszab. 

5., 6., 7. és 8. §§. A javaslatnak ezen 
szakaszai az 1893. évi XXVI. t.-c. 3., 4., 5. és 6. 
§-aival azonosak. A 8. szakasz azonban azt a 
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módosítást tartalmazza, hogy a tanító termé-
szetben való jövedelmének megállapítása a 
községi és körjegyzők illetményeinek szabályo-
zásáról szóló 1904. évi XI. t.-c. rendelkezései 
szerint történjék. Ugyanezen szakasz megálla-
pítja, hogy a tanítói javadalmazások összeírása 
körül az érdekeltek a közigazgatási bizottság-
hoz keresettel fordulhatnak, s hogy ez utóbbinak 
határozata ellen még a közigazgatási bíróság 
előtti panasznak van helye. Részint a szerzett 
jogok kímélése, részint az adminisztráció egy-
szerűsítése céljából foglaltam ezen szakasz vég-
pontjába azt a rendelkezést, hogy az 1893. évi 
XXVI. t.-c. alapján már megtörtént tanítói 
fizetési megállapítások, amelyek alapján a tanító 
állami fizetéskiegészítést élvezett, érintetlenül 
maradnak. Ezen rendelkezés alapján módomban 
log állani az eddig már fizetéskiegészítést élvező 
községi és felekezeti tanítónak a jelen törvény-
ben biztosított magasabb fizetéskiegészítésére 
szükséges államsegélyt külön javadalmi össze-
írás nélkül azonnal folyósítani, természetesen 
a jelen törvényben foglalt egyéb föltételek meg-
tartása mellett. 

9. §. A tanítás érdeke kívánja, hogy az 
oktatást véglegesen alkalmazott, rendes tanítók 
lássák el. Ezért veszem föl azt a rendelkezést, 
hogy bizonyos eseteket kivéve, az elemi isko-
lákhoz ezentúl csak rendes tanítók alkalmaz-
tassanak. Az a követelés pedig, hogy a tanítói 
állások csak érvényes tanítói oklevéllel bíró 
egyénekkel tölthetők be, teljesen megfelel az 
1868. évi XXXVIII. t.-e. 11., illetőleg 133. és 
az 1879. évi XVIII. t.-c. 2. §-ában foglalt 
rendelk ezéseknek. 

10. és 11. §§. Ezen szakaszok az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 7. és 8. §-aival azonos rendelkezést 
tartalmaznak. A 11. § mindazonáltal a kántor-
tanítók javára lényeges és igen élénken pana-
szolt sérelmet orvosol. Eddig ugyanis, midőn a 
tanítónak fizetéskiegészítés céljából szüksége 
volt államsegélyre, az 1893. évi XXVI. t.-c. 
8. §-ában foglalt rendelkezés szerint a tanítói 
fizetés megállapításakor a tanítói és kántori 
járandóságokat együttesen tanítói fizetésnek 
vették. Ellenben a kántortanítók nyugdíjigé-
nyének megállapításánál az 1891. évi XLHI. 
t.-c. 3. §-a értelmében csak a tanító beszámít-
ható fizetése vétetett alapul, a kántori java-
dalomnak egy része csak az esetben, ha a 
tanítói és kántori jövedelem egyáltalán szét 
nem választható, illetőleg külön-külön meg 
nem állapítható. Ezen ellentétes rendelkezésből 
az a helytelen törekvés is származott, hogy míg 
a kántortanító javadalmát fizetéskiegészítés 
céljából állapították meg, különösen a termény-
beli járulékok értékét minél csekélyebbre szorí-
tották, addig a nyugdíjigény megállapításánál 

az értéknek lehető emelését tartották szem előtt. 
Javaslatom ezen sérelmet orvosolja; a 11. § 
utolsó pontja ugyanis elrendeli, hogy a tanítói 
és kántori javadalmazás úgy a fizetés, mint a 
nyugdíjigény megállapításánál egységesen szá-
mítandó, de azzal a korlátozással, hogy az ebből 
eredő nyugdíjjogosultság az orsz. tanítói nyug-
díjalap terhére nem lehet magasabb, mint 
amennyi az illető tanítót a jelen törvény 2. és 
3. §-a alapján alapfizetés és korpótlék címén ösz-
szesen a nyugdíjbalépés idején megilleti. 

12. §. Minthogy a jelen törvényjavaslat egy-
felől a fizetésminimum és a korpótlékok föl-
emelése által jelentékenyen több terhet ró az 
iskolafönntartókra, másfelől az állami segélye-
zéshez kötött föltételeket is az 1893. évi XXYI. 
t.-cikkben foglaltakhoz képest jóval fokozza, 
méltányosnak találom, hogy a törvénynek teljes 
mérvű életbeléptetésére az iskolafönntartónak 
3 évi időhaladék engedtessék. Különben az 
1893. évi XXVI. t.-c. 9. §-ában is egy, illetőleg 
két évi haladék volt az iskolafönntartóknak 
engedélyezve. Evégből a 12. §-ban 3 év van 
az iskolafönntartóknak arra engedve, hogy a 
jelen törvény 2. §-ában biztosított 1200, 1100, 
vagy 1000 K fizetési minimumot tanítóiknak 
biztosítsák; de jogukban áll, ha különben saját 
erejükből a minimumot nem biztosíthatnák és 
iskoláik a törvényben megállapított föltételek-
nek megfelelnek, a kiegészítésre szükséges 
államsegélyt a törvény életbelépte után azonnal 
kérelmezni. Az a határidő, amely alatt az alap-
fizetés kiegészítésére államsegélyért egyáltalán 
lehet folyamodni, 1910 szeptember 30-ig van 
megállapítva. Ezen átmeneti időre az iskola-
fönntartók továbbra csupán az 1893. évi XXVI. 
t.-c.-ben meghatározott járandóságokat tartoznak 
biztosítani ; s úgy a tanítói fizetések kiegészí-
tésére, mint a korpótlékokra 1907. év június 
hó 30-ig engedélyezett államsegélyek élvezeté-
ben az átmeneti idő alatt is meghagyatnak. 
Viszont ezen iskolákra is kiterjednek a jelen 
törvény határozatai, a 2., 3. és 20. § ok kivé-
telével. 

13. §. Ezen szakaszban foglalt rendelkezés 
megegyező az 1893. évi XXVI. t.-c. 9. §-ának 
2. pontjában foglalt rendelkezéssel. Az idézett 
törvény 3. pontjában foglalt szankció azonban 
nem bizonyult hatékonynak. Ez okból vettem 
föl azt a rendelkezést, hogy, ha a tanítói fizetés 
behajthatatlan és az illető iskolafönntartó ennek 
dacára sem veszi igénybe az államsegélyt, az 
az iskolafönntartó abban a községben elveszíti 
iskolafönntartási jogát. 

14. §. Ezen szakasz első pontja azonos az 
1893. évi XXVI. t.-c. 10. §-ával; a 2. pontban 
foglalt rendelkezés nagy jelentőségére ezen 
indokolás bevezető részében és a 2. § ii doko-

10* 
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lásában már rámutattam. Ezen szakasz utolsó 
pontja a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 
1898. : XIVJt.-c. 15. §-ának első pontjával egyezik. 

15. §. A tanítói állások fizetési minimumának 
államsegéllyel történő kiegészítését az 1893. 
évi XXVI. t.-c. 11. §-a már bizonyos föltéte-
lekhez kötötte. Ezek a föltételek a gyakorlat-
ban nem bizonyultak eléggé hatékonyaknak és 
különösen nem voltak elegendők arra, hogy a 
népoktatással megoldandó nagy nemzeti és 
népművelődési föladatokat biztosították volna. 
Egyik legfőbb törekvésem tehát arra irányul, 
hogy most, amidőn az állam nagy áldozatokat 
hoz a tanítók anyagi helyzetének javítására, 
az állami támogatást olyan intézményes föl-
tételekhez kössem, amelyek teljesítésétől a nép-
oktatásnak úgy nemzeti, mint helyes népneve-
lési hányban való nagyarányú föllendülése 
biztosabban remélhető. Az erre való törekvés 
nagyon is indokolt, mert ha népoktatásunknak 
a népművelődésre általában és különösen annak 
nemzeti irányára gyakorolt eddigi hatását vizs-
gáljuk, azt találjuk, hogy az 1900. évi nép-
számlálás adatai szerint a magyar anyaországban 
a hat éven fölül való népességnek még mindig 
38'8%-a nem tud ími, olvasni, s hogy ezen 
átlagos arányszám különösen a tiszabalparti 
részeken és a Királyhágón túl még sokkal 
kedvezőtlenebb ; továbbá azt találjuk, hogy 
ámbár a magyar nyelv kötelező tanításáról 
szóló 1879. évi XVIII. t,-c. életbelépte óta 
immár 27 év telt el, mégis az 1900 évi nép-
számlálás azt a képtelen helyzetet állapította 
meg, hogy a magyar anyaország népességének 
jó 40%-a nem beszéli az állam nyelvét, és 
megállapította azt a még fonákabb dolgot, 
hogy a nem-magyar anyanyelvű lakosságnak 
83'2%-a nem ért, nem beszél magyarul. Ezen 
tapasztalatok égetően szükségessé teszik, hogy 
népoktatásunknak intenzív fejlesztése felől az 
eddiginél sokkal hatékonyabban gondoskodjunk. 
Ez a célja a jelen törvényjavaslati]ak és különö-
sen a 15—20. §-okban foglalt rendelkezéseknek. 

A 15. § a ) pontja az államsegélyért folya-
modó iskolafönntartó anyagi helyzetének elbí-
rálására a közigazgatási hatóságok közrevoná-
sával nyújt alkalmat a közigazgatási bizottságnak, 
valamint az államsegélyt nyerő tanító képesített-
ségének megállapítására. Az illető iskolaépület 
törvényszerű voltának igazoíasa a hitfelekeze-
tekre nézve nem lehet sérelmes, mert már a 
népoktatási törvény 27. és 28. §-aiban kívánt 
föltételeket ugyanazon törvény 11. §-a a fele-
kezeti népiskolákra nézve is megköveteli ; az 
alkalmas iskolahelyiség pedig minden rendes 
tanításnak egyik múlhatatlan föltétele. 

A b) pont a nem-magyar tanítási nyelvű 
népiskolákban a magyar nyelv tanításának és 

a hazafias irányú népnevelés egyéb előfölté-
teleinek biztosítását és az illető tanító elé utalt 
mindennapi (6—12 éves) tankötelesek létszá-
mának a kimutatását kívánja az államsegélyért 
folyamodó iskolafönntartóktól. Az a célzatom 
e kívánsággal, hogy csak olyan tanító fizeté-
sének kiegészítésére legyen engedélyezhető 
államsegély, aki legalább 30 mindennapi tan-
köteles gyermeket oktat. Ennyi az a minimális 
létszám, amelyhez az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
44. §-a a polgári községek iskolaállítási köte-
lességét is köti. De viszont fönn kell tartanom 
fontos nemzeti érdekekből a miniszter azon 
jogát, hogy kivételes esetekben a 30-as lét-
számon alul is engedélyezhet államsegélyt. 
Szükséges ez a minimális tanulólétszámra vonat-
kozó kikötés azért, mert eddig a hitfelekezetek 
olyan iskola tanítójának is kértek és nyertek 
államsegélyt, amely iskolába csak 10—20 tanuló 
járt, pedig az ily törpe iskolára állami és nép-
művelődési érdekekből nincs szükség, ha ez a 
csekélyszámú tanköteles a községben más jellegű 
iskolában részesülhet törvényes oktatásban. 

Népoktatásunk fogyatékosságának egyik fő-
okát abban is kell ugyanis keresnünk, hogy 
népiskoláink között rendkívül sok az osztatlan, 
egytanítós iskola, melyben köztudomás szerint 
sokkal nehezebb oly jó tanítási eredményt el-
érni, mint a két- vagy épen többtanítós iskolában, 
ahol a gyermekeket osztályonként, vagy leg-
alább is alsóbb és felsőbb osztályok szerint 
csoportosítva, külön tanítók tanítják. Magyar-
országon igen nagy számmal vannak olyan, 
még pedig népes községek, amelyekben a taní-
tást két vagy több egytanítós felekezeti iskola 
látja el, holott, tekintettel a község lakosságá-
nak és tanköteleseinek összes számára, a köz-
ségben egy többtanítós iskola állhatna fönn. 

Hogy az egytanítós iskola, a népiskolának 
e legkevésbé tökéletes alakzata, nálunk milyen 
túlságosan nagy arányban fordul elő, kitűnik 
abból, hogy az 1904/5. tanévben a magyar-
országi (anyaországi) 16.510 elemi iskola közül 
11.093, vagyis az összes elemi iskoláknak 
67'2°/o-a volt egytanítós, míg pl. Ausztriában 
az 1902/3. tanévi hivatalos statisztika szerint 
(újabb adatok még nincsenek közzétéve) az ott 
fönnálló 19.087 elemi iskola közül csak 7676, 
azaz 40'2%> volt egytanítós. Még élesebben 
mutatkozik a különbség Ausztria javára a töké-
letesebb szervezetű többtanítós iskolák további 
részletezésénél. Volt ugyanis a többtanítós elemi 
iskolák között: 

MagyarorBzágon Ausztriában 

2 tanítós 2.775 = 16-8°/o 5.110 = 26-8°/o 
3 tanítós 975 = 5'9u/o 2.226 = ir7°/o 
4 és többtanítós . . 1.667 — 10 l°/o 4.075 = 21-3°/o 
Többtanítós iskola 

összesen 5.417 = 32-8°/o 11.411 = 59-8°/. 
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A tökéletesebb alakzatú — legalább 4 ta-
nítós — iskolák tehát Magyarországon az 
összes népiskoláknak alig egytizedét teszik, 
Ausztriában ellenben több mint egyötödét s a 
3 tanítós iskolák is kétszer és a 2- tanítós 
iskolák is másfélszer kedvezőbb arányban for-
dulnak elő Ausztriában, mint Magyarországon. 
Ez összehasonlítás jelentőségét még súlyosbítja 
az a körülmény, hogy Ausztriában a lakosság 
23.193 községben lakik, egy községre tehát 
csak 1118 lélek esik, Magyarországon ellenben 
a községek száma csak 12.576 s egy községre 
1330 lélek jut, emellett Ausztriában a telepek 
és egyéb külön megnevezésű lakott helyek 
száma 54.927-re rúg, nálunk pedig csak 
21.648-ra; kétségtelen tehát, hogy Magyar-
országon a népesség sokkal jobban van tömö-
rülve, mint Ausztriában, aminek következtében 
tulajdonképen azt lehetne várni, hogy minálunk 
sokkal nagyobb számmal legyenek többtanítós 
iskolák, mint Ausztriában* 

Ezek azok a fontos indító okok, amelyek 
azt követelik, hogy csak olyan népiskola része-
sülhessen akár fizetéskiegészítés, akár korpótlék 
címen államsegélyben, amely iskolára a hazafias 
és jó népoktatás érdekében föltétlenül szük-
ség van. 

16. §. Ezen szakasz az állami segélyezés 
egyik lényeges föltételéül azt szabja meg, hogy 
akár fizetés , akár korpótlékkiegészítés címén 
nyer államsegélyt a tanító, mindenesetre isko-
lájában a tanítás a törvényes követelményeknek 
megfelelő legyen. Tehát a felekezeti népisko-
lákban az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 11. §-ában, 
a községi iskolákban pedig a törvény 55. §-ában 
fölsorolt kötelezett tantárgyakat az illető egy-
házi főhatóság, illetőleg a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által kiadott tanterv szerint, a 
népoktatási törvény 48. §-a értelmében hat évre 
kiterjesztve és az 54. §-ban foglalt rendelke-
zésnek megfelelően az éven át faluhelyen leg-
alább 8, városokban legalább 9 havi szorgalmi 
idő alatt tanítsák. Szükséges ez a rendelkezés, 
mert népiskoláink nagy része, közöttük a magyar 
tanítási nyelvűek is, csupán 3—4 évfolyammal 
bírnak. Minthogy pedig a nemzeti tantárgyak 
(történelem, polgári jogok és kötelességek), 
továbbá a reáltantárgyak (természetrajz, ter-
mészettan) a tanterv szerint a népiskola V. és 

* Említésre érdemes, hogy a népoktatás a jelzett 
szempontból Horvát-Szlavonországokban is helyesebben 
van szervezve, mint az anyaországban, mert ámbár 
Horvát-Szlavonországok népessége tudvalevőleg sokkal 
kevésbé tömörül nagy városokban és népes községek-
ben, mint az anyaországé, mégis Horvát-Szlavonország-
bau az elemi iskoláknak közel fele (43"3°/o) két- vagy 
többtanítós, nálunk pedig az iskoláknak nem is egé-
szen egyharmada (32'8°/o) esik a népiskoláknak ezen 
tökéletesebb alakzatára. 

VI. osztályában képezik a tanítás anyagát, 
ezekből az elemi iskolai tanulóifjúság vagy 
egyáltalán nem nyer oktatást, vagy csak alig 
számbavehető ismeretet szerez ; a 3 — 4 évig 
tartó iskolázás után az egész elemi népoktatás 
hatása az életre elenyészik. A jó népoktatás 
érdekében arra kell tehát törekednünk, hogy 
a hat évig tartó elemi iskolázás mindenütt 
megvalósuljon. E tekintetben még sok a kívánni-
való, amint a következő adatokból kitűnik. Az 
elemi népiskolák összes száma volt az 1904/5. 
tanévben 16.510, ezek közül teljes hat évfolyamú 
volt 12.606, öt évfolyamú 1136, négy 1876, 
három 549, kettő 266 és egy évfolyamú 77. 
Jelleg szerint az 1993 állami népiskola közül 
teljes hat évfolyamú volt 1555, az 1456 köz-
ségi iskola közül 999 és a 12.769 felekezeti 
iskola közül 9858, végre a 292 társulati és 
magániskola közül 194. Ugyanazon tanévben a 
16.510 népiskola közül 2900 iskolában nem tar-
tották meg a 8 havi minimális szorgalmi időt sem. 

17. §. A népoktatási törvény különböző iskola-
fönntartókat ismer ugyan, de bármilyen jellegű 
legyen is a népiskola, egy közös kötelessége 
mindannyinak van, az, hogy iskoláikban a haza-
fias szellemű népoktatást biztosítsák és ezt a 
törekvésüket külső jelekkel is igazolják. Az is 
kétségtelen, hogy bármilyen je legű iskolaépület 
középületnek tekintendő és mint ilyen, a ma-
gyar állam jelvényeivel látandó el. Evégből a 
javaslat 17. §-a azt rendeli, hogy minden nép-
iskola, tekintet nélkül arra, hogy milyen jellegű 
és hogy tanítója részesül-e bármilyen címen 
államsegélyben, tartozik a gyermekek lelkében 
a magyar hazához való ragaszkodásnak szelle-
mét kifejleszteni és megerősíteni. Elrendeli tehát 
ezen szakasz, hogy minden nyilvános iskolában, 
jellegkülönbség nélkül, úgy külsőleg a főbejárat 
fölött, mint megfelelő helyen a tantermekben, 
Magyarország címere elhelyezendő, hogy ily 
módon külsőleg is jelezze a magyar állami-
ságot és az iskolának középület voltát, bent, 
a tantermekben pedig nevelési eszköze legyen 
hazafias szellem fölkeltésének és ápolásának. 
Evégből a tantermekben magyar földrajzi és 
történelmi képek is helyezendők el és az iskola-
épületre a nemzeti ünnepeken az 1848. évi 
XXI. t.-c. 2. §-ában foglalt rendelkezéshez képest 
a magyar nemzeti címer és zászló tűzendő ki. 
Paliképekkel és zászlókkal az összes iskolákat 
a közoktatási tárca fogja ellátni. Ezen hazafias 
jelvényeken és tanítási eszközökön kívül csak 
a község és a törvényhatóság címere és az 
iskola jellegének megfelelő külső fölirat, to-
vábbá a tantermekben a vallási jelvények alkal-
mazása lehet megengedve. A szakasz utolsó 
pontja az abban foglalt rendelkezések foganato-
sítását kellő szankcióval látja el. 
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18. §. Az 1868. évi XLIY. t.-c. 14. §-ában 
foglalt rendelkezés, amely szerint az egyház-
községek, egyházi felsőségeik törvényes jogai-
nak sérelme nélkül, iskoláikban az oktatásnak 
nyelvét tetszés szerint határozhatják meg, sok 
esetben arra is engedett tért, hogy némely 
egyházi hatóság nemcsak hogy nem az állam 
nyelvét, de még az iskolába járó gyermekeknek 
anyanyelvét sem, hanem tetszés szerint más 
nyelvet rändelt a felekezeti iskola tanítási 
nyelvéül. Minthogy ezen alapon még arra is 
nyílik alkalom, hogy még magyar anyanyelvű 
tankötelesek által látogatott felekezeti népisko-
lákban sem a magyar a tanítási nyelv, az 1868. 
évi XLIY t.-c. szóbanforgó szakaszának meg 
kellett adni e javaslatban azt a helyes értel-
mezését, hogy tanítási nyelvül csak az állam 
nyelve, vagy az iskolába járó gyermekek anya-
nyelve állapítható meg ; de fönnmarad termé-
szetesen az utóbbi esetben a magyar nyelv 
tanítására vonatkozó törvényes intézkedések 
föltétlen érvénye és hatálya. A szakasz utolsó 
pontja pedig gátat vet annak az eshetőségnek, 
hogy, havaiamely felekezeti iskolában az állam-
nyelvet tanítási nyelvül egyszer már alkal-
mazták, ez az intézkedés többé megváltoztat-
ható legyen. 

19. §. A magyar nyelvnek, mint köteles tan-
tárgynak a nem-magyar tanítási nyelvű összes 
iskolákban való tanítását már az 1879. évi 
XVIII. t.-c. 4. §-a rendeli, mégis, a legújabb 
adatok szerint, még mindig van 1447 olyan 
elemi népiskolánk, amelyben a magyar nyelvet 
nem tanították sikerrel. Ezek között 235 róm. 
kath., 270 gör. kath., 596 gör. kel., 346 ág. 
hitv. ev. iskola. 

Kizárólag nem-magyar tanítási nyelvű nép-
iskoláink száma 3248. Ezekben a magyar nyelv 
csakis mint tantárgy szerepel,, és mivel ezen 
iskolák, 65 kivételével, mind felekezetiek, ben-
nük a magyar nyelv tantervét maguk a hit-
felekezetek állapítják meg ; a tapasztalat azt 
igazolja, hogy ezen kizárólag nem-magyar tan-
nyelvű népiskolák túlnyomó nagy részében a 
magyar nyelv tanítása csakis a magyar gépies 
írásra és olvasásra terjed. Az ilyen, kizárólag 
nem-magyar tannyelvű felekezeti népiskolákból 
magyarul beszélni tudó gyermek alig kerül-
het ki. 

Ezen tarthatatlan és már az 1879. évi XVIII. 
t.-c. intenciójával is ellenkező állapoton segít 
javaslatom 18. § a, amidőn a szóbanforgó 
iskoláktól határozottan megköveteli azt, amit 
különben már az 1879. évi XVIII. t. c. végre-
hajtása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1879. évi 17.984. szám alatt, tehát 
ezelőtt 27 évvel kiadott tantervben a magyar 
nyelv tanítása céljául kitűzött és amit az 1902. 

évi 30.332. számú vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri körrendelet is fölújított, hogy ugyanis 
a nem-magyar anyanyelvű gyermek az elemi 
népiskola mindennapi hat éves tanfolyama alatt 
a magyar beszédet annyira elsajátítsa, hogy az 
ő életcéljainak megfelelően, gondolatait magya-
rul érthetően ki tudja fejezni, továbbá tudjon 
magyarul folyékonyan olvasni, írni és számolni. 
A szakasz ezen rendelkezése kellő biztosítást 
nyer főleg azáltal, hogy az illető népiskolákra 
nézve kivétel nélkül és tekintet nélkül arra, 
vájjon részesülnek-e állami segélyben vagy nem, 
kiterjesztetik a törvénynek eddig csupán a 
községi iskolákra érvényes követelése, hogy a 
magyar nyelv tanítását a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által kiadott tanítási terv szerint 
és az általa megállapított heti óraszámban 
kötelesek elláttatni. 

20. §. Amint már többször kiemeltem, itt 
újból hangsúlyozom, hogy a községi és fele-
kezeti népiskolák közül csakis azok tarthatnak 
igényt állami támogatásra, amely iskolák a 
hazafias népnevelésnek igaz tényezői és ter-
jesztői, amelyek tehát egész szervezetüket és 
belső életüket akként rendezik, hogy működé-
sük iránt az állam érdekei szempontjából teljes 
bizalommal viselkedhessünk. A hazafias irányú 
népoktatásnak pedig az az elengedhetetlen föl-
tétele, hogy az iskola minden nevelő eszközt 
igénybe vegyen arra, hogy a növendékekben 
a haza szeretetét fölkeltse és ápolja. Erre pedig 
leghathatósabb mód nyílik a hazai földrajz, 
történelem, továbbá a polgári jogok és köte-
lességek tanításánál. Minden nem-magyar taní-
tási nyelvi népiskolától, amely tanítói fizetés-
kiegészítés vagy korpótlék címén államsegélyért 
folyamodik, javaslatom ezen szakasza megköve-
teli tehát, hogy az illető iskolában a 16. §-ban 
megszabott föltételeken kívül a számolás, amely 
a közéletben népünknek egyik leghasznosabb 
tudnivalója, a hazai földrajz és történelem, 
továbbá a polgári jogok és kötelességek taní-
tása a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
megállapított tanítási terv szerint és óraszámban, 
kizárólag az általa engedélyezett tankönyvek és 
az általa helybenhagyott hazafias tartalmú 
olvasókönyvek és tanítási segédeszközök hasz-
nálatával történjék. A tanítási tervben lesz 
megállapítandó, hogy e tárgyak tanítása, az 
anyanyelvi oktatás sérelme nélkül, mennyiben 
lesz a magyar nyelv gyakorlására fölhaszná-
landó. 

21. §. Az itt foglalt rendelkezés az 1893. 
évi XXVI. t.-c. 11. §-ának c) pontjával meg-
egyező rendelkezést tartalmaz. 

A negyedik pontban foglalt az a kikötés, 
hogy oly községi vagy felekezeti tanítói állásra, 
amelynek javadalmához az állam a fizetés felé-
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nél nagyobb fizetéskiegészítő államsegéllyel járul, 
a tanítót a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nevezi ki, helyén van nemcsak azért, mivel ily 
nagymérvű állami segélyezés mellett csupán a 
választás jóváhagyása az állami befolyás szem-
pontjából csakugyan nem volna elégséges, de 
indokolt még azért is, mert a kinevezési jognak 
ilyetén kikötése az iskolafönntartókat remél-
hetőleg arra fogja buzdítani, hogy a tanítói 
állások javadalmazásának megállapításánál a 
tőlük telhető hozzájárulást biztosítsák, hogy 
tehát iskoláik fejlesztésénél ne támaszkodjanak 
pusztán az állam támogatására. Különben ehhez 
hasonló rendelkezést találunk a középiskolai 
(1883. évi XXX.) törvény 47. §-ában, és ezen 
rendelkezés a középiskolák felekezeti jellegét 
egyáltalán nem sértette. A szakasz utolsó pont-
jában fölvett rendelkezés a minisztertanácsnak 
az 1899. évi szeptember hó 6. napján tartott 
ülésében az 1896. évi XXVI. t.-c. 159. §-át 
érintőleg hozott azon határozatával egyezik, 
amellyel a m. kir. minisztérium, mint az 1896. 
évi XXVI. t.-c. 131. §-ának rendelkezéséből 
kifolyólag az 1869. évi IX. t.-c. 25. §-a értel-
mében hatásköri összeütközés tárgyalására hiva-
tott bíróság, egy fölmerült eset alkalmából a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter illetőségét 
kimondotta. 

22. §. Ezen szakaszban foglalt rendelkezés 
azt akarja biztosítani, hogy csak olyan községi 
vagy hitfelekezeti iskola tanítójának legyen 
fizetéskiegészítésre államsegély engedélyezhető, 
amely iskolára a népoktatás érdekében valóban 
szükség van. Ha tehát valamely községben 
állami elemi népiskola áll fönn, amely az egész 
község tanköteleseinek befogadására elegendő 
tanteremmel és tanítóval rendelkezik, ott a 
netán létező községi, vagy felekezeti iskola 
tanítójának fizetéskiegészítésére vagy korpót-
lékára államsegély nem volna engedélyezendő, 
mert ezen iskolának fönnállását az állami iskola 
mellett állami és népoktatási szempontból külö-
nös szükség nem indokolja. Állami iskolával 
bíró községekben tehát esak az esetben enge-
délyezhető valamelyik községi vagy felekezeti 
népiskola tanítójának fizetéskiegészítésére állam-
segély, ha annak fönnállása a tankötelesek 
törvényszerű oktatása szempontjából szükséget 
pótol. Különben ezen rendelkezés megfelel az 
1893. évi XXVI. t.-c. 12. §-a intencióinak és 
ezen törvény végrehajtása tárgyában 1894. évi 
10.000. sz. a. kiadott Utasítás 22. § utolsó 
pontjának ; sőt az idézett törvénynek egyidejű-
leg hatályon kívül helyezendő 12. §-ában fog-
laltaknál sokkal enyhébb a rendelkezés és a 
gyakorlatban eddig is sok esetben bevált. 

23. §. Ezen szakaszban bármilyen összeggel 
államilag segélyezett felekezeti tanítóknak nem 

szorosan az állam érdekeit sértő, lianém az 
1876. évi XXYI. t.-c. 7. §-ában körülírt olyan 
fegyelmi vétségei vannak érintve, amelyeket a 
tanító törvényes, vagy kormányrendeletből ki-
folyó kötelességének elmulasztásával követ el. 

A szakasz további rendelkezése egyezik az 
1893. évi XXYI. t.-c. 13. §-ával. Az iskolai 
főhatóságok azért kötelesek fegyelmi szabá-
lyaikat a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
tudomás végett előzetesen bemutatni, hogy 
megállapítható legyen, vájjon a hitfelekezeti 
hatóságok a fegyelmi eljárásban és az ítélet 
meghozatalánál saját szabályaikat megtartot-
ták-e. Különben erre a hitfelekezeti hatóságok 
már az 1893. évi XXYI. t.-c. végrehajtása 
tárgyában 1894. évi 10.000. sz. a. kiadott 
Utasítás 28. §-ának 2. pontjában kötelezve 
vannak. 

24. §. Az 1893. évi XXVI. t.-c. 13. §-a az 
államsegélyes hitfelekezeti tanítók fegyelmi 
ügyeit szabályozza, és úgy a tanító, mint az 
állam érdekeinek szempontjából az állami inge-
renciát, még az államellenes irány követésével 
vádolt felekezeti tanító fegyelmi ügyében is 
azon föltételhez köti, hogy vájjon az illető 
tanítónak fizetése államsegéllyel ki van-e egé-
szítve. 

Az állam érdekeit érintő fegyelmi vétségek 
tekintetében javaslatom a 25. §-ban azt az 
egyedül helyes álláspontot foglalja el, hogy 
ilyen esetekben bármilyen jellegű iskolánál 
alkalmazott tanító ellen, tekintet nélkül arra, 
vájjon fizetésének kiegészítésére van-e állam-
segély engedélyezve, vagy sem, a közigazgatási 
bizottság van hivatva az 1876. évi XXVIII. 
t.-c. 7. §-ában megszabott módon a fegyelmi 
eljárást foganatosítani. Ez a rendelkezés termé-
szetesen nem zárja ki, hogy a felekezeti taní-
tóknak az állam érdekkörét sértő fegyelmi 
eseteiben is az illetékes egyházi főhatóság saját 
szabályai szerint járjon el és hozzon fegyelmi 
ítéletet ; de módot nyújt arra, hogy minden 
olyan esetben, amidőn a hitfelekezeti főhatóság 
a fegyelmi eljárás megindítását és befejezését 
halogatná, vagy az eljárást az állam érdekeinek 
figyelmen kívül hagyásával foganatosítaná, a 
közigazgatási bizottság jogosítva legyen eljárni. 

Az ezen csoportba sorolt fegyelmi vétségek 
a következők: 

a ) A magyar nyelv tanításának elhanyagolása. 
Azért szükséges ezen fegyelmi vétséget ide 
sorozni, mert a magyar nyelv elsajátítása az 
államnak és polgárainak elsőrendű érdeke. Hogy 
a magyar nyelv tanításának nincs meg a kellő 
eredménye, ennek a legtöbb esetben az iskola-
fönntartónak eziránt való vétkes érzéketlensége 
mellett főképen a tanító hanyagsága az oka. 
Ez ellen az 1879. évi XVIII. t.-c. kellő meg-
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torlásról nem gondoskodott, mert a 6. § 3. 
pontja nem a tanítóval, hanem az iskolával 
szemben enged megtorlást, ez pedig elég hatá-
lyosnak nem bizonyult ; az 1893. évi XXVI. t.-c. 
13. §-ának 2. pontja alapján pedig csak az 
esetben lehet helye az ilyen tanító ellen a 
fegyelmi eljárásnak, ha a fizetéskiegészítésre 
legalább 120 K államsegély van engedélyezve, 
és ez esetben is a fegyelmi vizsgálatot a hit-
felekezeti hatóság saját szabványa szerint ejti 
meg. 

A 24. § b) pontja a javaslat 20. §-ának 
folyománya. 

A c) pontban az államellenes irány megálla-
pítása teljesen azonos az 1893. XXVl. t.-c. 13. 
§-ának utolsó pontjában foglalt értelmezéssel. 

A á j pont a hitfelekezetek és egyes társa-
dalmi osztályok, úgyszintén a tulajdon vagy a 
házasság jogintézménye ellen folytatott izgatást, 
valamint a magán- és köztulajdon fölosztásával 
űzött ámítást minősíti fegyelmi vétségnek. 

Az e) pont alatt a kivándorlási üzelmebnek 
a fegyelmi vétségek közé való fölvételét az a 
tapasztalat tette szükségessé, hogy néhány eset-
ben bebizonyult a tanítóknak ilyen irányú káros 
közreműködése, de az ilyen üzelemnek fegyelmi 
úton való megtorlására nem volt meg a kellő 
törvényes alap. Az ezen pontban fölvett ren-
delkezés egyezik a kivándorlásról szóló 1903. 
évi IV. t.-c. 18. és 20. §-ában, továbbá a IV. 
fejezetében foglalt rendelkezésekkel. Tehát a 
javaslat szerint fegyelmi eljárás alá vonandók 
az olyan tanítók, akik a kivándorlásra vonat-
kozó bármiféle fölhívást, ismertetést közzétesz-
nek, vagy egyeseknek szétküldenek, vagy akár 
szóval, akár írásban a kivándorlásra csábítanak, 
buzdítanak, e célból házról házra járnak, a 
kivándorlóktól díjat vagy szolgáltatást köve-
telnek vagy elfogadnak és a kivándorlóknak 
előleget adnak, általában a kivándorlást bármily 
úton-módon, nyereségvágyból vagy keresetből, 
avagy anélkül előmozdítják. 

25. §. A felekezeti tanítók ellen elrendelt 
fegyelmi vizsgálat és annak eredménye felől a 
felekezeti főhatóság értesítése főleg azért szük-
séges, hogy ezek a fegyelmi ítéletet végrehajt-
hassák. Ez a rendelkezés megfelel az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 13. §-a 5. pontjában, a szóbanforgó 
szakasz 2.- pontjának rendelkezése pedig az 
1876. évi XXVIIL t.-c. 7. §-a utolsó pontjában 
foglaltaknak. 

26. §. Javaslatom egyezik az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 15. §-ában foglalt rendelkezéssel, 
de azzal a változtatással, hogy nemcsak az 
államellenes irány követése, hanem a magyar 
nyelv és a nemzeti tárgyak tanításának el-
hanyagolása és a nem engedélyezett tankönyvek 
és taneszközök használata miatt első ízben el-

mozdított tanító iskoláját a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter megszüntetheti és helyébe 
állami iskolát állíthat. 

27. §. Nincs kizárva annak a lehetősége, 
hogy valamely felekezeti népiskola tanítója a 
24. § a)—c) pontjában meghatározott és 
állami érdeket érintő fegyelmi vétségek valc-
melyikét nem annyira önszántából, mint inkább 
az illető felekezeti népiskola egyházi hatóságá-
nak utasítása vagy tilalma folytán követte el. 
Ha valamelyik egyházi hatóság körzetében több-
rendbeli ilyen fegyelmi eljárás során az derülne 
ki, hogy a tanítókat ilyen felsőbb hatás indítja 
a fegyelmi vétségek elkövetésére, a közoktatási 
kormánynak e szakasz módot nyújt, hogy köte-
lességszerűen ezen jelenség valódisága felől a 
legkiterjedtebb vizsgálat útján bizonyságot sze-
rezzen. A vizsgálat eredményéhez képest alkal-
mat nyer a kormány arra, hogy az állam érdekeit 
érintő ilyen visszaélést gyökeresen orvosolhassa. 

28. §. Ugyanezen érdekek megóvása szem-
pontjából, ha a 24. §-ban fölsorolt fegyelmi 
vétségek fölmerülésében az illető felekezeti 
népiskola lelkésze is részes, ez ellen a 28. § 
hatékony megtorlási módnak alkalmazását szabja 
meg abban, hogy az illető lelkésztől az állami 
kongruakiegészítés ideiglenesen vagy véglegesen 
elvonható s az illető lelkész nyilvános iskolai 
hitoktatói teendők ellátásától is eltiltható. Ha 
az illető egyházi főhatóság a fölmerült hibákat 
a saját hatáskörében egy félév alatt nem orvo-
solja, a miniszter az illető iskolát bezárathatja 
és helyébe állami iskolát állíthat. 

29. §. Ha a magyar nyelvtanítás eredmény-
telenségének esetén elrendelt fegyelmi vizsgálat 
azt állapítja meg, hogy a magyar nyelvtanítás 
sikertelen volta, illetve ennek oka nem a tanító 
szándékos mulasztásában, hanem tanítói képes-
ségének fogyatékos voltában rejlik, ezen eset-
ben az illető tanító, amennyiben az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetnek tagja, az 1875. évi XXXII. 
t.-c. 10. §-a alapján nyugdíjazandó, illetőleg 
végkielégítendő. 

Ha pedig a tanító nem nyugdíjképes, az 
iskolafönntartó köteles mellé törvényes képe-
sítéssel bíró segédtanítót alkalmazni. 

30. §. E szakasz rendelkezése a közoktatás-
ügyi kormánynak megadja a módot, hogy az 
állam érdekeit sértő fegyelmi vétség miatt 
elmozdított tanító helyét, ha arra az iskola-
fönntartó 30 nap alatt kifogástalan képesítéssel 
bíró tanítót nem alkalmaz s ezt a közigazgatási 
bizottság előtt nem igazolja; vagy ha 15 napon 
belül benyújtandó fölebbezésére a közoktatás-
ügyi minisztertől erre halasztást nem nyert, 
azonnal minden tekintetben megfelelő tanítóval 
kinevezés útján tölthesse be. Az így kinevezett 
állami tanító összes illetményeit az állampénz-
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tárból nyeri. Élihez hasonló rendelkezést külön-
ben már az 1893. évi XXVI. t.-c. 11. §-ának 
d) pontja is tartalmaz, amely szerint, ha köz-
ségi vagy felekezeti tanítói állásra állami szem-
pontból kifogásolható egyén választatik, az 
esetben a tanítót az iskolafönntartó további 
meghallgatása nélkül a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter nevezi ki. De ez a rendelkezés 
csak államilag segélyezett tanítói állásra vonat-
kozik, míg a javaslatba hozott rendelkezés 
minden községi vagy felekezeti iskolára egyaránt 
kiterjed. 

Ami különösen a magyar nyelv sikeres taní-
tásának érdekét illeti, egyedül ily eljárás látszik 
föltétlenül célravezetőnek és alkalmasnak arra, 
hogy a törvény rendelkezése, még megátalko-
dottsággal szemben is, haladéktalanul érvénye-
süljön. Az iskolafönntartó község, illetőleg 
hitfelekezet tanítóválasztási joga ily esetben 
csak akkor éled föl, amidőn a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az általa ideiglenesen 
alkalmazott tanítót elhelyezi. E szakasz követ-
kezése kétségkívül az lesz, hogy a kormánynak 
bizonyos számú tanítót rendelkezési állapotban 
kell tartania s hogy esetleg egyes tanítók 
aránylag rövid idejű működés után máshová 
fognak kerülni ; de ezt a kirendelésükkel elért 
föladat fontossága teljes mértékben igazolja. 

31. §. Ezen szakasz rendelkezése úgy az 
államsegélyes tanítói állások és az abban alkal-
mazott tanítószemélyzet nyilvántartása, valamint 
az orsz. tanítói nyugdíjalap érdekében is szük-
séges. 

32. §. Az 1893. évi XXVI. t.-c. 17. §-ának 
azt a rendelkezését, amely szerint a tanítói 
fizetések kiegészítésére és a korpótlékok fede-
zésére adott államsegély az iskolafönntartó 
kezéhez utalványozandó, ezen javaslatban meg 
kellett változtatni nemcsak adminisztratív szem-
pontból, mert ezen államsegélyeknek elszámo-
lása úgy a közigazgatási bizottságoknál, mint 
a miniszteri számvevőségnél rengeteg munka-
halmazt okozott ; hanem el kell rendelni a 
tanító nevére szóló közvetetlen utalványozást 
még azért is, mivel több esetben a helyi iskolai 
hatóságoknál az államsegélyeknek szabályszerű 
és kellő időben való kiszolgáltatását az érdekelt 
tanító részére nem lehetett mindig biztosítani. 
Az állami érdekek megóvása szempontjából ki 
kellett kötni, hogy a tanítói államsegélyről 
szóló nyugtát évenként január és július hónapra 
a kir. tanfelügyelő láttamozza. A láttamozás 
további kiterjesztése a tanfelügyelőkre rengeteg 
munkát hárítana. Az iskolaszéki elnökök tiszte 
a közbeeső hónapok államsegély-nyugtáinak a 
láttamozása. 

33. Az állami és községi népiskoláknál 
alkalmazott tanítók, mielőtt hivatalukat elfog-

lalnák, a kir. tanfelügyelő előtt esküt tesznek 
és magyar állampolgárságukat kötelesek igazolni. 

Minthogy a hitfelekezeti tanítók szintén 
köztisztviselői minőséggel bírnak, állami érde-
keket is szolgálnak, ez okból azt hozom javas-
latba, hogy a felekezeti tanítók is hivataluk 
elfoglalása alkalmával kötelesek magyar állam-
polgárságukat a kir. tanfelügyelő vagy meg-
bízottja kezébe, az iskolai hatóság képviselő-
jének a jelenlétében, a törvényjavaslatban fölvett 
szöveggel esküt tenni. A tanító csak az eskü 
megtörténte után foglalhatja el állását, csak 
azután léphet az országos tanítói nyugdíjintézet 
tagjainak sorába, államsegélyről szófó nyugtája 
csak azután láttamozható. A jelen törvény 
életbeléptekor már alkalmazásban levő mindazon 
tanítók, akik akár fizetéskiegészítés, akár kor-
pótlék címen államsegélyt élveznek, szintén 
kötelesek a jelen törvény életbeléptétől szá-
mított három hónap alatt a föntebbi esküt az 
itt meghatározott módon letenni. 

34. §. Az 1897. évi XXXV. t.-c. 10. §-a 
értelmében a statisztikai kimutatások megbíz-
hatóságának és szabályszerűségének ellenőrzé-
sére a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezettek 
által vezetett különböző nyilvántartások szol-
gálván, szükséges, hogy az iskolai nyilvántar-
tások az adatszolgáltatás igényeivel kellő össz-
hangban legyenek. De a tanfelügyelet sikeres 
gyakorlásának megkönnyítése érdekében is 
kívánatos, hogy az iskolai nyilvántartások min-
den szükséges rovatot magukban foglaljanak 
és lehetőleg egyöntetűen legyenek szerkesztve. 

E célból vétetett föl a törvényjavaslat 34. 
§-a, melynek értelmében a községi és állam-
segélyes hitfelekezeti iskolák az állami iskolák 
számára megállapítandó nyomtatványmintákat 
fogják használni és a többi iskolák is csak oly 
nyomtatványokat fognak alkalmazhatni, amelyek 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
megállapított összes rovatokat tartalmazzák, 
ami természetesen nem akadályozza, hogy a 
nyilvántartásokba esetleg még más rovatokat 
is fölvegyenek. 

35. §. A népiskolai közoktatásról szóló 1868. 
évi XXXVIII. t.-c. IV. fejezete a magánosok 
és társulatok által fönntartott népoktatási tan-
intézetek jogviszonyait szabályozza. Ennek ki-
egésztéséről szükségesnek tartom itt kijelenteni, 
hogy a magánosok és társulatok által ezentúl 
létesítendő népoktatási tanintézetek, amelyek 
közé a gyárak és ipartelepek által létesített 
népiskolák is értendők, csak akkor nyerhetnek 
nyilvánossági jogot, ha a jelen törvénynek 17., 
18., 19., 24., 25. (második bekezdés), továbbá 
a 26., 27., 33. és 35. §-ainak a rendelkezései 
ezen iskolákra is alkalmaztatnak. 

36. §. Ez a szakasz a félreértések elkerülése 
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céljából szükséges. Különben szó szerint egyezik 
az 1893. évi XXVI. t.-c. 19. §-ával. 

37. §. Ügy áz iskola, mint az iskolafönn-
tartók érdekében ki kell mondani, hogy, ha a 
tanítónő más helyre férjhez megy, állásáról 
lemondottnak tekintetik. Különösen a kinevezés 
alá eső tanítószemélyzet ilyen házasságok esetén 
valósággal ostromolja a közoktatási kormányt 
az érdekeiknek megfelelő áthelyezésért, amely 
pedig csak ritkább esetben fedi az iskola ér-
dekeit. 

38. §. A jelen törvényt 1907. év július hó 
1-én kívánom életbeléptetni. Legalább is ennyi 
idő múlhatatlanul szükséges avégből, hogy a 
jelen törvény életbeléptetésével járó sokoldalú 
és nagyarányú előkészületeket a közoktatásügyi 
kormány megtehesse. A törvény életbelépteté-
séből a folyó 1907. évre eső költségtöbblet az 
1907. évi állami költségvetés XXI. fejezet 20. 
címének terhére számolandó el. 

39. §. A jelen törvénynek életbeléptetésével 
az 1893. évi XXVI. t.-c. egész terjedelmében 
és a magyar nyelv tanításáról szóló 1879. évi 
XVIII. t.-c. 4. §-ának utolsó pontja hatályon 
kívül helyezendő. Ez utóbbi szerint ugyanis a 
nem magyar tanítási nyelvű felekezeti iskolák 
a magyar nyelv tanításában nem kötelesek 
követni a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által kiadott tanítási óratervet, hanem csupán 
az abban megszabott óraszámot, míg a jelen 
törvény 18. §-a a tanítási terv megtartását is 
kötelezővé teszi. 

Budapest, 1907 február hó 1-én. 

Apponyi Albert gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Az állami tanítókra vonatkozó 
törvényjavaslat. 

(Az indokolás folytatása és vége.) 

Tekintettel hazánk közgazdasági viszonyaira, 
népoktatásunk egyik elsőrangú föladata, hogy 
népünknek a tanköteles korban levő gyerme-
keit a gyakorlati élet követelményeinek meg-
felelő oktatásban részesítse. Ezen fontos tekin-
tet indította egyik hivatali elődömet arra, hogy 
az elemi népiskolának ismétlő-tanfolyamát a 
népoktatási törvénynek föntebb említett ren-
delkezései alapján olyan szervezettel lássa el, 
hogy abban a 13—15 éves mindkét nemű 
ifjúság a közgazdaságnak a helyi viszonyok 
által indokolt ágaiban, tehát a földmívelésben, 
szőlészetben, kertészetben, gyümölcsészetben, 
stb. oly gyakorlati és elméleti ismereteket 
sajátíthasson el, amelyeknek jövő életfoglalko-
zásukban hasznát veheti. 

Az elemi népoktatásnak ilyen szociális irányú 
rendezése szükségessé tette, hogy a tanítók 
gazdasági képzéséről is fokozottabb mérvben 
gondoskodjunk. Ezen gazdasági képzésről a 
földmívelési miniszter úr akként gondoskodik, 
hogy az elemi iskolai tanítóképzőnek négy éves 
tanfolyamát kiváló sikerrel végzett és jeles 
tanítói oklevelet nyert ifjakat az állami föld-
míves iskolákban még két évig tartó tanfolyamra 
fölvesz, s ezen idő alatt a tanítójelöltek a 
gazdaság egyes ágaiban alapos képzést nyer-
nek, amellett a földmíves iskolai cselédség 
gyermekeit oktatják s ekként a tanításban is 
kellő gyakorlatot szereznek. A két évi tan-
folyam végeztével gazdasági iskolai szaktanítói 
képesítővizsgálatot tesznek, s mint ilyen gaz-
dasági szaktanítók főleg az állami elemi nép-
iskolával bíró népesebb és gazdasági tekin-
tetből jelentékenyebb községekben az elemi 
népiskolákkal szerves kapcsolatban szervezett 
gazdasági ismétlő-iskolához gazdasági szaktaní-
tókká neveztetnek ki. 

A gazdasági szaktanítónők képzése pedig 
akként történik, hogy ezek a tanítónői oklevél 
megszerzése után ugyancsak a földmívelésügyi 
miniszter úr által rendezett háztartási, kerté-
szeti, méhészeti stb. tanfolyamokon vesznek részt 
és azután neveztetnek ki a gazdasági ismétlő-
iskolákhoz gazdasági szaktanítónőkké s főfel-
adatuk a 13—15 éves leánygyermekeket a 
háztartás, konyhakertészet stb. ismereteibe főleg 
gyakorlati irányban bevezetni. 

Minthogy ezen szaktanítók és tanítónők a 
tanítói oklevél megszerzése után még két, ille-
tőleg egy évi továbbképzésre vannak utalva, 
illetményeik eddig is magasabbak voltak, mint 
az elemi népiskolai tanítóké. Ugyanis az állami 
költségvetésben a gazdasági ismétlő-iskolák címe 
alatt a gazdasági szaktanítók illetményei 1200 K, 
a szaktanítónőké pedig 1000 K alapfizetéssel, 
továbbá az 1904. évi I. t.-c. alapján kijáró 
személyi és az 1893: XXVI. t.-c.-ben megszabott 
ötödéves korpótlékkal, végre a szabályszerű 
lakáspénzzel vannak fölvéve. 

Javaslatom JB) mellékletén van megállapítva 
a gazdasági ismétlő-iskolai szaktanítók és szak-
tanítónőknek tőlem tervbe vett újabb szabályo-
zása. E szerint a szaktanító alapfizetése 1400 K, 
5 év múlva 1800 K, 10 év múlva 2100 K, 
15 év múlva 2400 K, azontúl minden öt év-
ben 200 K fizetésemelkedés egészen a 30-ik 
szolgálati év betöltéséig, amikor ekként a szak-
tanító végfizetése 3000 K-ra emelkedik. A 
szaktanítónő alapfizetése 1200 K, 5 év múlva 
1500 K, 10 év múlva 1800 K, azontúl minden 
5 évben 200 K fizetésemelkedés, egészen a 
30-ik szolgálati év betöltéséig, amikor a szak-
tanítónő végfizetése 2600 K. Ezenkívül a XI. 
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fizetési osztálynak megfelelő lakáspénz illeti a 
szaktanítókat és tanítónőket. 

Az 1907. évi állami költségvetésben 60 
gazdasági szaktanító és 16 gazdasági szak-
tanítónőnek az illetményei vannak fölvéve. 
Ezen létszámnak megfelelő, tőlem tervbe vett 
fizetésrendezése a következő eredményre vezet : 

Az 1907. évi költségvetésbe föl van véve 60 
gazdasági szaktanító és 16 szaktanítónő illet-O _ o 
ményeire (fizetés, személyi pótlék, korpótlék 
és lakáspénz) . . . 117.920 K. 

1 központi szaktanító illetménye 2.100 „ 
120.020 K. 

A tervezett fizetésrendezés szerint szükséges: 
1. fizetésekre . . . 113.200 K. 
2. lakáspénzekre . 21.120 „ 

Összesen ~ . . . 134.320 K. 
A többköltség tehát . 14.300 K. 

A fönnebb előadottak után javaslatom 1. és 
2. §-át bővebben indokolnom nem szükséges. 
A 2. §-nál csupán azt kell megemlítenem, hogy 
az 1893:IV. t.-c. 6, pontja alapján polgári 
lakbérosztályba sorozott községek irányadók az 
állami elemi népiskolai tanítók fizetési csoport-
jának a megállapításánál. 

Az állami tisztviselők illetményeinek szabá-
lyozásáról szóló 1893. évi IV. t.-c. 3. §-a 
utolsó pontjában foglalt ama rendelkezés, mely 
szerint a kormány fölhatalmaztatik, hogy 
amennyiben az a helyi viszonyoknál fogva 
indokoltnak látszik, egyes városokat és közsé-
geket a pénzügyminiszter előterjesztésére egyik 
lakbérosztályból a másikba sorozhasson, az 
állami elemi népiskolai tanítók fizetési csoport-
jaira is mindig hatással lesz. Amint pl. egy 
község a IV. lakbérosztályból a 111-ba, vagy 
ebből a II-ba soroztatik, az ott alkalmazott 
állami tanító hivatalból átlép a Il-ik, illetőleg 
az I-ső fizetési csoportba. Epen ilyen hatással 
lesz ez a változás a községi és hitfelekezeti 
elemi népiskolai tanítókra. 

A 3. § rendelkezése, amely szerint az állami 
tanítók rendesen csak az alapfizetéssel és meg-
felelő lakáspénzzel nevezhetők ki, megfelel a 
többi állami tisztviselőkre nézve az 1893. évi 
IV. törvénycikkben foglalt rendelkezésnek. 
Ez alól kivételnek csak a 4. §-ban fölsorolt 
esetekben van helye. A kincstári iskolákhoz 
ugyanis a tanítót a földmívelésügyi, illetőleg a 
pénzügyi miniszter, az államvasúti iskolákhoz 
pedig a kereskedelemügyi miniszter nevezi ki. 
Ezek tehát államilag kinevezett tanítók, akik-
nek ezen minőségben eltöltött szolgálatukat 
állami tanítókká történt kineveztetéstik alkal-
mából az eddig követett gyakorlat szerint is 
figyelembe kell venni. Ezek tehát állami taní-
tókká az A) kimutatásban szolgálati évüknek 

megfelelő fizetéssel neveztetnek ki. Ugyancsak 
figyelembe kell venni azon községi és hitfele-
kezeti népiskolák tanítóinak ezen minőségükben 
töltött szolgálati idejét, amely községi vagy 
hitfelekezeti iskola állami kezelésbe vétetett. 
Ezen esetekben a közoktatási kormány addig 
is figyelemmel volt az ilyen tanítók szerzett 
jogaira, amennyiben, ha mint községi vagy 
felekezeti tanítóknak magasabb illetményük 
volt, mint amennyi alapfizetést az állami tanítók 
élveztek, állami tanítókká történt kinevezésük 
alkalmával ezen különbözetet számukra személyi 
pótlékként eddig is utalványozta. Ezen szerzett 
jogok méltánylásául vettem föl javaslatom 4. 
§-ának 2. pontjában azt a rende!kezést, hogy 
az állami kezelésbe vett községi vagy feleke-
zeti népiskolánál végleges minőségben alkal-
mazott és törvényes képesítéssel bíró minden 
tanító fizetése állami tanítóvá történt kinevezé-
sekor, az ugyanazon iskolánál 1893: XXVI. 
t.-c. életbelépte után, pontosan ugyanazon év 
október 1-től megszakítás nélkül töltött tanítói 
szolgálati éveinek beszámításával az A) kimu-
tatásban megállapított fizetési fokozat szerint 
állapítandó meg. Az 1893. év előtti szolgálati 
időt az okból nem volna méltányos beszámítani, 
mivel a községi és felekezeti népiskolai tanítók 
korpótlékainak megállapításánál sem számít az 
1893. év előtt töltött szolgálati idő. 

Az oly községi és hitfelekezeti répiskolai 
tanítók előző szolgálati idejének figyelembe 
vétele viszont, akik saját kérésükre neveztetnek 
ki állami tanítókká, azért nem indokolt, mert 
ezek önként folyamodván kinevezésért, az ál-
lammal szemben szerzett jogokra nem hivat-
kozhatnak. Különben is a beszámítás elvének 
általános elfogadása mindaddig, míg az állami 
és a nem állami tanítók illetményei közt ez 
utóbbiak előnyére különbözet áll fönn, a köz-
ségi és felekezeti tanítóknál olyan törekvések 
zsilipjét nyitná meg, amely a községi és fele-
kezeti népiskolák érdekeit mélyen sértené. 

Ezen § rendelkezése eltér az eddig követett 
gyakorlattól, hogy az állami tanítók fizetése, 
az 1893:IV. t.-c. rendelkezése szerint vagy a 
hó 1-től, vagy 16-tól kezdve utalványoztatott. — 
Javaslatom szerint a tanító fizetése az állás el-
foglalásának napjától kezdve utalványozandó 
ki, vagyis a fizetés az állam szolgálatában el-
töltött minden napra kiszolgáltatandó s nem 
állhat elő, amint eddig előfordult, az az eset, 
hogy az állami tanító esetleg 14 napi állami szol-
gálatért semmiféle illetményben nem részesült. 

6. §. Az állami tanító, lia természetben lakást 
bír, lakáspénzt nem nyer. Célszerűnek mutat-
kozott úgy itt, mint a községi és felekezeti 
tanítókra vonatkozó törvényjavaslatban a lakás 
legkisebb terjedelmét megállapítani. 
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7. §. Amint eddig gyakrabban megtörtént, 
úgy ezután is elő fog fordulni, hogy különösen 
a 4. § alapján átvett állami tanítóknak az A) 
mellékletben megállapított fizetési fokozattól 
eltérő magasabb illetményöket, számukra kine-
vezésökkor személyi pótlék címén, a szerzett jog 
alajjján biztosítani kell. A 7. § erre nézve 
azonban azt a rendelkezést tartalmazza, hogy 
ezen személyi pótlék a magasabb fizetési fokozat 
elérésekor és ennek mértékéig beszüntetendő. 

8. §. Az állami elemi népiskolai gondnoksá-
gok számára kiadott miniszteri utasítás az állami 
iskola igazgató-tanítójának teendőit így írja elő : 
„Az igazgató-tanító a vezetésére bízott állami " O a 
elemi népiskola lelke, aki fölügyel az intézet 
szellemi és tanulmányi ügyeire, vezetője az 
állami elemi népiskola összes belügyeinek." Ilyen 
fontos teendők végzéseért az igazgató-tanítók 
eddig is részesültek bizonyos tiszteletdíjban. 
Ezen tiszteletdíjakat javaslatomban igazgatói' 
pótlék címén, méltányosan fölemelve, rend-
szeresítem. 

Népoktatásunk a hozzáfűzött nagy nemzeti, 
népmüvelődési és szociális feladatát csak úgy 
képes kellőképen megoldani, ha a népoktatás-
nak különböző tagozatai szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz és ha azokat egységes szellem 
hatja át. Evégből az állami népnevelés leg-
tökéletesebb kialakulásban ott található, ahol 
az állami kisdedóvóintézet az állami elemi nép-
iskola mindennapi tanfolyamával, ez pedig gaz-
dasági irányú ismétlő-iskolával van szerves 
kapcsolatban, ahol tehát az ifjúságot 3-tól 15 
éves koráig, tehát 12 éven át egységes neve-
lési elvek szerint gondozhatják, s így elégséges 
idő van arra, hogy az ifjúságban a hazafias 
szellem, a vallásos és erkölcsi érzület gyökeret 
verjen, és hogy a nép minden fia a közéletre 
szükséges alapismereteket és életfoglakozásának 
megfelelő gyakorlati tudást megszerezze. Ha 
még az állami iskolából kikerült ifjúság is 
15—20 éves koráig a tanítói kar buzgó veze-
tése mellett ifjúsági egyesületté alakul, és éle-
tének legfogékonyabb korszakában szép, jó és 
nemes irányban művelődik, biztosan számítha-
tunk arra, hogy az ilyen szervezetű népoktatás 
a közéletre áldásos hatással lesz. Az ország 
számos községében van már ilyen szervesen 
kapcsolt népoktatásunk, s az abból kikerült 
ifjúság 500-nál több ifjúsági egyesületben műveli 
szívét és lelkét. 

A népnevelésnek ezen magasabb érdeke indí-
tott arra, hogy az állami kisdedóvodát az állami 
iskolával szoros kapcsolatban állónak s evégből 
a kisdedóvónőt az állami tanítótestület rendes 
tagjának tekintsem. 

9. §. Az állami tanítótestületben évről-évre 
nagymérvű a "hullámzás s ez főleg abból ered, 

hogy a kisebb és elszigeteltebb községekben 
működő tanítók úgyszólva állandóan nagyobb 
és nyiltabb helyre törekszenek. Milyen nagy 
hátrányára van ez a gyakori tanítóváltozás 
főleg az iskola nevelő hatására és szellemére, 
de magára a tanítás sikerére is, azt fölösleges 
bővebben megokolnom. Ez a hullámzás jövőben, 
amidőn a tanítói alapfizetések három csoportba 
lesznek beosztva, könnyen még nagyobb mér-
vet ölthetne. Főleg ellensúlyozására tehát, de 
egyáltalán a tanítói jó közszellem és nemesebb 
törekvés jutalmazására vettem föl javaslatomba 
azt a rendelkezést, hogy a kiváló érdemeket 
szerzett állami tanítók és tanítónők állomás-
helyükön igazgató-tanítókká, illetőleg igazgató-
tanítónőkké léptethetők elő és e minőségben 
évi 200 K fizetés természetével bíró pótlékban 
részesítendök. Ehhez hasonló rendelkezést vet-
tem föl a községi és hitfelekezeti néptanítók 
fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslatom 4. 
g-ában. Az állami tanítók mostani számát véve 
alapul, a javaslatban megállapított arány kere-
tében ebből a rendelkezésből egy évre 22.576 K 
költség áll elő. 

10. Tekintettel a székesfővárosban és annak 
környékén, továbbá Fiúméban mindinkább fo-
kozódó megélhetési nehézségekre, az itt alkal-
mazott családos állami tanítók és tanítónők 
részére már évek óta egyenként 400 K évi 
működési pótlék van az állami költségvetésbe 
fölvéve, amely azonban nyugdíjba nem számít 
és áthelyezés után megszűnik. Ezen működési 
pótlékok összege az 1907. évi állami költségvetés-
ben (XXI. fejezet 19. cím részletezésében) 
45.360 K. Ezen pótlékot, részint a múltban 
szerzett jogok méltánylása, de főleg az ok súlyos 
volta miatt javaslatomban fönntartani kívánom, 
sőt a Kolozsvár városban működő állami csalá-
dos tanítókra és tanítónőkre is kiterjeszteném, 
mert ez utóbbi egyetemmel bíró városnak 
viszonyai a működési pótlékok engedélyezését 
teljesen indokolttá teszik. Kolozsvárott ez idő 
szerint 14 családos állami tanító és tanítónő 
működik. 

11. §. A jelen szakaszban foglalt rendelkezés 
lényegileg egyezik azzal, amely az 1893. évi 
IV. törvénycikk 16. §-ában foglaltatik. A módo-
sítást indokolja a m. k. közigazgatási bíróságról 
szóló időközben megalkotott 1896. évi XXVI. 
törvénycikk 83. §-ának az a határozata, amely 
az illetményekre való igényből eredő kérdések 
fölötti közigazgatási intézkedések ellen a köz-
igazgatási bíróság előtti eljárásnak ad helyet. 

13. §. Az a körülmény, hogy az állami taní-
tók alapfizetés tekintetében három fizetési cso-
portba lesznek beosztva, szükségessé tesz olyan 
rendelkezést, hogy amidőn a tanító vagy fegyelmi 
ítélet következtében, vagy pedig saját kérése 
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folytán alacsonyabb fizetési csoportba tartozó 
község állami iskolájához helyeztetik át, ide át-
viszi ugyan addig élvezett fizetését, de új állo-
másán magasabb fizetési fokozatba csak akkor 
lép elő, amidőn áthozott fizetése az új állomás 
fizetési fokozatait eléri. 

14. §. A kormány célul tűzte maga elé, 
hogy az állami tisztviselőknek, ezek között az 
állami tanítóságnak is jogait és kötelességeit 
törvényhozás útján rendezze. Addig is, míg a 
tisztviselői szolgálati pragmatika megvalósulna, 
szükségesnek találtam, hogy a jelen törvény-
javaslatban, midőn az állami elemi népiskolai 
tanítók illetményei szabályoztatnak, míg egy-
felől minden önkény ellen biztosítsam a tanítót, 
amire vonatkozólag a 12. § intézkedik, más-
felől a szükséges fegyelem fönntartásáról is 
gondoskodjam és evégből revízió alá vegyem 
a népiskolai hatóságokról szóló 1876: XXVIII. 
t.-c. 7. g-ának azt a részét, amely az állami 
tanítók fegyelmi ügyeit és az akörül követendő 
eljárást szabályozza. Az 1876: XXVIII. t.-c. 
7. §-ának 3. pontjában fölsorolt fegyelmi vét-
ségek és a fegyelmi büntetések nagyon hiányo-
sak. Javaslatom 14. g-ában mindezek úgy az 
iskola, mint a közszolgálat, mint pedig a tanító-
testidet jól fölfogott érdekében kimerítően van-
nak szabályozva. 

15. §. A népiskolai hatóságokról szóló 1876. 
évi XXVIII. t.-c. 13. g-a a községi iskolák 
helyi felügyeletére hivatott községi és részben 
a felekezeti isk.-székek hatáskörét és teendőit ki-
merítően szabályozza, az állami népiskolák helyi 
felügyelete tekintetében azonban e törvény 15. 
g-a csupán annyi rendelkezést tartalmaz, hogy 
ezen iskolákhoz a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter iskolaszékek helyett gondnokságokat 
állít s azok teendőit és ügyrendjét rendeletileg 
állapítja meg. Különös figyelemmel arra a nagy-
arányú kifejlődésre, amelyet az állami nép-
oktatás elért és arra a nagyfontosságú nemzeti 
és kultúrális föladatra, amelyet az állami nép-
oktatásnak megoldania kell, szükségesnek talál-
tam, hogy az állami népoktatás helyi felügye-
letét az önkormányzat belevonásával törvényileg 
szabályozzam. Szükségesnek tartom különösen 
azért, mert az állami népoktatásnak is nagy 
érdeke, hogy a község és helyi társadalom 
érdekeltségi körébe bevonassák, és hogy ezen 
érdekeltség a helyes hányban megjelölt hatás-
körben az állami népoktatás fölvirágoztatására 
befolyást gyakorolhasson. Ennélfogva azokat a 
helyes és üdvös rendelkezéseket, amelyeket 
egyik hivatali élődöm az állami népiskolák 
gondnoksága számára 1901. évi 32.055. sz. a. 
kiadott Utasításában a helyi felügyelet tekinte-
tében megállapított, az önkormányzati eszme 
beillesztéséből és a fejlődés követelményeiből 

folyó módosításokkal e javaslat 15—22. g-aiba 
átvettem. Javaslatom 15. g-ának különösen az 
a vezető eszméje, hogy mindazok a tényezők 
(községek és hitközségek), melyek az állami 
iskola létesítésében akár anyagi hozzájárulást, 
akár erkölcsi támogatást biztosítanak, az állami 
iskola helyi felügyeletében részt vegyenek; ez 
lesz« legtermészetesebb módja annak, hogy az 
iskola és a szülei ház között annyira szükséges 
kapcsolat intézményileg biztosíttassák. 

Csak ott, ahol az állami iskola kizárólag 
állami költségen állíttatik és tartatik fönn, 
ahol tehát az a helyi tényezők részéről támo-
gatást nem nyer, alakul meg a gondnokság 
tisztán kinevezés útján, 8 hivatalos tag be-
vonásával ; de ily helyeken is a kinevezések 
eszközlésénél kellő gond fog fordíttatni arra, 
hogy az iskolát látogató gyermekek szülői lehe-
tőség szerint a gondnokságban képviseletet 
nyerjenek. 

Azelőtt a gondnokság tagjait a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nevezte ki. Ujabban 
a kinevezést a tanfelügyelő javaslatára a fő-
ispán eszközli. Ezt a helyesnek bizonyult gya-
korlatot, mint az annyira kívánatos decentra-
lizációnak annyira szükséges egyik módját tör-
vényileg kívánom biztosítani. Ugyanezen célból 
meg kell változtatnunk a kisdedóvásról szóló 
1891 : XV. t.-c. 24. g-ának azt a rendelkezését, 
hogy a kisdedóvodák helyi felügyeletére hiva-
tott felügyelő-bizottság tagjait a közoktatásügyi 
miniszter nevezi. Javaslatom szerint ezen tago-
kat is jövőben a főispán nevezi ki. 

Fiúméban az ottani különleges viszonyokra 
való tekintetből fönn kívánom tartani azt a 
gyakorlatot, hogy az ottani állami népoktatási 
tanítasnak helyi felügyeletét a kir. kormány-
zói tanács látja el. 

Az állami iskolai gondnokságnak addig is O. o D 
voltak hivatalból tagjai : az állami tanító, ille-
tőleg az igazgató-tanító, bizonyos esetekben a 
hitoktató, a gazdasági szaktanító és a községi 
(járási) orvos. Javaslatomban ezekhez még 
mindazon törvényesen bevett hitfelekezet lelké-
szét kívánom bevonni, amely hitfelekezet hí-
veinek száma az illető községben a lakosság 
5°/o-át meghaladja. A gondnokság hivatalból 
való tagjainak kijelölésével az 1876 : XXVIII. 
t.-c. 9. g-a 5. pontjában foglalt rendelkezések 
analógiája szerint jártam el. 

A 18. g-ban kellő biztosíték van nyújtva 
arra, hogy a gondnokságnak úgy kinevezett, 
mint hivatalból való tagjai ezen tisztségre 
állami, társadalmi és erkölcsi szempontból ki-
fogástalan minősítéssel bírjanak. 

19. g. Az 1876 : XXVII. t.-c. 9. g-a az 
iskolaszék tagjaitól bizonyos minősítést kíván, 
a 11. g pedig rendelkezést tartalmaz arra az 
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esetre, amidőn az iskolaszék meg nem alakít-
ható. Javaslatom 19. §-ában az állami isko-
lákra nézve ezekhez hasonló rendelkezések fog-
laltatnak. 

20. §. Ezen szakaszban a gondnokság hatás-
köre egy állami iskola külső, mint belső ügyeire 
nézve van szabályozva. Ezek közül különösen 
kiemelem azt a rendelkezést, amely eddig nem 
volt gyakorlatban, hogy t. i. minden olyan 
esetben, amidőn az állami tanítói állásra (rend-
szerint a tanév megnyílta előtt) pályázat volt 
hirdetve, a tanfelügyelő köteles a kinevezendő 
tanító személyére nézve a gondnokságot meg-
hallgatni és annak kívánságait saját megjegy-
zésével együtt a miniszterhez fölterjeszteni. 
Évközben a tanítói állásoknak pályázat útján 
való betöltése hosszabb időt venne igénybe és 
a tanítás kárával járna ; ez okból évközben a 
tanítói állások" az előző pályázatokból a köz-
oktatásügyi minisztériumban visszatartott leg-
jobb pályázók kérvényeinek figyelembe vételével 
hivatalból töltetnek be. Ez okból nem lehet 
az évközben megüresedett tanítói állások be-
töltésénél is a gondnokságokat előzetesen meg-
hallgatni. 

21. §. A gondnokság részletes teendőinek meg-
állapítása, valamint eddig az 1876 : XXVIII. t.-c. 
15. §-a alapján, úgy most is javaslatom 21. 
§-a értelmében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter tiszte. 

22. §. Valamint az állami iskolák helyi fel-
ügyeletében való részesedést javaslatom 15. 
§-ában biztosítani kívánom mindazon községek 
és hitközségek számára, amelyek az állami 
iskola létesítéséhez vagy fönntartásához hozzá-
járulnak, illetőleg ahol a hitfelekezeti nép-
iskolák, az illetékes egyházi főhatóságok hozzá-
járulásával az állami iskolába beolvadnak; épen 
úgy méltányosnak találom, hogy ezen tényezők 
óhajtása a kinevezendő állami tanítók vallására 
és az állatni iskolai növendékek vallásoktatá-
sára, végre az állami tanítóknak a vallásokta-
tásban való részvételére nézve figyelembe vé-
tessék. Az eddigi gyakorlatok szerint is az 
állami tanítók rendszerint az illető község 
lakosságának felekezeti megoszlása arányában 
neveztettek ki, és az illető hitközségek kérel-
mére megengedtetett, hogy az állami tanítók 
helyben és a rendes tanórákon kívül, a hit-
községtől nyerendő külön díjazásért kántori 
teendőket is ellássanak és ahol helyben nincs 
lelkész vagy hitoktató, hitoktatást is teljesít-
senek. Ezt a helyesnek és célszerűnek bizonyult 
gyakorlatot most törvényileg kívánom biztosítani. 

23. §. Az állami tanítók állásuk elfoglalása 
előtt eddig is tet tek hivatalos esküt. Ezen eskü 
szövegét szükségesnek láttam a jelen törvény-
javaslatba fölvenni 

24. §. A szakasz első pontjában foglalt ki-
jelentésre a félreértések elkerülése céljából van 
szükség. Különben szószerint egyezik e kijelentés 
az 1893 : XXVI. t.-c. 19. §-ával. 

A szakasz második pontja az ú. n. kincstári 
iskolákra vonatkozik, amelyek jóval a népok-
tatási törvény (1868 : XXXVIII.) életbeléptetése 
előtt oly módon keletkeztek, hogy mindazon 
helyen, ahol a kincstár bányaipar- vagy más-
nemű üzem-telepén munkásokat telepített, ezek 
számára egyebeken kívül iskolát is állított, 
amely az akkori viszonyoknak megfelelően, 
minthogy állami iskolák még nem voltak, majd-
nem kizárólag róm. kath. felekezeti népiskolá-
nak tekintetett. Ilyen kincstári iskola még 
mintegy kétszáz van az országban. Minthogy 
ezen iskolákat a földmívelésügyi, illetőleg pénz-
ügyi igazgatás tar t ja fönn és hozzájuk a taní-
tókat az illető miniszterek nevezik ki, méltá-
nyosnak találom, hogy ezen kincstári iskoláknál 
alkalmazott és államilag kinevezett tanítók 
részére ugyanaz a javadalmazás biztosíttassák, 
mint a jelen törvényjavaslat az állami tanítók 
javára megállapít. Szükségesnek tartom ezt 
annyival inkább, mert az eddigi gyakorlat szerint 
a kincstári iskolától állami iskolához átvett, 
illetőleg kinevezett tanítónak a kincstári isko-
lánál eltöltött szolgálati ideje beszámíttatott s 
ezen gyakorlatot jelen törvényjavaslatom 4. 
§-ában is fönn kívánom tartani. 

Budapest, 1907 február 13-án. 

Apponyi Albert gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

A M. T. Orsz. Bizottságának 
emlékirata. 

A M. T. Orsz. Bizottsága a népiskolai tör-
vényjavaslatok egyes §§-aira az alábbi észre-
vételeket tette. Az Orsz. Biz. észrevételeit az 
eredeti szöveg mellé állította s így a kíván-
ságokról könnyen áttekinthető képet nyújt. Az 
emlékiratot az alábbiakban közöljük. 

I. 

A nem állami népiskolákra vonatkozó javaslat. 
2. §. A lakbér-osztályok helyett egységes fize-

tés helyesebb lenne s ez esetben a tanítók bele-
nyugodnának az 1000 K-s kezdő fizetésbe, ha 
öt év múlva minden tanító 1400 K-t kapna s 
a korpótlékok 200—200 K-sok maradnának 
mindvégig. A lakbérosztály helyett kívánato-
sabb a helyi pótlék, melyet három kategóriába 
lehetne osztani. Fürdőhelyeken, ahol az esz-
tendő egyik részében van csak nagy drágaság, 
200 K, a jelen javaslat szerint a második lak-
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bérosztályúnak jelzett helyeken 400 K és a 
fővárosban, valamint a főváros környékén és 
Fiúméban 600 K lenne a helyi pótlék s ezt 
minden tanító kapná, tekintet nélkül arra, hogy 
családos-e, vagy nem családos. 

A segédtanító alkalmazására ki kell mondani, 
hogy egy évnél huzamosabb időre a közig, 
bizottság engedelmével sem alkalmazható. 

Nem volna humánus eljárás, hogy a törvény 
ereje támogassa azokat, akik a szabályszerű 
lakás értékét, vagy lakáspénzét a tanítónőknek 
vagy a nőtlen tanítóknak apasztani akarják. 
Akárhány tanító azért nem nősül, mert szüleit 
és testvéreit kell tartani s ugyanígy lehetnek 
családtartók a tanítónők is. 

3. §. Az előző szakaszhoz fűzött megjegyzés 
szerint e korpótlékok így változnának : 

5 évi szolgálat után 400 K 
10 » , „ 200 „ 
15 „ » „ 200 „ 
20 „ „ „ 200 „ 
25 „ „ „ 200 „ 
30 „ » . 200 „ 
A korpótlék, mihelyt a tanító azt élvezi, fize-

tés jellegével bírjon. Es minden tanító olyan 
fizetés és korpótlékok élvezetébe jusson azonnal, 
mint amilyen őt 1893. évi október 1 óta el-
töltött folytonos szolgálata után megilleti. 

Ez esetben a 3. § utolsó bekezdése fölösleges. 
4. §. A felekezeti iskolánál nagy baj, hogy 

az iskola igazgatója a pap, aki egyszersmind 
az iskolaszéknek is elnöke. Tehát az iskola 
munkája csak annyiban áll ellenőrzés alatt, 
mennyiben ez a tanítóra vonatkozik s az ellen-
őrzés szakszerűségéhez akkor is sok szó fór. 
Különösen többtanítós iskolánál látszik meg ez 
a legjobban. Épen azért már ebben a javaslat-
ban ki kellene mondani, hogy a többtanítós 
iskola ügyeit igazgató-tanító vezesse mindenütt. 
Ez esetben ez a 200 K külön pótlék elesnék 
s helyébe jönne épen olyan igazgatói fizetés-
pótlék, mint az állami tanítóknál. 

7. §. Nagy hiba, hogy egyáltalán terménnyel 
fizethető a tanító. Ezzel a fizetéssel vagy a 
fizető, vagy a fizetett folytonosan csalódik. 
Épen ezért annyira kellene szorítani az ilyen 
iskolafönntartót, hogy a tanító igazolt pana-
szára köteles a termények él-fékét készpénzben 
fizetni s többé terményekkel ez a fönntartó 
nem fizethet. 

8. §. Ha a tanítói fizetés egy része ingatlan, 
pl. szántóföld, ennek értéke csak az lehet, mint 
amit tiszta jövedelem címen a földadó-katasz-
ter kimutat. Hogy egyik-másik vidéken ennél 
jóval magasabb haszonbért fizetnek, igaz, de 
legtöbbször megesik, hogy nem akad bérlő s 
a tanító maga kénytelen a föld megmívelésé-
ről gondoskodni. S minthogy neki épen akkor, 

mikor a mezei munka is sürgős, tanítani kell, 
a legtöbb esetben — különösen ott, ahol kevés 
a mezei munkás — fölötte sokba kerül, vagy 
rosszul sikerül a földmívelés. Ha pedig átlag-
árakat kell megállapítani, akkor erre a 3 év 
kevés, erre legalább 10 év szükséges. 

Sok igazságtalanság történt az 1893 : XXYI. 
t.-cikk végrehajtása alkalmával és az ingatla-
nok becsértéke megállapításánál, épen azért e 
törvényben ki kell mondani, hogy ahol a tanító 
kívánja, az átlagár megállapítása revízió alá 
kerülhesssen. 

10. §. Kultúránknak középkori szellemét a 
terményfizetések tartották fönn. S minthogy a 
jelen törvény 7. §-a azt rendeli, hogy a ter-
ményfizetést az iskolafönntartó a „tanító közbe-
jötte nélkül" szedi be. Nem indokolt, hogy a 
hátralékot az adósoktól a tanító panaszára 
hajtsák közigazgatási úton be. Ezzel szemben 
a tanító joga az iskolafönntartó följelentésére 
legyen meg, amire aztán az iskolafönntartó 
kényszeríttessék a 7. § utolsó bekezdése szerint 
a termény fizetést készpénzfizetésre változtatni. 

11. Ebben a szakaszban nagy méltányta-
lanság van, mert ez azt kodifikálja, hogy a 
tanító egy fizetésért két hivatalt köteles végezni. 
Egy példa megvilágosít minket. X községben 
egy felekezeti iskolánál A és B a tanító. A a 
kántor is és ezért neki ma összesen 1000 K 
a fizetése. IS a másodtanító, akinek a tanítás-
ért ma 600 K fizetése van. Tegyük föl, hogy 
szolgálati éveik egyenlők. A nem kap fizetés-
kiegészítést, mert neki a kántori fizetéssel 
együtt megvan az 1000 koronája. B azonban 
tüstént kap 400 K kiegészítést. Az a kérdés, 
hogy A miért kántorkodik, ha a társa ezt a 
fizetést a tanításért egymagára is megkapja ? 

Ebből önként következik, hogy a kántorsá-
got a tanítói állástól függetlennek kell tekin-
teni, sőt ha a tanítói kötelesség és a kántori 
kötelesség valamikor összeütközésbe kerülhet, 
jogot kell a tanítónak biztosítani, hogy a kán-
torságról le is mondhasson-. 

12. §. Ez a § megengedi, hogy ha a nem 
állami iskolák fönntartói nem akarják az állam-
segélyt igénybe venni, még 3 évig szenvedtes-
sék a tanítót. Ehelyett a tanítóság azt kéri, 
hogy ha a fönntartó három hónap alatt nem kéri, 
akkor a tanító kérhesse s ez esetben hivatal-
ból rendeljék el annak a megállapítását, hogy 
a segélyre van-e szükség, vagy a fönntartónak 
van-e módja. Ha szükséges, a rendes eljárás 
alá tartozik a folyósítás s ha nem szükséges, 
a fönntartó kényszerítendő a törvényben meg-
szabott fizetést megadni. 

16. §. A tanítás idejét így állapítani meg, 
nem helyes, mert ez a tanítás eredményét be-
folyásolja. A tanítás ideje mezőgazdasággal 
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foglalkozó helységekben legalább 9 s iparűző 
helységekben és városokban 10 hónap legyen. 

20. §. Az iskolai kézikönyv-approbációt nem-
csak az olvasókönyvekre, hanem valamennyi 
iskolakönyvre ki kell terjeszteni. Emellett az 
egyházi főhatóságok approbációja is megfér, de 
ez az állami approbációtól független. S míg amaz 
mellőzhető, az állami approbáció elengedhetetlen. 

23. §. Ha a hitfelekezeti hatóság fegyelmi 
szabályait csak „tudomás végett" mutatja be, 
s a törvény nem rendelkezik arra az esetre, 
hogy mi lesz akkor, ha a miniszter nem veszi 
tudomásul, félreértésekre ad okot. Ehelyett az 
lenne a leghelyesebb, hogy az állami és köz-
ségi tanítókra érvényes fegyelmi szabályok kö-
telezzék a felekezeteket s legfölebb azt lehetne 
megengedni, hogy a tisztán hittételre vonatkozó 
nagyobb szabású fegyelmi vétségekre való tekin-
tettel bővíthetnék ezt igényeiknek megfelelőleg. 

2L §. Az egész javaslatban egy szó sincs 
arról, hogy a felekezeti tanító az iskolában 
használható könyveket maga állapítja meg. 
Tehát ezt be kell tenni, mert csak az esetben 
büntethető a tanító, ha tiltott, vagy pláne állam-
ellenes könyvet használ. 

Ezzel kapcsolatosan föl kell említeni, hogy 
a tanító védelméről szó sehol sincs. Az ítélet 
igazságossága érdekében ki kellene mondani, 
hogy a tanító f'egyehni ügyében aki a vádat 
képviseli, az ítélő bíró is nem lehet. Ezt azért 
kell kimondani, mert a legtöbb esetben vagy 
a tanfelügyelő, vagy a pap a vádló s ezek 
esetleg a fegyelmi ítéletet liozó bíróságban is 
benn vannak. Továbbá alkalmat kell adni a 
tanítónak, hogy védőt vallhasson. A védő lehet 
ügyvéd is, de lehet tanító is. 

35. §. A magán- és társulati iskolák a mi-
nisztertől nyilvánossági jogot nyertek s tanítói 
tagjai lehetnek az országos tanítói nyugdíjinté-
zetnek is. S tekintettel, hogy az ilyen iskolák 
között fölötte kevés, amelyet üzleti érdekből 
állítottak föl, nem méltányos tehát kizárni őket 
abból a kedvezményből, hogy állandóan és vég-
leges minőségben alkalmazott tanítói ne élvez-
zék e törvény áldásait. 

37. §. A tanítói állás betöltésének egyetlen 
föltétele a kötelesség teljesítése. Ha tehát egy-
mástól alig pár kilométerre fekvő helységbe 
megy férjhez a tanítónő, hogy ezért állását 
veszítse, méltánytalan. PL: ha egy újpesti ta-
nítónő férjével a fővárosban lakik, elég ok ez 
a hivatalvesztésre ? S ha az édesapjánál laknék, 
akkor nem bántják ? Ehelyett bőven elég lenne, 
ha kimondaná a törvény, hogy kötelességet nem 
mulaszthat, mert ez esetben a mulasztás mér-
téke szerint járnak el mindenkivel, még a más 
helységben lakó tanítónővel szemben is. 

n. 
Az állami elemi iskolákra vonatkozó javaslat. 

2. §. A hármas kategória az iskolai közigaz-
gatás legkellemetlenebb ága lesz, mert lakbér-
osztályozásunk egy elavult osztrák katonai be-
osztás szerint készült s a mai viszonyok szerint 
nagyon sok drágasággal küzködő helység ma-
radt ki belőle s elég olyan helység van benne, 
amelyikben könnyebb a megélhetés. S ha ezt 
nem tekintjük, akkor is fölötte meggondolandó, 
hogy olyan testület tagjait, akiket a miniszté-
rium tetszése szerint helyezhet akárhová, helyes-e 
fizetés tekintetében úgy csoportosítani, hogy 
abból egyikre anyagi károsodás háramoljon s 
a másik ugyanakkor anyagi előnyöket nyerjen? 
Ehelyett tehát csak egységes fizetés adható 
meg s ez ha 1000 K-val kezdődik, akkor is 
elfogadható. Valamint az előlépés fokozatai is 
elfogadhatók. De a fizetés-kategóriák helyett 
a drágább megélhetési viszonyok között levő 
helységekben a tanítóknak helyi pótlékot kell 
adni. 

A helyi pótlékok háromfélék lehetnek. Olyan 
helyen, ahol pl. csak nyáron van drágaság (fürdő-
hely), 200 K, azokban a helységekben és az 
ezekhez hasonló viszonyok között élőkben, me-
lyek e törvényjavaslat szerint a második cso-
portba tartoznak, 400 K s Budapesten, Buda-
pest közvetlen környékén és Fiúméban 600 K 
legyen a helyi pótlék. 

A miniszter úr nagy költségvetési beszédjé-
ben is azt ígérte, de az 1. §-nak megfelelőleg 
is ez a méltányos, hogy ha a tanítói fizetés a 
fizetésjellegü pótlékokkal együtt eléri a X. díj-
osztálynak megfelelő fizetést, ennek az osztály-
nak megfelelő lakásbért adjanak. 

4. §. Ez a szakasz az igazi tanítói sérelmek 
főfészke. Mert hazánkban az iskolákat ott álla-
mosították, ahol az iskolafönntartó szegénysége 
azt megkövetelte. Az ilyen államosításnál meg-
történt, hogy olyan tanítót is át kellett venni, 
akinek úgy a képesítése, mint képessége körül 
hiba volt. S az államosítást a régi fönntartó 
nagyon sok esetben azért fogadta el, mert az 
iskolát fejleszteni is kellett s erre neki nem volt 
módja. Ez esetben az állam új tanítói álláso-
kat szervezett s ezekre a leggyakrabban pályá-
zatot hirdettek. Akik pályáztak, azok közül a 
legérdemesebbeket (legalább ezt kell hirdetnie a 
minisztériumnak) nevezték ki. És igazán saj-
nálatos és méltánytalan lenne most ezeknek a 
fizetését csak az állami szolgálat alapján szabni 
meg s nem venni figyelembe az előző községi 
vagy felekezeti szolgálatot. Az indokolás emle-
getheti, hogy az iskolával átvett tanítóknak ezt 
a jogot szerzett jog biztosítja, mi ezt igaznak 
el nem ismerjük. Mert ha azt a szerzett jogot 
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most elismernők, akkor azt is hinnünk kell, 
liogy ezek az emberek ezt tudták. Pedig ezek 
ezt nem is sejthették. Legszembetűnőbb ered-
ménye ennek az, hogy azok a tanítók maga-
sabb fizetéshez jutnak, kik nem jöttek át az 
államhoz, ezek az állami tanítók tehát régi tár-
saikkal szemben ezt a jogot elvesztették s újat 
helyébe nem nyernek. 

Ezeken a nagy sérelmeken csak úgy lehet 
segíteni, ha törvény kimondja, hogy minden 
tanító abba a fizetési fokozatba lép, mely őt 
1893 október 1-től bármely jellegű iskolánál 
eltöltött szolgálata után megilleti. 

. . . 
Es ezt annyival inkább indokolt kimondani, 

hogy ilyen korlátozást ez a javaslat csak az 
állami tanítókra állapít meg. A másik javaslat 
35. §-a szerint például, ha a magániskolák taní-
tóját községi vagy felekezeti iskolához választ-
ják meg, előző szolgálatát 1893 okt. l - ig vissza-
menőleg a fizetés fokozataiba beszámítják. így 
tehát a méltánytalanság csak az állami ta-
nítót éri. 

6. §. 1868 : XXXVI11. t.-cikk a természetben 
adott lakás mellett V« hold kertet mindenütt 
fölemlíti s a nem állami tanítóknak ezt ez a 
javaslat is megadja, tehát nem lenne méltányos 
ettől az állami tanítót megfosztani. Sőt a gaz-
dasági épületek közül az istállót, a sertés- és 
baromfiólat be kell venni, mert ha a tanítói 
íizetés a lehető legszerényebb keretben mozog, 
méltányos, hogy a tanító a megélhetés eszkö-
zeit legalább más úton kapja meg. 

7. §. E r re a §-ra akkor nem lesz szükség, 
ha az előző szolgálatát minden állami tanítónak 
visszamenőleg 1893 okt. l - i g a fizetési foko-
zatokba beszámítják. 

8. §. Az igazgatói pótlékok ilyen megálla-
pítása nem méltányos, mert a kisebb iskolák 
vezetői emiatt a nagyobbhoz kénytelenek töre-
kedni, hisz ott a fizetés is több s viszont a 
nagyobb iskolák szétválasztása a már működő 
igazgatónak anyagi kárt okoz. S minthogy az 
igazgatói teendők nagy felelősséggel és sok do-
loggal járnak, az igazgatói tiszteletdíjat legalább 
is — tekintet nélkül az iskolára — 600 K-ban 
kellene megállapítani. 

S amiképen ez a magasabb iskolákban is 
megvan, rendes szervezett állásnak kell lenni, 
melyre az igazgató nem megbízást, hanem ki-
nevezést nyerne. 

Nagyon természetes, hogy ez esetben az igaz-
gatói pótlék minden tekintetben fizetés jellegével 
bírna s a végellátásnál is figyelembe vétetnék. 

9. §. Ez a § a címzetes igazgatókról rendel-
kezik. S mindjárt szembeötlő hibája, hogy a 
címzetes igazgató 200 K pótléka fizetés ter-
mészetével bír, tehát a nyugdíjban is számít, 

de az igazgatói tiszteletdíj (8. §) csak műkö-
dési pótlék természetével bír. 

E § rendeli, hogy ez a fizetés természetével 
bíró pótlék megszűnik, ha a címzetes igazga-
tóból valóságos igazgató lesz. Tegyük föl, hogy 
az ilyen tanító a valóságos igazgatóságot egy 
öttanítós iskolánál kapja, ahol a 8. § szerint 
az igazgatói pótlék 200 K. Ezzel tehát az tör-
tént, hogy azt a fizetés természetével bíró 200 
K-t, melyért külön dolgozni nem kellett, el-
veszti s helyette egy fölötte terhes és felelős-
séggel járó megbízatást kapott 200 K műkö-
dési pótlékért, mely a nyugdíjazásnál figyelembe 
nem vehető. íme előlépés helyett kárt szenved. 

S minthogy ez a § alkalmas arra is, hogy 
érdem jutalmazása címen politikai szolgálatok 
honoráltassanak, a tanítóság szívesebben veszi, 
ha ebből a pénzből a valóságos igazgatók szá-
mát szaporítják s ezek fizetését rendezik a 8. 
§-hoz fűzött megjegyzéseink szerint méltányo-
sabban. 

10. §. Sok méltánytalanság történnék azok-
kal, akiket ez a § mellőzni akar. Mert nagyon 
sok tanító és tanítónő van olyan, aki szerény 
kis jövedelméből már zsenge ifjúságában öreg 
szüleit, kiskorú testvéreit tartja, sőt ez utób-
biak iskoláztatásáról is gondoskodnia kell. És 
akárhány családos tanító van, aki épen azért 
van jobb helyzetben, mert jól házasodott. S  
míg amazok nem kapnak működési pótlékot, 
ezeknek ez is kijár. 

A kötelesség egyenlő s a felsőbbség a magán-
viszonyait senkinek sem ismerheti, épen ezért 
az ilyen megkülönböztetésekkel csak tapo-
gathat, de igazságot soha sem gyakorolhat. 

13. §. Az előző § azt mondja, hogy a fize-
tésemelkedésre megállapított igény csak jog-
erős fegyelmi ítélettel korlátozható. Ez pedig 
megengedi, hogy a magasabb lakbérosztályban 
szolgáló tanító közszolgálat érdekében alacso-
nyabb fizetési csoportéi község iskolájához is 
áthelyezhető. Ez a tanító ú j állomásán fizetés-
emelkedésben csak akkor részesül, mikor ennek 
a csoportnak a skálája szerint ide emelkedik 
a fizetés. 

Például : Valakit a 20. szolgálati évében Új-
pestről Zágony-Bárkányba helyeznek át. Ennek 
Újpesten 2000 K fizetése volt. Ú j helyén a 
20 éves tanítót 1800 K illeti meg. Ez a tanító 
tehát nem öt év múlva, hanem 10 év múlva 
részesül 200 K emelkedésben. 

Büntették, holott fegyelmi vétsége s fegyelmi 
büntetése sem volt. És ez a büntetés fölötte 
nagy is, mert ez öt éven át épen 1000 K 
s ez ötszörösen midja felül a 14. § 4. pont-
jában legnagyobb pénzbírságnak megállapított 
10Vo-ot. 
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íme, ez is azt mutatja, hogy e nagy méltány-
talanságok a lakbérosztályok szerint megálla-
pított csoportosításból erednek. 

14. Minthogy már e § bevezetése is jelzi, 
hogy ideiglenes jellegű, a tanítók egyelőre a 
fegyelmi eljárásban a következőket kívánják : 

A fegyelmi vétségek fölsorolásánál a d) és 
e) pontban említett durva jelző némileg írassék 
körül, mert ez sok félreértésre adhat alkalmat. 
S míg az egyik fegyelmi bíróság egy rakon-
cátlan gyermekhez intézett keményebb hangú 
szót is durvaságnak minősíthet, addig a másik 
a testi büntetések enyhébb eseteit sem tekinti 
annak. Talán elfogadható lenne, ha a d) pont-
ban kategorikusan kimondanák, hogy a testi 
büntetés alkalmazása fegyelmi vétség. Ez az 
iskola humanizmusát a legszebben jellemezné ; 
továbbá az e) pontban maradna el ez a 3- szó 
egészen »vagy durva tiszteletlenség". Hisz a 
fölöttes hatósággal az engedetlenségen túl senki 
sem juthat s ha durvaságig jut, ez már többé 
nem fegyelmi ügy, hanem igazságszolgáltatási, 
melynek megtorlását a felsőbb hatóságnak is 
a szolgálaton kívül kell keresnie, mert ellen-
kező esetben az önbíráskodás bűnébe esik 

Ugyancsak a javaslatban részletesen föl kel-
lene sorolni, hogy a fegyelmi vizsgálat alatt 
álló tanító mikor függeszthető föl az állásától, 
hogy az indokolatlan fölfüggesztések miatt se 
a tanítás érdeke, se a tanító ne szenvedjen. 

A 3. pont szerint a tanfelügyelő a vizsgálat-
nál jelen lehet. Ezt úgy kell módosítani, hogy 
okvetlen jelen is legyen. S minthogy a gond-
nokság vagy az iskolaszék okvetlen meghallga-
tandó, már ebbe a §-ba szükséges bevenni a 
tanító védelmét is. Még pedig úgy, hogy a 
kir. tanfelügyelő, ha a vádat képviseli, a fegyelmi 
ítélet hozásában részt ne vehessen. A tanító a 
vizsgálatra és a tárgyalásokra védőt vihessen, 
aki lehet ügyvéd is, de lehessen tanító is. A 
vizsgálat folyama alatt, a tanúkihallgatások 
ideje alatt ha a vádló benn van, a vádlott is 
lőhessen benn stb. 

A fegyelmi büntetés szigorúan az ítélet ér-
telmében hajtassék végre s az elítéltet tovább, 
ú. n. „szolgálati érdekből" történő áthelyezés-
sel is ne lehessen büntetni. 

15. §. Az iskolaszéki és a gondnoksági in-
tézmény Magyarországon nem vált be. Laikus 
felügyelet volt ez mindenütt, amely tudákos-
ságával többet ártott, mint amennyi hasznát 
remélték azok, akik életre keltették. Az isko-
lának a szakszerűség szempontjából a vezetése 
a tanítótestület, az igazgató és a kir. tanfel-
ügyelő kezében van a legjobb helyen. Az volna 
tehát a leghelyesebb, ha a gondnokságra vo-
natkozó intézkedések ebből a javas] atból ki-

maradnának egészen s ezt csak a végleges 
rendezés alkalmával kerítenék szőnyegre. 

Ez a rendezés különben is magán viseli még o rí 
a kellő előkészítetlenség bélyegét. Mert hát 
például a papok sem mindig tökéletes iskola-
barátok. Sok helyen folyik a torzsalkodás is 
a tanító meg a pap között. Ilyen helyeken 
— a különben derék tanító, s különösen az 
iskola érdekében — a miniszter, illetőleg a 
főispán a gondnokság összeállításánál mellőz-
hette a papot, s a viszálykodástól megmen-
tette az * iskolát. Ez a javaslat ezután még a 
hitoktatókat is beviszi s azok, akik már szol-
gálatuk minősége szerint is az iskola ellenőr-
zése alatt állanak, az iskola bírálói, felülvizs-
gálói lehetnek. S míg az egyházi emberek 
bevitelével ilyen bőkezű, a tanítóság képvise-
letét csökkenti. 

Egy példa itt is világít : 
Egy nagyobb városban megalakul a gond-

nokság s ennek hivatalból tagja a r. kath., 
g. kath., g. kel., ev. réf., ág. ev. és izr. felekezet 
hat papja, valamint hat hitoktatója. A 17. §. 
szerint a gondnokság 4—26 tagból áll s ebből 
már 12 felekezeti képviselő. Vájjon egy ilyen 
konglomerátumban lehet-e ápolni és fenntar-
tani a felekezeti békét, vájjon az állami iskola 
nem lesz-e a felekezeti súrlódások főfészke? 

Leghelyesebb lenne az 1. ama rendelke-
zését, hogy a tanítótestület és a kir. tanfel-
ügyelő végezze a gondnokság feladatait, álta-
lánosítani. Ez az iskolák békés és áldásos 
munkáját feltétlen biztosítaná, míg a gondnok-
ság gyámkodása örökös kerékkötője a kultúra 
előrehaladásának. 

16. §. E § szerint az iskolák igazgatósági 
tagjai a gondnokságnak, de a tanítók eddig 
élvezett képviselete elesik. Ha a gondnokságba 
a tanító-befolyás csökken, ennek az iskolaügy 
mindig kárát vallja. 

18. §. Az összeférhetetlenségi esetek közül 
hiányzik az, hogy aki a tanítók valamelyikével 
közeli atyafiságos viszonyban áll, a gondnok-
ságnak se hivatalból, se más úton tagja ne 
lehessen. Valamint azokat is ki kell zárni, kik 
az iskolával bármilyen üzleti érdekeltségben 
állanak. 

20. Ebben a §-ban ki kellene mondani, 
hogy minden állami tanítói állás csak nyilvá-
nos pályázat útján tölthető be. 

23. §. Már itt kellene rendelkezni, hogy a 
nyugdíjintézetbe a tanítót az eskü letétele 
után a kir. tanfelügyelő hivatalból jelentse be. 
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A gyermekjátékok fejlődéstani és 
neveléstani jelentősége.* 

A gyermekjátékok minden időben magukra 
vonták a nagy elmék figyelmét. Plató, Arisz-
toteles, az. antik világ nagy gondolkodói írtak 
a görög gyermek játékáról. Szent Ágoston, 
Luther, Rousseau, Kant a gyermekek játékaival 
foglalkoznak hírneves munkáikban. A mai kor 
már sokkal rendszeresebben foglalkozik e fon-
tos és minden ízében figyelemre méltó tárggyal. 
Míg a múltban leginkább ötletszerű, alkalom-
szerű nyilatkozatokkal találkozunk, addig ma 
arra törekszünk, hogy a játék egész birodalmát 
átfogjuk s azt minden oldalról pontosan meg-
ismerjük. S e munkából részt kérnek különböző 
tudományágak művelői. A biológus a játék 
keletkezését kutatja. Keresi az ösztönélethez 
való viszonyát, fontosságát az egyén és fa j 
életére. A pszichológus összehasonlítja a játék 
lelki folyamatait a komoly élet, a munka lelki 
folyamataival. Az esztétikus a játékban sejti a 
művészet primitív jelentkezését ; vizsgálja a 
játék sokféle gyönyörét. Összehasonlítja az 
esztétikai élet gyönyöreivel, hogy megállapít-
hassa a viszonyt kettejök közt. A szociológus 
a játékban látja az altruisztikus érzelmek jelent-
kezését, melyeken a társadalmi élet fölépül. 
Végre a gyakorlati emberre, a pedagógusra 
kerül a sor. 0 az előbbiekre támaszkodva 
mérlegeli a játék nevelő értékét s útbaigazít 
arra nézve, mennyiben és miként kell a gyermek 
játékát vezetni, hogy annak testi-lelki valója 
a nevelés kitűzött céljának megfelelőleg fejlődjék. 

Azon elméletek között, amelyek a játék ér-
telmezésére törekszenek, legrégibb az úgy-
nevezett üdülés elmélete. A játék üdítő tevé-
kenység. A vesztett erő fölújulása alvás vagy 
tétlen pihenés által is történhetik. A játékban 
van valami plusz, ami azt a lét magasabb for-
májává avatja s amit a semmittevésben nélkü-
lözünk. Az üdülés elmélete azonban a felnőt-
tek játékaira vonatkozik inkább, azokat meg-
magyarázza, de épp az első gyermekkor meg-
értésére nem alkalmas. 

A XIX. században az erőfölösleg-elméletnek 
legnagyobb hirdetője Spencer Herbert volt. Sze-
rinte a működésben elhasznált erő a pihenés 
alatt ismét helyre jön. Ha a szerv kelleténél 
többet pihen, akkor ismét erőfölösleg halmo-
zódik föl. Ha megvan az erőfölösleg, úgy a 
szerv nagy -készséget mutat a tevékenységre ; 
a fölhalmozódott erő fölszabadulásra törekszik. 
IIa komoly munkatevékenységre nincs meg az 

* Szemere Samu dr., reáliskolai tanár előadása a 
„Magyar Gyermektanulmányi Társaság" nyilvános 
értekezletén. 

alkalom, akkor ideális tevékenységet fejt ki : 
játszik. 

A kilencvenes években Groos Károly mun-
kája tűnt föl, melynek elmélete a gyakorlás. 
Az ember nagyon kezdetleges ösztönökkel jön 
a világra. Hogy a létért való küzdelemben 
mégis megállja a helyét, az ösztönök töké-
letlenségét személyes tapasztalatok szerzésével, 
egyéni gyakorlattal kell pótolnia. Erre a szük-
séges gyakorlatra való a fiatalkor az ő játé-
kaival. A játék célja előkészíteni a komoly 
életre ; a játék azoknak a működéseknek a 
begyakorlására szolgál, melyekre a komoly élet-
ben szükség van. Erre a begyakorlásra való a 
fiatal kor. 

A mondottakból máris kiviláglik a gyer-
mekjátékok nagy pedagógiai jelentősége. Van 
egy egyetemes jellegű, nagy vezető gondola-
tunk, melyet a biológiától kapunk. Tökéletlenül 
fejletlen képességekkel jövünk a világra, de a 
természet maga gondoskodott nevelő eszközök-
ről : megteremtette a fiatal kort, illetőleg a 
játékokat. 

A játék tehát nem ajándék, mit a természet 
az élet hajnalának megédesítésére szánt, hanem 
nagy horderejű, az egész életre kiható funkció. 
Komoly célú berendezés, melyet a természet 
hímes ruhába öltöztetett s vonzóvá tett külön-
böző gyönyörök bájával. 

A játékban kapják első nevelésöket az érzék-
szervek; itt tanul alkalmazkodni szem és fül. 
A játék révén fejlődik az izomérzék, ügyesedik 
kéz és láb. így jön létre a tétova mozgások-
nak pontos koordinációja bizonyos konkrét 
célok elérésére. A játékban szerzi meg a gyer-
mek a beszélő szervei fölötti uralmat Játszó 
kísérletezésben tanulja a gyermek megismerni 
az őt körülvevő tárgyakat. Kezébe veszi azokat. 
Megnézi minden oldalról. Mozgatja ide-oda, 
szétbontja, összeteszi. Ily módon nyeri első 
világismeretét. 

Játékában tárul föl előtte az érzelmek világa : 
az önbizalom, a bátorság, a rend, a harmónia. 
A társas játékban tanul meg vezérkedni és 
engedelmeskedni. I t t jön létre a kölcsönösség 
érzelme s itt szokik hozzá, hogy a maga tevé-
kenységét alárendelje egy általánosabb érdek-
nek. S mindezek mellett, s ezek révén közvetve 
is; fejlődik akarata. Minden tervszerű izom-
mozgás föltételezi az akarat megfeszítését. 
Általában minden játék figyelmet követel. 

Aki mint gyermek sokat és sokfélét játszott, 
az rendszerint az életben is derekasan meg-
állja helyét. Aki mint gyermek keveset játszott, 
az rendszerint valamely ponton defektust mutat : 
talán félszeg a külseje, vagy bátortalan, vagy 
szegettszárnyú a vállalkozó kedve, vagy fogya-
tékos a társadalmi érzéke. 
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Az egészséges gyermek spontán törekvése, 
hogy folyton tevékeny legyen. Teste nem nyug-
hatik, fantáziája is örökös mozgásban van, 
folyton újat alkot, mindent megváltoztat. Ezt 
a tevékenységet ne akadályozzuk, ellenkezőleg : 
segítsük elő. Legjobb az a játékszer, amely 
egyszerű, kivitelében nem pontosan részletező, 
sokat rábíz a gyermek képzeletére. Ami olyan, 
hogy nem izgatja á gyermek képzeletét, az nem 
érdekli, azzal nem tud játszani. Legyen teremtő 
képzeletének bő tere a munkálkodásra. A játé-
kában elmélyedő gyermek figyelmét egy irány-
ban koncentrálja. A figyelemnek ez a koncen-
trációja: egészséges, mert neveli a gyermek 
akaratát, kitartásra szoktatja, amire pedig a 
komoly életben nagy szükség van, mert hiszen 
ettől függ leginkább minden siker. 

A gyermek játszék sokat. Játékszere legyeii 
egyszerű. Ne legyen sok egyszerre ; ne veszé-
lyeztesse az esztétikai érzékét. Egyáltalában a 
gyermek játékvilága igen nagy körültekintésre 
és megfontolásra tart igényt. A reáfordított 
figyelemnek a legszebb jutalma a jövő nemze-
dék testi-lelki erejének gyarapodása. 

(Budapest.) Tas József. 

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

Kinevezte: Szathmári Mária oki. tanítónőt 
a krasznai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Besze-
dits Margit oki. tanítónőt a csongrádbelterületi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Sárközy Ilona 
oki. tanítónőt a temessági áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Kun Renée oki. tanítónőt a hat-
vani áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szabó Géza 
Csik vármegye kir. tanfelügyelőjét a Vl l . fize-
tési osztály 8. fokozatába. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Müller Béla temeskubini közs. isk. r. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte: Philippi 
Vilmos és Philippine Steinberger Irma újbányái 
áll. el. isk tanítót, ill. tanítónőt a stájerlaki 
áll. el. isk.-hoz; Láng Géza nagymihályi áll. 
el. isk. tanítói az entradámi áll. el. isk.-hoz; 
Molnár Emil felsőnémetii áll. el. isk. tanítót a 
kolozsi áll. el. isk.-hoz ; Molnár Károlyné Alten-
burger Johanna pisztraházai áll. óvónőt a fel-
enyedi áll. óvóhoz ; Berde Amália nagyszel-
menezi áll. el. isk. tanítónőt a felenyedi áll. 
el. isk.-hoz; Köntzeg Mária kézdimartonosi áll. 
el. isk. tanítónőt az esztelneki áll. el. isk.-hoz; 
Heiter Lőrinc mácsai áll. el. isk. tanítót az új-
panáti áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott : Kocsis Bélá-
né, Mondok Margit dormandi róm. kath. munka-
képtelen tanítónőnek 900 K-t; Csabi Géza 
tiszaigari ev. ref. el. isk. munkaképtelen taní-

tónak 900 K-t egyszersmindenkorra ; Simon 
Erzsébet sepsibükszádi áll. el. isk. munkakép-
telen tanítónőnek az 1875: XXXII. t.-c. 6. §-a 
értelmében jelenlegi tisztán tanítónői javadal-
mának teljes összegével fölérő 1100 K-t egy-
szersmindenkorra. 

Nyugdíjat utalványozott: Polcz Péter kis-
dárdai róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 360 K-t ; Kontor László pacsai róm. 
kath. munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t ; 
Briesztyenszky István cselkólehotai róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 840 K-t ; 
Nagy István hódmezővásárhelyi áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1140 K-t ; Háry 
Mihály hodonyi róm. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 860 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Udvard Róbert baróti róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Sinka Rózának évi 500 K-t, 
Ferenc, Imre, Róbert, Kálmán, Gizella és Erzsé-
bet kkorú árváinak egyenként 83 K 33 Ví f-t, 
együtt 500 K-t, mindössze 1000 K- t ; néh. 
Baján Lajos nyug. deési ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Tegzes Eszternek évi 608 K-t ; 
néh. Weinberger Mór vásárosnaményi nyug. áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Hoffmann Rózának 
évi 600 K-t, 4 kkorú árvájának pedig összesen 
400 K- t ; néh. Tóth János mándoki nyug. ev. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Tóth Erzsébetnek 
évi 373 K-t; néh. Szabó József volt szekszárdi 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül Újvári Cseh 
Máriának évi 562 K-t ; néh. Zajos Kálmán 
szombathelyi áll. segélyezett közs. polg. isk. 
tanító özv., szül Lénárd Zsuzsánnának évi 1108 
K-t, Erzsébet és Kálmán nevű két kkorú árvá-
jának egyenként 184 K 66 f-t, együtt 369 K 
32 f-t, mindössze 1477 IC 32 f-t ; néh. Barázs 
János nyug. magyarvalkói gör. kel. tanító özv., 
szül. Fodor Annának évi 300 K-t, egy kkorú 
árvájának pedig évi 50 K-t ; néh. Richter József 
nyug. felsőstubnyai közs. el. isk. tanító özv, 
szül. Vladár Karolinának évi 450 K-t ; néh. 
Barlos Károlyné, szül. Gyárfás Borbála, volt 
békési polg. isk. tanítónő Károly és Borbála 
nevű kkorú árváinak egyei ként évi L,0 K-t ; 
néh. Szabó Péter debreczeni ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Szabó Juliánnának évi 714 K-t, 
István és László Péter nevű kkorú árváinak 
egyenként 119 K-t, együtt 238 K-t, mindössze 
952 K- t ; néh. Mátéffy Károly nyug. karán-
sebesi áll. el. isk. tanító özv., szül. Lindner 
Erzsébetnek évi 620 K-t ; néh. Németh Imre 
eszlergali nyug. volt róm. kath. tanító özv., 
szül. Rózsás Kornéliának 329 K-t ; néh. Mihail!a 
Péter nyug. déznai gör. kel. el. isk. tanító 
özv., szül. Paska Juliánnának évi 300 K-t ; 
néh. Smoquina Lipót fiumei áll. el. isk. tanító 
özv., szül Rossi Virginiának évi 200 K-t. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Fizetési ügyben a mult héten számos, ille-

tőleg számtalan levelet kaptunk. T. kartár-
sainkat utaljuk alapunkban egész terjedelmében 
megjelent törvényjavaslatokra és indokolásokra. 
A fizetésemelésről minden egyes kartárs annak 
idejében hivatalosan fog értesülni; szívesked-
jenek ezt bevárni. Mi számítgatásokba s egyes 
„ámde" esetek kibogozására nem vállalkozha-
tunk, mert ez nem föladatunk. Van, aki azt is 
kéri tőlünk, hogy egy egész város tanítóinak 
külön-külön állapítsuk meg a fizetéseiket. Hát 
ilyesmire már csakugyan nincs érkezésünk ! — 
M. N. Csávoly. Csak amennyiben beválasztják. — 
Állami óvónő, Eger. 1. Az a két javaslat 
csak az elemi isicolákra vonatkozik. 2. Az összes 
állami kinevezések lapunkban jelennek meg. — 
Br. ti. Yittencz. Majd csak akkor folyamod-
hatnak, ha a javaslatokból törvény lesz. — 
M. L. Azt már igazán nem tudhatjuk, hogy 
ön július 1-én mily összegről írjon nyugtat-
ványt ! De hiszen még van odáig egy kis idő ! 
Aztán meg hivatalosan fog értesülni ! — 
K. I. Ha adót fizet érte, a jövedelemből 
is kell részesednie. Forduljon panaszával 
a vármegyei közigazgatási bizottsághoz. — 
L. J. Beküldött cikkére vonatkozólag semmi 
ígéretet sem tehetünk, mert már kiszedett 
cikkek közlésének idejét sem határozhatjuk meg 
előre most, amidőn a népiskolai törvény-
javaslatok foglalják le lapunk nagy részét. 
A jelzett cikket nem kérjük, mert kéziratokkal 
el vagyunk árasztva! — Gy. Vukovár. 1. A 
középiskolák jegyzéke a Magyar Tanítók Nap-
tárában is megjelent. (Athenaeum., Ára 80 f.) 
2. Ezt a tanszermúzeum igazgatóságától (VIII., 
Szentkirályi-u. 47.) kell megkérdezni. 3. Ott, 
ahol első ízben beadta. — Burián Albert 
kartárs urat kérjük : szíveskedjék velünk lev.-
lapon jelenlegi tartózkodási helyét közölni. — 
P. D. Osztmiklós. Az ismétlő-iskolai oktatásért 
nem jár külön fizetés, de azért az iskolafönn-
tartó adhat, ha neki úgy tetszik. — B. S. U. 
Szíveskedjék az indokolást elolvasni; annál 
többet mi sem tudunk. — Törzsök. Nem 
ismerjük a gyakorlatot.^ — B. Sajnáljuk, de 
mi nem tudjuk. — Önkéntes. A hadtest-
parancsnoksághoz kell folyamodnia. Sz. Gy. 
Bakonytamási. Szíveskedjék annak a dönt-
vénynek a számát a megnevezett laptól kérni; 
mi nem ismerjük. — L. G. Szarvaspuszta. 
Ha vizsgálati engedélyt kap (amiért a közok-
tatásügyi miniszterhez kell folyamodni) : magán-
úton is megszerezheti a polg. iskolai képesítést. 
Minden egyébre kérjen fölvilágosítást a Peda-
gógiain igazgatóságától (I., Győri-út). 
T. S. Beregszász. Az igazgatói díjakat be 

fogják számítani a nyugdíjigénybe. — B. J. 
A tanítói állást nagyon alapos ok nélkül év-
közben elhagyni nem helyes dolog. Ha az iskola-
széki elnök a működési bizonyítvány kiadását 
az iskolai év vége előtt megtagadja : semmit 
sem tehet ellene. — Cs. F. Szászrégen. A 
mi nézetünk is az, hogy itt a díjlevél lévén 
irányadó, a házadót az iskolafönntartónak kell 
fizetnie, mint ahogy eddig is fizette. — 
J. J. Mezőzombor. 1. A mi lapunkon kívül 
a Magyar Pedagógia és a Népmívelés. 2. Semmi 
hátrány sem származhatik abból önre. — 
Sz. G. Szthság. 1. Az illető özvegy az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 140. §-ában megsza-
bott félévi illetményeken kívül állandó jellegű 
segél)-ezésben nem részesülhet ; a hátramaradt 
árva segélyezéséhez a teljes szegénység igazo-
lásán kívül legalább is 5 évi szolgálat volna 
szükséges. A tárcából — és nem a nyugdíj-
alapból — azonban kellően megokolt, folya-
modvány alapján esetleg kaphat az özvegy 
némi segélyt. 2. A tananyag beosztása tekin-
tetében a Tanterv határozottan rendelkezik. 
Erre nézve feltett kérdésére ugyanott meg-
találja a feleletet s aszerint intézkedhetik. — 
P. Gy. A törvényes időben kellett volna 
folyamodnia és pedig alkalmaztatása után egy 
éven belül. Az 1893. évi 29.750. sz. alatt ki-
adott körrendelet értelmében a nyugdíjintézetbe 
való felvételét megelőző szolgálati éveit most 
már nem fogják beszámítani. — G. F. B. 
Iskolafelállítás, iskolanyitás ügyében először a 
helyi iskolaszéknek kell intézkedni ; a kir. 
tanfelügyelőséghez jelentés teendő. A Tanítók 
Tanácsadóját szerkesztőségünkben rendelheti 
meg. (Kötött példány ára 3 korona, postakölt-
ség 20 fillér.) A Néptanítók Lapja 34-ik szá-
mát 20 filléres bélyeg beküldése mellett a 
Néptanítók Lapja kiadóhivatalában (I., Iskola-
tér 3. sz.) rendelheti meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A népiskolai törvényjavaslatok tárgya-

lását a képviselőház, ha váratlan akadály nem 
jő közbe, már f. hó 7-iki ülésén megkezdi. A 
tárgyalás elé a tanítóság érdeklődéssel és biza-
lommal tekint. 

— A képviselőház közoktatásügyi bizott-
sága február 27-én kezdette meg a népiskolai 
törvényjavaslatok, első sorban az állami• elemi 
iskolákra vonatkozó javaslat tárgyalását Sághy 
Gyula elnöklésével. Á vallás-és közoktatásüg) i 
minisztérium részéről az ülésen jelen volt 
Apponyi Albert gróf miniszter, Tóth János 
államtitkár és Halász Ferenc miniszteri taná-
csos. Apponyi Albert gróf miniszter röviden 
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jelzi, hogy nem organikus reformot hozott, 
mint ahogyan egyik elődje, Berzeviczy Albert 
tervezte, de ilyen organikus reform alkotására 
több időre lett volna szüksége. (Helyeslés.) 
Molnár János a törvényjavaslatot általánosság-
ban sem fogadja el. O a hitvallásos iskoláknak 
a híve. Ebben a javaslatban állami és fele-
kezeti iskolák között különbség tétetik és a 
felekezeti iskolák rovására. Meczner Béla el-
ismeri, hogy a felekezeti tanítóknak lehetnek 
sérelmeik, de mert a törvényjavaslatban a 
múlthoz képest kétségkívüli nagy haladást lát, 
elfogadja a javaslatot. László Mihály: Fontos 
és korszakot alkotó a javaslat. Régi hibákat 
pótol, eddig csak Ígéretet kaptak a tanítók, 
most kenyeret. Ha vannak is sérelmek, ezek 
nem orvosolhatatlanok. Csemoch Jánosnak sok 
kifogása van a javaslat ellen, de azért álta-
lánosságban elfogadja. Veres József általános-
ságban elfogadja a javaslatot, melyet elodázni 
semmiféle ürüggyel nem lehet. Kellemetlenül 
lepi meg a tanítók között itt-ott megindult 
mozgalom, hogy még többet akarnak. A mi 
pénzügyi viszonyainkhoz képest eleget ad ez 
a javaslat, annyit, mint a külföld nyújt az ő 
tanítóinak, pedig a külföld gazdagabb, mint 
mi. Sághy Gyula elnököt fájdalmasan érintette, 
hogy Molnár János a javaslatot általánosság-
ban sem fogadja el. Nem lehet strucc-politikát 
folytatni, hiszen vannak ádami iskolák, tehát 
nem tehetünk úgy, mintha nem volnának. 
A törvényjavaslatot nemzeti szempontból fontos-
nak tartja, nagy haladásnak a múlthoz képest 
s ezért elfogadja. JíedSházy János előadó : 
Akkor, amikor törvényalkotásról van szó, nem 
indulhatunk ki felekezeti szempontokból, hanem 
állami szempontokból. Ha ezt a javaslatot egy-
általán lehet támadni, csak azért lehet, hogy 
az egész elemi népoktatást nem teszi államivá. 
A tanítók elégedetlenségi mozgalma tulajdon-
képen politikai mozgalom a mai kormány ellen 
és a mai rendszer ellen, amiért ezekre a 
mozgalmakra különös súlyt nem is szabad 
vetni. A törvényjavaslatot a bizottság Molnár 
János kivételével általánosságban elfogadja. 
A részletes tárgyalásnál Veres József a 4. 
szakaszhoz pótlásul azt javasolta, hogy állami 
kezelésbe vett községi vagy felekezeti nép 
iskolánál működött tanítók fizetése az 1903. 
évi XXVI. t.-c. életbelépte után megsvakítás 
nélkül töltött tanítói szolgálati évek beszámí-
tásával állapíttassék meg, ha pedig fuetése 
magasabb volt, ez összeg élvezetével neveztes-
sék ki állami tanítóvá. .1 bizottság elfogadta. 
Vertán Endre javasolja, hogy a gondnokságnak 
hivatalból ne legyen tagja ama hitközség fele-
kezetének lelkésze, mely hitközség saját iskolát 
tart fenn. Ezt a bizottság nem fogadta el. — 

A bizottság február 28-án tartott ülésén a>. 
állami iskolákra vonatkozó törvényjavaslatot 
részleteiben is letárgyalta. A gyűlés lefolyása 
a következő volt: Az állami tanítókra vonat-
kozó részleteket Bedőházy János ismertette. 
Fontosabb xíjítás, hogy a fegyelmi alá vont 
állami tanító védőt vallhat. Vertán Endre 
indítványozza, hogy a védő necsak ügyvéd 
lehessen. A bizottság az indítványt elfogadta. 
Ezután Vertán Endre előadó ismertette a nem 
állami elemi népisicolák jogviszonyairól és hit-
felekezeti néptanítók járandóságairól szóló 
törvényjavaslatot, hangoztatva, hogy a javaslat-
ban biztosítva van az állam joga úgy, hogy 
nem ütközik a tanszabadságba. (Helyeslés.) 
Molnár János : Kijelenti, hogy sok és mély 
aggálya van. Így, hogy az 1893. évi XXVI. 
törvénycikket ez a törvényjavaslat átvette, ez 
pedig a felekezetek jogát korlátozza. Másik 
kifogása, hogy ez a javaslat erősen gravitál 
az államosítás felé, azt mondhatja, hogy fél-
államosítás. A katholikusok sürgetik az auto-
nómiát s itt ez elé barri kádok emeltetnek. 
Meczner Béla : A javaslatot örömmel és hálával 
fogadja. Vannak aggályai is, de ezeket, azt 
hiszi, hogy a részleteknél sikerül eloszlatni. 
Legnagyobb sérelmük a felekezeti tanítóknak, 
hogy az állami tanítók fölébük helyeztetnek, 
pedig a felekezetiek egyházi s vallási szem-
pontból többet tesznek. A kántortanítókra 
sérelmes, hogy a kántori fizetést is beszámítják 
a tanítói fizetésbe. A százkoronás korpótlók 
helyett, ha lehetséges volna, kétszáz koronás 
pótlékot óhajtana. Csemoch János: Aggodalmai 
neki is vannak, de mert a valláserkölcsi neve-
lést a javaslat biztosítja s egyúttal a nemzeti 
érdeket is szolgálja, elfogadja. László Mihály 
szintén örömmel elfogadja a javaslatot s konsta-
tálja, hogy nemzeti szempontból előrehaladás, 
de a nemzetiségekkel szemben túllojális. Miha-
lovics Endre csatlakozik Meczner fejtegetéseihez 
s a javaslatot elfogadja. Veres József: Nem 
lát felekezeti szempontból a javaslatban súlyo-
sabb aggályt, bár előrelátható, hogy egész 
sereg felekezeti iskola fogja kérni az államo-
sítást. Ezt ugyan sajnálja, de nem ellenzi. 
Reméli, hogy a kormány a felekezetek iogait 
tiszteletben fogja tartani az iskolákban. Öröm-
mel fogadja el a javaslatot. Apponyi Albert gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kéri a bizott-
ságot, hogy tagjai ne váljanak készséggel szó-
csöveivé a síránkozóknak. Nem ő csinálta a 
különbséget az állami és felekezeti tanítók 
között. 0 ezt az állapotot készen találta s 
most sokkal közelebb hozta egymáshoz az állami 
s a többi tanítót. A kántori kérdést akként 
megoldani, mint Meczner akarná, a mai viszo-
nyok között financialiter jóformán teljes lehetet-
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lenség, mert e javaslatban foglalt 6 millión 
kívül, még legalább 8 millióra volna szükség. 
A felekezeti tanítóknak accidentális előnyeik 
vannak, földeiknek értéke, illetőleg jövedelme 
is számottevő. A disparitást orvosolni akarja 
lépésről-lépésre, de az aequiparaciót a feleke-
zeteknek is élő kell segíteni, nem csupán az 
államnak. Egész nyugodtan kijelenti, bogy e 
javaslat által egy iskolafenntartó sem érezheti 
magát sértve s mégis, a nemzeti állam meg-
erősítését is biztosítva látja általa. A feleke-
zetek jogait nem bántja, csak az állam jogait 
óvja meg és egyúttal biztosítja. (Helyeslés.) 
Jó lélekkel ajánlja a javaslatot, melybe lelke 
tüzét, faj szeretét, nemzete iránti szeretetét és 
tudását vitte, elfogadásra. (Lelkes éljenzés.) 
A javaslatot általánosságban elfogadta a bizott-
ság. A részleteknél a lakás és lakbér kérdése 
körül élénk vita indult meg s végül az eredeti 
szöveget fogadták el. A lakbérosztályba sorozás 
azon az alapon történik, mint az állami tiszt-
viselőknél. A vitát a 3. szakasznál megszakí-
tották. — A március 1-én tartott ülésen a 
harmadik szakasz körül, mely a korpótlékokról 
szól, hosszú és nagy vita indult meg, amelyben 
résztvett a bizottságnak csaknem minden tagja. 
Apponyi Albert gróf miniszter és Tóth János 
államtitkár fölszólalása után a bizottság az 
eredeti javaslatot fogadta el azzal, hogy a 
finánciális módosítást, ha ilyenről szó lehet, a 
pénzügyi bizottságra bízza. A 10. szakasznál 
Vertán Endre javaslatát, bogy a hátralékok 
az iskolafenntartók terhére biztosíttatnak s 
ezeket az iskolafenntartók tartoznak a tanítók-
nak kifizetni, elfogadta a bizottság. A 11. 
szakasznál, a kántori fizetések körül újból 
nagy vita indult meg, de tekintettel a nagy 
finánciális áldozatokra, amelyekbe a kántori 
fizetések rendezése kerülne, a bizottság Csemoch 
János indítványára kimondotta, hogy a fize-
tésbe ne számíttassék be a járandóságok egy 
része, mint például a stóla. A bizottság ehhez 
hozzájárult. A 19. szakasznál Veres József 
indítványozza, hogy az iskolafönntartó község 
vagy hitközség a tannyelv megválasztásakor 
ne egyszerűen a többségben levő nemzetiség 
nyelvét választhassa kizárólagos tannyelvül, 
hanem a kisebbségben levő magyarnyelvűeket 
a maguk anyanyelvén taníttassa, tekintetbe 
vévén ennél egyszersmind a magyarul is tudó 
tanulók számát. Ezzel az intézkedéssel ineg-
védnők a kisebbségben lévő magyarságot a 
magyartalanság ellen, sőt elősegítenők a nem-
zetiségi gyermekek magyar nyelven levő taní-
tását is. Jogos és szükséges mód ez az isko-

o o 
Iában a magyarság védelmére. A bizottság a 
javaslatot elfogadta. Bedőházy János óhajtaná 
ugyan, hogy az oktatási nyelv minden iskolá-

ban kizárólag magyarnyelvűvé tétessék, most 
azonban szükségesnek látja e törvényben intéz-
kedni, hogy vegyesnyelvű iskolákban a magyar 
nyelvű tanulók bizonyos, például harminc 
százaléka mellett már magyar legyen. A tan-
könyvek használatát a felekezeti iskolákban is 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedé-
lyezésétől kívánja függővé tenni. Csernoch 
János és Molnár János a használandó tan-
könyvek meghatározásának jogát a felekezetek 
kezében kívánják megtartani. A bizottság el-
fogadta az eredeti szöveget azzal, hogy a tan-
könyvek használatához miniszteri approbáció 
is szükséges. A 21. szakasznál Csernoch János 
kifogást tesz az ellen, hogy az államilag 
segített iskolákhoz a közoktatásügyi miniszter 
nevezi ki a tanítót. Ugyanilyen értelemben 
szólal fel Molnár János is, ez intézkedés el-
ejtését kérve. Apponyi Albert gróf felszólalása 
után a kérdést függőben hagyták. A 22. sza-
kaszhoz Vertán Endre a pénzügyminiszter 
megbízásából előterjeszti a következő pótlást : 
„Községi vagy felekezeti iskoláknál a jelen 
törvény életbelépte után szervezett állásokon 
alkalmazott tanítók, tekintet nélkül arra, hogy 
az állás már meglevő, vagy új iskolánál szer-
veztetett, alapfizetés és kor pót lék-kiegészítés 
címén állami segítséget csak abban az esetben 
nyerhetnek, ha a tanítói állás szervezéséhez a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előzetesen 
hozzájárult." Molnár János felekezeti sérelmet 
lát a pótlásban és elejtését kéri. Apponyi 
Albert gróf miniszter vitatja, hogy bizonyos 
diszkréciónális jogra a miniszternek szüksége 
van. Vertán Endre az eredeti szöveg fönn-
tartását kéri, nemzeti szempontból. Gáspár 
János Vertán felszólalását pótolja. A kérdésben 
hosszabb vita volt, de a bizottság nem jutott 
eredményre. — Március 2-iki ülésén a bizottság 
végleg letárgyalta a törvényjavaslatot. A köz-
oktatásügyi bizottság kivétel nélkül minden 
népiskolában nemcsak a magyar nyelv tanítását, 
hanem az egész oktatás nyelvéül a magyart 
állapítja meg. Ez a nagyfontosságú határozat 
így szól: „Ha a felekezeti népiskolába beírt 
tanulóknak legalább fele magyar anyanyelvű, 
vagy magyarul beszélni tudó, az ilyen iskolában 
a tanítási nyelv a magyar, de az iskola fönn-
tartói a lehetőséghez képest gondoskodnak arról, 
hogy a magyarul nem beszélő növendékek anya-
nyelvükön is részesüljenek oktatásben. a z olyan 
felekezeti népiskolákban, amelyekben a beirat-
kozott növendékek összes létszámának legalább 
húsz százaléka magyar anyanyelvű, vagy ma-
gyarul beszélni tud, a magyar nyelv is, mint 
tannyelv használandó. Mindazon népoktatási 
tanintézetekben, amelyekben az állam nyelve 
van tanítási nyelvül bevezetve, ez az állapot 
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többé meg nem változtatható. Az összes elemi 
népiskolák ismétlő-tan folyamában a tanítás 
nyelve kizárólag a magyar." Nagyfontosságú 
a bizottság következő határozata is: „Ha az 
állam valamely községben oly állami iskolát 
tart fönn vagy állít föl a jövőben, amely az 
összes ott lévő 6—12 éves tanköteleseket be-
fogadni képes, más jellegű iskolának állam-
segítség csak fontos államérdekből adható, illetve 
ily érdekből a már adott segítség is elvonható. 
Hogy forognak-e fönn valahol fontos állami 
érdekek, ennek mérlegelése a miniszterre tar-
tozik." Kimondotta még a bizottság, hogy ame-
lyik tanítót államellenes irány miatt mozdítottak 
el állásából, öt éven belül sehol sem alkalmaz-
ható és az államilag nem segélyezett iskoláknál 
már alkalmazásban lévő tanítók is egy éven 
belül kötelesek az esküt letenni, valamint ki-
mondották, hogy a nyomtatványok és a bizo-
nyítványok magyar nyelven is kiállítandók. A 
37, §-t a közoktatásügyi bizottság törölte. 

— Lapunk mai számát, melyei fél ív 
melléklettel toldottunk meg, majdnem egészen 
a népiskolai törvényjavaslatokra vonatkozó köz-
lemények foglalják el. Ezekből a közlésekből 
olvasóink alaposan tájékozódhatnak a tanítóságot 
nagyon közelről érdeklő javaslatok felől. Külö-
nösen figyelmükbe ajánljuk t. kartársainknak a 
javaslatok indokolásának figyelmes elolvasását, 
mert az indokolás magyarázatát nyújtja sok 
olyan dolognak, amely a törvényjavaslatok 
§§-aiban első olvasásra nem látszik talán eléggé 
világosnak. Figyelmes elolvasásra ajánljuk az 
Orsz. Bizottság emlékiratát is, mely becsületes 
nyíltsággal sorolja föl a tanítóság kívánságait. 
A nagy tárgyhalmaz miatt, természetesen, sok 
közleményünk maradt a jövő számra. 

— A képviselőház pénzügyi bizottsága 
f. hó 2-iki ülésén tárgyalta az állami el. nép-
iskolákra vonatkozó törvényjavaslatot. Széli 
Kálmán elnök elismerését és köszönetét fejezte 
ki gróf Apponyi miniszternek, örömmel üdvö-
zölvén a nagyjelentőségű javaslatot, amely tisz-
tán Apponyi grófnak az érdeme. A közoktatás-
ügyi bizottság a javaslatot a közoktatásügyi 
bizottság módosításaival fogadta el s f. hó 
4-én már a képviselőház elé is terjesztette. A 
nem állami iskolákra vonatkozó törvényjavasla-
tot a pénzügyi bizottság f. hó 7-én tárgyalja. 

— A Budapesti (hivatalos) Tanítótestület 
igazgató-tanácsa Trájtler Károly elnöklésével 
igen látogatott ülést tartott, amelyen Mosdóssy 
Tmre királyi tanfelügyelő is megjelent. Tóth 
Kálmán titkár jelentése kapcsán élénk vita 
indult meg a fővárosi tanítóság fizetésrendezése 

tárgyában, amely, úgy látszik, a fővárosnál 
megakadt. A kedvezményes vasúti jegyek 
dolgában is lemondtak már arról, hogy kíván-
ságuk teljesüljön s most már csak azt kérik, 
amit Baross előtt élveztek, t. i. a kedvez-
ményes vakációs jegyeket, amelyektől ok 
nélkül fosztották meg őket. Ezután Kemény 
Simon szépen megokolt javaslata következett, 
amely azt kívánja, hogy a nevelő-oktatásra 
erősebb mértékben reászoruló gyermekek szá-
mára ú. n. nevelő-osztályok állíttassanak föl. 
A kerületi tanítói körök munkásságáról szóló 
jelentés nyomán élénk eszmecsere indult meg, 
amelyben Győr/fy, Tanos, Minké, Szabó, Nádas, 
Bakos és az elnök vettek részt. Elhatározták, 
hogy a közgyűlést folyó évi április hó 13-ára 
hívják össze. A közgyűlés főtárgya lesz 
Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő előadása az 
új Tanterv és Utasítások végrehajtása körül 
észlelt megfigyelésekről. Az új Tanterv és 
Utasítások nyomán készült tankönyvekről a 
Tanítótestületek f. é. június hó végéig véle-
ményt mondanak ; különösen megállapítják a 
hiányokat, hogy pótlásukról az újabb kiadások 
idejében gondoskodhassanak. A kerületi tanítói 
körök tavaszi közgyűlésére két tétel tűzetett 
ki : az ének és tornatanítás. Az első tételnél 
az előadók mintatanítást is mutatnak be. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
február hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket : Goldberger Zsigmond tolcsvai nép-
tanító Gyenes-re ; Krappenheim Antal bács-
topolyai néptanító Karácsonyi-ra; Krippen-
dörfer Lajos gyalári állami elemi iskolai tanító 
Jászfalusi-ra; Lahmer Julianna iskolanővér, 
temesvári lakos Ladányi-ra. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanít k 
Házára : a zabolai és pávai műkedvelők (az 
előadás jövedelméből, a zabolai áll. isk. tanító-
testület közbenjárására) 22 K. — 2. Eötvös-
alapra: a pinczehely-görbői takarékpénztár 
(ifj. Hajós János kántortanító, felügyelő-bizott-
sági tag kérésére az évi tiszta jövedelemKl) 
10 K; ifj. Hajós János Pinczehely (tags, díja 
1 P06-ra) 3 K ; Schottert Ferenc Alsópál (1906. 
évi tags, díja) 3 K. 

— Halálozás. Seress Géza somorjai polgári 
iskolai tanító élete 53. és buzgó működésének 
30. évében március hó 1-én, hosszas betegség 
után elhunyt. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : A népiskolai törvényjavaslatok. — 
A nem állami tanítókra vonatkozó törvényjavaslat. 
(Indokolás.) — Az állami tanítókra vonatkozó törvény-
javaslat. (indokolás.) — A M. T. Orsz. Bizottságának 
emlékirata. — A gyermekjátékok fejlődéstani és neve-
léstani jelentősége. Tas József. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP A L F E É D . 

Gyüniölcsészetiink fejlődése. 
Valamikor valóságos gyümölcsfaerdők voltak 

Magyarországon. Virágzott a gyümölcskertész-
kédés. Azután sokáig nagy visszaesés mutat-
kozott, míg most újból hatalmas arányban lát 
hozzá minden illetékes tényező, hogy gyümöl-
csészetünk fejlődjék. A földmívelésügyi minisz-
térium évek hosszú során dolgozik már azon, 
hogy gyümölcsfa - állományunk szaporodjék. 
Evenként százezrekre megy a kiosztott gyü-
mölcsfa-csemeték száma. A magánkertészetek 
és községi faiskolák is sok ezer számra neve-
lik a csemetéket és így lassanként majd csak 
elérünk, oda, ahová nem épen nagy fárad-
ság árán juthatunk, hogy Magyarország a világ 
egyik legelső gyümölcstermelő államává fej-
lődjék. 

Különösen a földmívelésügyi minisztérium 
tevékenysége érdemel figyelmet, mert itt olyan 
nagy arányú segítség van biztosítva, amely 
egymagában véve is rendkívül fokozza gyü-
mölcsészetünk terjedelmét. A minisztériumnak 
az ország számos helyén van faiskolája. Ezek-
ből az iskolákból, melyek területe ném kevesebb, 
mint 452 katasztrális holdat tesz ki, a mult 
esztendő folyamán rendkívül nagy számú olt-
ványt osztottak ki. Rendes és kedvezményes 
áron 677.614 darabot. Községeknek teljesen 
ingyen adtak 1,689.773 csemetét. 

Az adományozásban 3118 községet, kisgaz-
dát, földmívelőt, lelkészt és tanítót részesítettek. 
Tüzkárosult földmívelők is fordultak a minisz-
tériumhoz az elégett állomány pótlása végett. 
A minisztérium ingyen adta ki a kért meny-
nyiséget. Kiosztott még az elmondottakon kívül 
75.820 darab nemes oltóvesszőt és szemző-haj-
tást. Az állami útakra huszonhétezer darab 
gyümölcsfát ültettek ki, szépen növelve az itt 
már található mennyiséget és jó példát adva 
arra, hogy a községek hasonló módon csele-
kedjenek. De nemcsak gyümölcsfát osztott ki 
a minisztérium. Kopár területek befásítására 

több mint három és félszázezer gazdasági fa-
csemetét és cserjét is. 

A nagyobbodó gyümölcstermelés értékesíté-
sénél lényeges dolog, liogy a gyümölcsszállító-
kosarakért ne adjunk egyetlen fillért sem a 
külföldnek. A földmívelésügyi minisztérium 
fölismerte ennek a jelentőségét és nagy gon-
dot fordított arra, hogy alkalmas helyeken 
nemes fűzfatelepek alakíttassanak. Ott, ahol az 
óhaj megnyilvánult ezen irányban, katasztrális 
holdanként 50 ezer nemes füzfadugványt adott 
ingyen, de talajforgatási költségek részbeni 
fedezésére is adományozott katasztrális hol-
danként 100 koronát. A legutolsó esztendőben 
5393 korona államsegéllyel és 4,230.00(1 darab 
fűzfadugvány kiosztásával segélyezte a föld-
mívelésügyi minisztérium az ide vonatkozó 
tevékenységet. A téli időszakban több mint 
száz helyen tartatott kosárfonó - tanfolyamot. 

A gyümölcskertészkedés megkedveltetése vé-
gett több tanfolyamot rendeztek. Ezeken a 
tanfolyamokon részt vett 29 pap, 46 tanító, 
12 kerttulajdonos és földbirtokos, 2 útmester 
és 14 útkaparó. A fatenyésztési miniszteri 
megbízottak, vándortanítók és felügyelők több 
mint száz községben tartottak szakelőadásokat. 
Ezeken az előadásokon körülbelül 2200 hall-
gató vett részt. 

A földmívelésügyi minisztérium belátva a 
kérdés rendkívüli fontosságát, a legnagyobb 
figyelmében részesíti mindazon kívánalmakat 

óhajokat, melyeket a gyümölcsészet fejlesz-
tése ügyében hozzá intéznek. Ezt bizonyítják 
a már elmondottakon kívül, hogy a minisz-
térium segélyezte a hazai konzervgyárakat és 
azokat a szövetkezeteket, vállalatokat, melyek 
a gyümölcskivitel vagy más irányban való 
értékesítés körül maguknak érdemeket szerez-
tek. Kiosztott nagyobb mennyiségben szesz-
főzőt, aszalót, aszaltszilva-osztályozót, ízfőzőt, 
cidermahnot, Mabille-féle sajtót stb. Az ado-
mányozásban községek és kisgazdák által ala-
kított szövetkezetek részesültek. Lelkészek és 
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tanítók zöldség- és virágmagvakat kaptak 
ingyen, hogy ezek tenyésztését elősegítsék. 

A hazai gyümölcskertészkedésnek van egy 
igen nagy hiányossága. Es ez az, hogy a 
termelő nem fordít elegendő gondot az elül-
tetett gyümölcsfák védelmére, oltalmára. Szak-
emberek örökösen panaszkodnak emiatt és 
ennek tudják be azt is, hogy bár nagyon szé-
pen mutatkozott tavaly a fákon a sok gyümölcs, 
most mégis idegen országból származott gyü-
mölcsöt vagyunk kénytelenek drága pénzen 
vásárolni, mert a mienk a fákról éretlenül és 
férgesen hullott le. 

Ezen a dologon segíteni nagyon lényeges 
feladat. És különösen a tanítóságnak feladata. 
A legtöbb helyen a tanító a faiskola felügye-
lője, tehát érdekében van, hogy munkájának 
gyümölcsét is lássa. De a madárpusztító szo-
kás ellen is áldásos munkát végezhet, ha az 
iskolás gyermekeket rászoktatja a madarak 
megbecsülésére. A gyermek jó szeme inkább 
figyelemmel kíséri a fákon történő változáso-
kat, mint az öregeké. Fogékonyabbak bizonyos 
dolgok iránt a szülőknél és ha a tanító ilyen 
irányban gondosan munkálkodik, a madárpusz-
títás rövid idő alat t megszűnik, de lesz féreg-
pusztítás és lesz bőven jóizű érett gyümölcs 
a nemes gyümölcsfákon. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

A gabona két magtári ellenségéről. 
A magtárban leraktározott gabonának helyes 

kezelésére a gazda kiváló gondot fordítson, 
mivel a gabona csakis gondos kezelés mellett 
tar t ja meg a kellő, csírázóképességét, ami pedig 
a vetőmagnak első és legfontosabb kelléke s 
csakis okos kezelés mellett marad egészséges, 

. különben elromlik, megdohosodik és értékét 
veszti. Amilyen fontos azonban a gabonának 
gondos kezelése a magnak egészségben meg-
tartása céljából, épolyan fontos az a magtár 
különféle állati ellenségei ellen irányuló véde-
kezés szempontjából is. 

A leraktározott gabonát több állati kártevő 
pusztítja, azonban főleg kettő az, amely külö-
nösen kártevőleg léphet fel és ez : a gabona-
zsizsik és a gdbonamoly. Minthogy a kártételük 
némelykor óriási, különösen ha nem fordít a 
gazda elég figyelmet a gabonának magtáron 
kezelésére, tán nem lesz érdektelen, hogy ha 
e lap szíves olvasóinak ezen két káros rovar 

életmódjára, nemkülönben az ellenük való vé-
dekezési eljárásokra vonatkozó főbb tudnivaló-
kat elmondom. Az idén is hazánk számos 
helyéről hallottam már a gazdák panaszát a 
zsizsik miatt. 

A magtári vagy gabonazsizsik (Calandra 
granaria L., vagy Sitophilus granarius Clairv.) 
egy kis, mintegy 3—4 mm. hosszú és 1 mm. 
széles bama-fekete orrmányos bogár. Mivel a 
második pár (hártyás) szármya hiányzik, nem 
tud repülni. Zavarás esetén, mint általában 
valamennyi orrmányos bogár, halottat színlel. 
Ezen kis kártevőt Keletről hurcolták be kon-
tinensünkre s a szabadban való tenyészetéhez 
a mi éghajlatunknál melegebb és állandóbb 
klímára van szüksége, épen ezért nálunk csakis 
a magtárakban, fedett, zàrt helyiségekben tud 
élni, a szabadban nem, ami még szerencsének 
mondható. 

Hazai viszonyaink között a bogárnak egy 
évben rendesen két nemzedéke van, de meleg 
fekvésű magtárakban a fejlődése egész éven 
át tarthat. Tavasszal a bogarak téli nyugal-
mukból ébredezvén, előbújnak rejtekeikből s 
a melegebb helyeken összegyűlvén, párosodnak. 
A megtermékenyített nőstények orrmânyuk 
segélyével megfúrják a gabonamagvakat (árpát, 
búzát, rozsot, kukoricát, ritkán a zabot) ren-
desen a csíra táján s a fúrt lyukba egy petét 
raknak. Egy-egy nőstény mintegy 150 petét 
rak, tehát ugyanannyi gabonaszemet is tesz 
tönkre. A petéből kikelő álca fehér színű, 
erősen ráncos, lábatlan, feji része barnás s a 
rágói erősen kifejlődvék, tehát az álca nyüv. 
Az álca egész kifejlődését a gabonaszemben 
éri el, annak belsejéből táplálkozik, ugyancsak 
abban be is bábozódik. Június-július havában 
kikel a bogár, melynek teljes kifejlődéséhez, 
vagyis a peterakástól a kész bogár megjele-
néséig mintegy 45—50 napra van szüksége. 
A június-július havában kikelt bogarak csak-
hamar párosodnak s a nőstények egy második 
generáció alapításához látnak. Ezen második 
nemzedék szeptember vége felé jelenik meg. 
Minthogy a zsizsik nagyon szereti á meleget 
s ahhoz, hogy szaporodjék, élénken sürögjön-
forogjon, legalább is 12—15 C. foknyi meleg 
szükséges s szeptember vége felé az idő már 
hűvösre fordul, a második nemzedék bogarai 
csakhamar félrehúzódnak a magtár repedéseibe, 
a padló, gerendák, fal hézagaiba, a szalma 
közé, a gabonarakások legalsó részébe, s ott 
tömegesen áttelelnek. Tavasszal a melegebb 
idők beálltával előbújnak onnan s megkezdik 
a párosodást, illetve a peterakást, amint arról 
már szólottam. 

Az 1904-iki nagyon száraz év után nagy 
volt az import Amerikából a kukoricából. De 
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sajnos, a kukoricával együtt importáltuk a 
rizs-zsizsiket (Calandra oryzae L.) is, amely 
bár leginkább a rizs főkártevője, megtámadja 
a gabonaféle'ket is, úgy hogy hazánk több 
részén már a mult évben együtt volt talál-
ható a magtári zsizsikkel. Alakja, nagysága 
ugyanaz, mint a magtári zsizsiké, azzal a fő-
különbséggel, hogy a rizs-zsizsiknek fedőszár-
nyain két világos folt található, továbbá, hogy 
repülni tud, tehát hártyás szárnyakkal is bír. 
Életmódja a forró égöv vidékein olyan, mint 
a mi borsózsizsikünké (Bruchus pisi L.), tehát 
a gabonát már a szántóföldön fertőzi meg, az 
Egyesült-Államokban a közönséges magtári 
zsizsik módjára csak a beraktározott gabonát 
pusztítja. Ez mondható eddig a hozzánk is 
behurcoltról. 

Ismertetvén a zsizsik-bogár életmódját, áttér-
hetek a védekezés kérdésének megbeszélésére. 
Tekintetbe véve, hogy minden megtermékenyí-
tett nőstény 100—150 petét rak s mindegyi-
ket csak egy-egy magba, hogy a bogárnak 
évenkint legalább két nemzedéke van s figye-
lembe véve még azon körülményt is, hogy 
a zsizsik nagyon hosszú ideig, több éven át 
elél, tehát a szülők is életüket tovább foly-
tatják, elképzelhető, hogy mily nagy mennyi-
ségben szaporodhatok el s így mekkora kárt 
okozhat a gazdának. Épen azért kell, hogy 
minden eszközt megragadjunk az irtására. 

Első és főkövetelmény a magtár tisztasága. 
Ne tűrjünk a magtárban semmiféle szemetet, 
rostaaljat, hulladékmagvakat, mivel ezekben a 
zsizsik háborítatlanul elszaporodhatik. Minél 
gyakrabban és alaposabban seperjük ki a mag-
tárt, minden zúgból, hasadékból kaparjuk ki 
az odaszorult magvakat. Az ilyen söpredéket 
legjobb baromfiakkal feletetni, de tanácsos 
előbb forró vízbe mártani. A zsákokba össze-
gyűjtött baromfieleséget a magtártól távoleső 
helyen tartsuk. Aratás előtt, mielőtt az új 
gabona beraktároztatnék, meszeljük ki a mag-
tárt s szellőztessük minél tovább. Grondunk 
legyen arra is, hogy semmiféle repedés, hézag 
a magtárban ne legyen ; tudjuk az életleírás-
ból, hogy ilyen repedésekben húzódik meg a 
zsizsik a tél idejére. A falrepedéseket cement-
tel vagy gipszszel, a farepedéseket pedig eny-
ves fűrészporral tömjük be. De tapasztó 
anyagúi szolgálhat olyan keverék is, amely 
felerészben agyagból és felerészben marha-
trágyából áll. Betapasztás előtt a rések meg-
nedvesítendők, hogy a tapasz annál jobban 
tapadjon. Általában arra törekedjünk, hogy 
öreg, több éves mag ne maradjon a magtár-
ban, mivel ebben szaporodik el a legkönnyeb-
ben a zsizsik. Idegen helyről hozott gabonát 
csakis alapos vizsgálat után tegyünk a mag-

tárba, nemkülönben az idegen zsákokat is 
csak kellő átvizsgálás után helyezzük a mag-
tárunkba. 

A magtári kezelésnek egyik fontos művelete 
a gabonának gyakori forgatása, átlapátolása. 
Ezen művelet hátrányára van a zsizsiknek. 
A zsizsik nem szereti, ha zavarják, bolygat-
ják. Különösen akkor lesz tanácsos és hasznos 
a gyakori forgatás, amikor a zsizsik pároso-
dik, illetőleg a nőstény a petéit rakja, tehát 
tavasszal és június—július havában. Ha ilyen-
kor a nagyobb garmadák mellett apró ocsú-
kupacokat készítünk, a zsizsik ezekbe fog ván-
dorolni s ezekkel együtt könnyen elpusztíthat-
juk. A magtári kezelésnek egyik követelménye 
a gyakori szellőztetés, ez pedig nagyon hátrá-
nyos a zsizsik fejlődésére is, mivel a zsizsik a 
meleg, fülledt levegőt s a félhomályt szereti. 

Ha észrevettük, hogy gabonánk zsizsikes, 
akkor tanácsos lesz a gabonát átrostálni, olyan 
szemű rostát alkalmazva, amelyen át csak a 
zsizsik hull, a gabona nem. Az ilyen módon 
könnyen összegyűjthető zsizsiket legjobb el-
égetni vagy forró vízbe dobni. Az átrostált 
gabonában azonban még mindig lehet zsizsik, 
miért is a gabonagarmadát rongyokkal vagy 
juhbőrös bundákkal takarjuk be s mintegy 
8—10 órai időközökben a rongyokat, bundá-
kat vigyük ki szép óvatosan a magtárból s 
egy távolabb eső helyen rázzuk ki jól belőlük 
a garmadákból odahúzódott zsizsikeket s így 
azokat könnyen megsemmisíthetjük. A garma-
dákat újból átlapátolva, ismét takarjuk be a 
bundákkal s rongyokkal s így 5—6-szori for-
gatás után a zsizsik legnagyobb részét elpusz-
títhatjuk. Ezen eljárás gyakorlására a legal-
kalmasabb időszak a tavasz, április—május 
hónapok, midőn a bogarak téli rejtekeikből 
már előbújtak ; de sikerrel alkalmazható ez 
eljárás szeptember havában is, mielőtt a boga-
rak téli rejtekhelyükbe húzódnának. 

Hogyha a gabonánk nagyon zsizsikes, akkor 
tanácsos lesz azt szénkéneggél kezelni. Az eljá-
rás a következő : A zsizsikes gabonát egy jól 
elzárható kádba vagy hordóba töltjük, még 
pedig úgy, hogy az edény 7io-ed része üres 
maradjon. Ezután egy hosszúcsövű tölcsér 
segélyével — egy hektoliter gabonára egy 
deciliter szénkéneget számítva — beöntjük a 
gabona közé a szénkéneget, majd a hordót 
vagy kádat azonnal légmentesen elzárván, 24 
óráig állani hagyjuk. Ezen idő alatt a gázzá 
vált szénkéneg át meg átjárja a gabonát s 
abban minden élőlényt megöl. Közben egy-
kétszer meghengergetjük a hordót vagy kádat, 
hogy a gabona jobban összekeveredjék a szén-
kéneggel. Ezen munkát mindig valamilyen 
szellős, tágas pajtában végezzük, hogy a szén-

11* 
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kéneg fojtó gázai a munkásokban kárt ne 
tegyenek, továbbá ügyeljünk arra is, hogy a 
munkások ne dohányozzanak, mivel a szén-
kéneg robbanó anyag. A megszénkénegezett 
gabonát a pajtában ponyvárak iteregetjük, majd 
24 óra múlva megrostáljuk, s így teljesen el-
veszti kellemetlen szagát és bátran feltakar-
mányozható vagy lisztté feldolgozható. A szén-
kénegezés nem árt a mag csiraképességének 
sem. A magtárt természetesen ezalatt alapos 
tisztogatásnak vetjük alá, gondosan összesöp-
rünk minden hulladékot, szemetet, az összes 
repedéseket betömjük s hosszabb ideig szellőz-
tetjük. 

A magtárnak teljes fertőtlenítésére nemcsak 
a zsizsik, hanem egyéb, a magtárban élő és 
kártevő állatok ellen Preiiss tanár egy igen jó 
eljárást ajánl. Mindenekelőtt bezárjuk légmen-
tesen az ablakokat, a magtár összes belső 
vasrészeit olajjal bekenjük, nemkülönben a 
kulcslyukakat is belülről jól betömjük. Ezután 
egy deszkára klórmeszet teszünk, azt tömény-
salétromsavval leöntjük s pár perc alatt sűrű, 
erősszagú gáz : a klórgáz fejlődik, amely keresz-
tüljárja a magtárt, behatol minden résbe, repe-
désbe és minden élő szervezetet megöl. Nagyon 
veszélyes az emberre is, azért csak ügyesebb 
munkásokra bízzuk a salétromsavas leöntést. 
Legjobb, ha e műveletet két ember végzi, akik 
a veszélyes munka közben mindig egymásra 
támaszkodhatnak, majd gyorsan távoznak a 
magtárból. Az ajtókat is jól elzárván, 12 óráig 
hagyjuk a klórgáz hatásának kitéve a magtárt, 
azután kinyitva az ajtókat, majd ablakokat, a 
magtárt hosszabb ideig szellőztetjük. Ilyen 
eljárással a farészeket több évre megvédjük az 
állatok behatolása ellen. 

Megjegyezni kívánom, hogy zsizsikes gabonát 
a magyar vasút nem vesz fel, illetőleg nem ad 
ki, hanem a feladó számlájára megrostáltatja. 

A másik kártevő, amelyről szólani szándé-
kozom : a gabonamoly (Tinea granella L.), egy 
kis, szürkülettel repkedő pille. A mellső szárnyai 
ezüst-fehérek, barna s fekete rajzokkal változóan 
díszítvék, míg a hátsó pár szárnya fehéres-
szürke. A feje s tora fehér, potroha szürke, 
hossza mintegy 5 ram. Május—június hóban 
esténként repked a pille, a magtárban vagy 
magtár közelében, nappal a falakon, geren-
dákon nyugszik, mikor is szárnyait, a moly-
lepkéket jellemzően, tetőszerüleg rakja össze. 
Párosodás után a nőstény petéit a garmadában 
fekvő gabonára rakja. A gabonában szintén 
nem válogatós. Egy gabonaszemre csak egy, 
ritkán két petét rak. A peték száma, miket a 
nőstény rak, gyakran eléri a 100-at is. Mint-
egy 10—14 nap múlva kikél a petéből az 
álca, amely eléri a 10 mm.-t is, sárgás-fehér 

színű, feje és tora barnás, a testén itt-ott apró. 
szőröcskék is vehetők észre, a lábainak száma 
16, tehát valódi hernyó. Az álcák a gabona-
szemekből táplálkoznak, erős rágószerveikkel 
azokat kirágják. Azonban nem érik be egy 
szemmel, hanem 20—25 szemet is megrágnak, 
anélkül azonban, hogy teljesen elfogyasztanák. 
Az útjukat pókhálószerü fonalak jelzik, a meg-
rágott szemek ilymódon össze-vissza hálózvák, 
a hálóban pedig ott található az álcák ürüléke 
is. A hernyók a gabonagarmada felszínén 
pusztítanak mindig. Midőn már teljes ki-
fejlődésüket elérték, aminek ideje ősszel, szep-
tember havában van, a hernyók a padozat, 
gerendázat vagy fal repedéseit keresik fel, 
ottan egy fehér, selyemszerü gubóban be-
bábozódnak s így. át is telelnek. Tavasszal a 
már mondott időben, amidőn az időjárás mái-
elég melegre fordult, e bábokból kilépnek a 
pillék. Tehát a gabonamolynak évente csak 
egy nemzedéke van. 

Minthogy az álcák késő őszig folyton rágják 
a gabonaszemeket, kártételük óriási mérveket 
ölthet. A gabonát a sok pókháló, ürülék el-
csúfítja s állítólag, ha a moly nagy mennyi-
ségben lép fel, a gabona kellemetlen szagot 
is nyer. Nagyon indokolt tehát, hogy ezen 
hatalmas ellenség ellen a kellő időben véde-
kezzünk. 

Itt is ugyanazon szempontok jönnek tekin-
tetbe, mint a zsizsik irtásánál. A fődolog a 
tisztaság. Ne tűrjünk továbbá a padlón, geren-
dázaton, falakon repedéseket, mivel ezekben 
bábozódik be a pille s telel át. Az ilyen 
repedéseket tömjük be oly módon, amint azt 
a zsizsik elleni védekezésnél elmondottam. A 
gabonának minél gyakrabban történő átlapá-
tolása a moly életfolyamatát zavarja. Nagyon 
célszerű a forgatás május—június hónapokban, 
midőn a pillék rajzanak, amikor a pete-
rakás, nemkülönben pedig az álcák kikelése 
idején, amikor maguk a fiatal álcák folyton 
háborgattatnak; ekkor sok állat tönkremegy. 
A pillék repülése idején igen sok szülőállatot 
pusztíthatunk el olymódon, hogy a fehérre 
meszelt falon nyugvó molyokat összenyom-
kodjuk. Ugyancsak ajánlatos ekkor több helyen 
vízzel telt kádakat felállítani, ilyen úton is 
nagyon sok lepkét foghatunk össze, különösen 
akkor, ha nagy a szárazság, mivel a pillék a 
vizet nyaldossák, hogy magukat felfrissítsék s 
ilyen módon nagyon sok belefúl a vízbe. 
Vagy még célszerűbb lámpák felállítása, melyek 
egészen egyszerű petróleumlámpák lehetnek, 
aljukra egy kis pléhtartányt alkalmazunk, 
ebbe vizet s kevés olajat öntünk. A fény oda-
csalja az este repkedő pilléket, ezek neki-
verődnek a forró lámpához, belefordulnak az 
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edénybe és itt elpusztulnak. Hogy éjjel a mag-
tárba kívülről a pillék be ne repülhessenek, 
célszerű lesz a magtár ablakait szúnyoghálóval 
ellátni, mikor is nem lesz okunk félni, hogy 
az esetleg szellőztetés céljából nyitva hagyott 
ablakokon át a kártevők behatolnak. Hogyha 
a gabonagarmada felszínén a jellegzetes pók-
háló-fonadékot észrevesszük, tanácsos azt szép 
óvatosan összegyűjteni s azután elégetni, vagy 
forró vízbe, áztatás után baromfiakkal feletetni. 
Ilyen módon is nagyon sok álcát pusztíthatunk el. 

Ha a magtárunk már nagyon fertőzött a 
moly által, akkor ürítsük ki még a pillék 
repülése előtt s Preuss módszere szerint fej-
lesszünk klórgázt, hogy az a bábokat a repe-
désekben elölje. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A tej főlözése. 
Édes tejből a zsiradékot, tejszínt elvonni és 

abból mindjárt vajat készíteni, nagyfontosságú 
találmány volt, mert ahol a nyers tejet nem 
tudják értékesíteni, ott azt vajjá és sajttá kell 
feldolgozni. 

Régente nem tudtak erről Magyarországon. 
De sajnos, még most is igen sok vidék van 
hazánkban, hol foglalniuk sincs még arról, 
hogy miképen lehet édes t^bő l mindjárt vajat 
készíteni, pedig az ezen módon való vajterme-
lésből származó jövedelem egész országok jó-
létéhez járul hathatósan hozzá. 

Ha édes tejből akarunk vajat készíteni, 
akkor először is szükséges a tejből a zsír-
anyagot, illetve a vaj anyagot elvenni, clZcLZ cl 
tejet fölözni. 

Fölözni kétféleképen lehet, ú. m. 1. géppel 
és 2. állandó vízhűtéssel, mely utóbbi szintén 
svéd-eredetű, és „Schwartz-féle eljárásnak" 
neveztetik. A Schwartz-féle eljárásnak alap-
elve az, hogy a tejet a fejés után lehetőleg 
azonnal kell jeges vízbe vagy legalább i s 1 0 C.° 
hőmérséken aluli vízbe állítani és így lehűtve 
tartani, míg a fölözés el nem múlott. Mert 
a tejszín 12—36 óra alatt teljesen felszínre 
kerül ily módon és a tej is édes marad, 
amennyiben az jól be volt hűtve. Igaz, hogy 
ez eljárás nagyon egyszerű, de roppant sok 
jég kell hozzá — átlag annyi kg. jég, ahány 
liter tej van — ami nálunk sokszor nagy 
nehézségekkel járna, mert enyhe tél alkalmá-
val ugyancsak nehéz elegendő jeget szerezni. 
Azért általában szakítanak ezzel az eljárással 
és áttérnek a kissé drágább eljárásra : a gép-
pel való fölözésre. 

A gépek legtöbbnyire De Laval (Francia-
országból átszármazott svéd gépészmérnök) 

rendszere szerint készülnek. Könnyen kezel-
hetők, tartósak, könnyen tisztíthatók, veszély-
telen a velők való bánásmód és aránylag 
elég olcsók. 

A szeparálást ezen Laval-féle gépekkel be 
lehet rendezni kézierőre (természetesen cse-
kélyebb munkaképesség mellett), továbbá ló-, 
víz-, gőz- és villanyerőre. 

Legtöbbnyire gőzerőre rendezik be a nagyobb 
tejgazdaságokat, mert a gőzre igen sokszor 
úgy is szükségük vau, ú. m. a tejnek, tej-
színnek, mosogató-víznek, sajtos kádnak való 
felmelegítésére, a csővezeték tisztítására, a 
tejes edények fertőtelenítésére, stb. 

És ezen gőzerőt azután vagy transzmissziók-
kal alkalmazzák a gépek hajtására vagy pedig 
közvetlenül működő turbinákkal. Ez utóbbiak 
előnye az, hogy a sok transzmissió-részek eles-
nek és az erő közvetlenül működik. 

A szeparatorral való fölözésnek a gyors 
munkán kívül még az az előnye is van, hogy 
a szeparátort, illetve a tejszíncsavart úgy lehet 
igazítani, hogy azon mindig csak bizonyos 
százalék tejszín jöhet át és miután bebizonyí-
tott tény, hogy a vajkészítéshez legjobb, ha a 
kifolyó tejszín a lefölözött tejmennyiségnek 
12%-át képezi, magától értetődik, hogy a 
tejszíncsavart úgy igazítom, hogy ezt a 
°/0-számot érjem el. 

Az eljárás a következő : 
Mondjuk, hogy szeparálunk 100 liter tejet 

és ebből 12% azaz 12 liter tejszínt akarunk. 
Mit csináljunk tehát? Vegyünk két kis olyan 
bádogedényt — pl. egy 1 deciliterest és egy 
8 deciliterest — melyeknek hosszú fogantyú-
juk van. (Pl. a kereskedők használnak olyant 
olajmérésre.) Amint a szeparator működni kezd 
és a tej és tejszín már rendesen folyik a csö-
veken, akkor a két edényt egyszerre tartom a 
csövek alá és pedig úgy, hogy a kis edény a 
tejszínt adó cső és a nagyobbik edény pecHg a 
soványtejet adó cső alá kerüljön. 

Ha már most mind a két edény egyszerre 
telik meg, azaz hogy ha ugyanazon idő alatt 
a 8 deciliteres edény megtelik soványtejjel, 
míg az 1 deciliteres edény tejszínnel, akkor 
jó a csavar, (mert ha 100-at osztunk 8-al, 
akkor az eredmény 12'5%, amely tehát 1 2 % -
nak felel meg). Ha pedig nem ez volna az 
eredi^ény, akkor persze igazítjuk a tejszín-
csavart aszerint, amint több vagy kevesebb 
tejszínre van szükségünk: vagy befelé vagy 
kifelé. 

Több mint 1 2 % tejszínt azért nem jó 
venni, mert akkor sok tej és író jut a tejszín 
közé és ez megnehezíti illetve meghosszabbítja 
a vajköpülést. Kevesebb %-o t pedig azért nem 



10 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 30. SZÁM. 

jó venni, mert akkor sok tejszín marad meg 
a soványtejben. 

A megkívántató tejszín százalékmennyiség 
kiszámítása a következő : A tejszín literének 
vagy kg-jának számát szorozzuk 100-al és az 
eredményt elosztjuk a tejmennyiség literének 

. . . , , i r , , , tejszínXIOO vagy kg-janak szamaval. iiepiete ez : 
Ez alkalommal a gépek hajtására is figye-

lemmel kell lennünk, mert úgy a túlságos 
sebes mint a túl lassú hajtás kárára van a 
tejszí h mennyiségének és minőségének. 

Azért ha kézierőre van pl. az Alfa B szepa-
rátor berendezve, úgy a munkásnak arra kell 
törekedni, hogy a gép hajtója percenként 45 
fordulatot tegyen, ezalatt a dob 4500—5000 
fordulatot tesz. Ha ennél lassabban forog a 
dob, akkor nem szeparálódik ki jól a tej, azaz 
még marad tejszín a tejben, dacára annak, 
hogy a tejszín-csavar jól van megigazítva. Ez 
a sebesség azonban szükséges ahhoz, hogy a 
tejszín — amely könnyebb, mint a tej — 
attól különváljék. Ugyanis a tejnek fajsúlya : 
1'03, azaz 1 liter tejnek a súlya 1 kg. 3 dg., 
míg ellenben a zsír (itt vajzsír értetendő) faj-
súlya csak 0'94, azaz 1 liter zsír súlya csak 
94 dg. 

Viszont, ha a mondottnál gyorsabban for-
gatják a szeparátort, akkor nagyon sürü lesz 
a tejszín és ez tökéletlen fölözést eredményez. 

(A többi gépeknél is körülbelül ez a szám 
mérvadó a hajtásnál.) 

Mielőtt a szeparáláshoz fognánk — a tejet 
hacsak lehetséges — előbb pasztörizáljuk. A 
tejet ugyanis felmelegítjük 75—85 C°-ra és 
azután rögtön lehűtjük 5—12 C°-ra. Ezáltal 
a tej tökéletesen sterilizálódik és kipusztul 
belőle minden ártalmas baktérium. 

Pasztörizálás után fogjunk a szeparáláshoz, azaz 
melegítsük fel először a tejet 25 — 30- | -C 0 - ra 
és pedig azért, mert alacsonyabb hőmérséklet-
nél a fölözés tökéletlen, magasabb hőmérsék-
letnél pedig a tejszín ritkább, habzik és sajt-
anyag jut a tejszín közé. 

A gőzerőre berendezett tejgazdaságoknál a 
felmelegítés a Laval-féle előmelegítők által 
történik. Ezek egy zárt réz- vagy vastartány-
ból állanak, amely vízzel van megtöltve, ^ 
amely körül azután a tej lefolyik. A gőz 
ugyanis először a vizet melegíti és azután a 
melegített víz melegíti a lefolyó tejet. 

A tej körülbelül 27 C°-ra felmelegítve, 
ömlik az előmelegítőből a tartányba és onnét 
csapon át a szeparátorba, amely a tejszínt a 
gyors forgás által elválasztja a tejtől, azt 
könnyűségénél fogva magasabbra hajtja és a 
vezető tengely és Alfa-tányérok közti hézagon 
feltolja. A tejszín-csavaron át kiömlik a mái-

kész tejszín a csőbe és onnét kijön az alája 
álhtott edénybe, míg ellenben a soványtej 
súlyosabb lévén, a soványtej-csatornákon folyik 
fel és valamivel mélyebben fekvő nyilásokból 
a sovány tej-csőbe folyik és onnét kiömlik 
szinte egy másik edénybe, melyet alája 
helyeztünk. 

Mivel a lefölözés a tejgazdasági munkáknak 
igen fontos részét képezi, mindig utána kell 
néznünk annak, hogy ezen munkát lehetőleg 
pontosan és jól végezze a munkás. 

(Tolna-Tevéi.) Kircz István. 

A növénytermelési ág berendezése. 
A mezőgazdaság egy soha meg nem sza-

kadó, az ember egész munkaerejét igénybe-
vevő oly vállalat, melynek igen sok ága van. 
S ha ezeknek csak egynémelyikét is akarja 
űzni a gazda, ahhoz nemcsak a kitartó szor-
galom és munka, a közgazdasági és természeti 
viszonyok alapos ismerete elegendő, hanem 
itt a boldogulás főképen az illető gazda tu-
dásától, szakismeretétől és bizonyos mértékben 
kereskedői szellemétől is függ. Mert nem ele-o o 
gendő csak a megfeszített erő és igyekezet, 
hanem tudni kell mit mikor és hogyan kell 
végezni, hogy ezáltal megkíméljük úgy ma-
gunkat, mint igavonó állatainkat a fölösleges 
időpocséklástól, a céltalan pénzkidobástól. 

A gazda legyen egyúttal felvértezve azon 
jó ítélőképességgel is, mit és mennyit termeljen 
birtokán, mikor érkezett el termeivényeire nézve 
azon időpont, midőn azokon a lehető legna-
gyobb haszonnal adhat túl. 

E eélból tanulmányoznia kell az illető vidék 
természeti és közgazdasági viszonyait; ki kell 
fürkésznie a fogyasztó közönség ízlését és azt, 
mely növényeknek van a legnagyobb keletjük, 
mert csak ezen, a gazdaságát érdeklő viszo-
nyok mérlegelése lesz döntő befolyással: mit 
termesszen birtokán és arányosan mennyit. 

Okos, előrelátó gazda csak oly növényt fog 
termeszteni birtokán, amely iránt állandó nagy 
a kereslet s amelynek sikeres termeléséhez a 
természeti viszonyok is kedvezők. 

A mezőgazdaság bármely ágát hozzuk is be 
birtokunkon, mindig és minden körülmény kö-
zött számolni kell az előbb ecsetelt viszonyokkal. 

Miután hazánk legnagyobb részében a föld-
mívelés mesterségét űzik a gazdák, és az -
azutáni jövedelemre alapítja a legtöbb gazda, 
de maga az állam is boldogulását ; és miután 
az 1904. évi száraz esztendő is bő tanulságot 
szolgáltatott, minő bénító hatást tesz az állam-
háztartás gépezetére, ha főként a növényter-
melés nem sikerül ; azért e helyen a növény-
termelési ág berendezéséről és a termesztendő 
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növények megválasztásáról óhajtanék egyet-
mást elmondani. * 

Hh a növénytermelés reális alapon nyug-
szik, ha a termelés sorrendjébe esak oly nö-
vény vétetett fel, melynek értékesítésére meg-
felelő piac áll rendelkezésre, de viszont a 
földből kivont táplálóanyagoknak trágyaalak-
ban való utánpótlásáról, továbbá a helyes 
vetésforgó beállításáról, elegendő kézi- és iga-
vonó erőről is gondoskodás történt, lehetetlen, 
hogy a gazdaságba befektetett tőke ne hozza 
meg a maga tisztességes kamatját, hogy a 
gazda szakértelme, mindenre kiterjedő figyelme 
ne hozza meg gyümölcsét. 

A termelés sorrendjébe felveendő növények 
egy részét a gazda saját és családja élelmezé-
sére fordítja, más részén a barom és igavonó 
állatokat tartja, a harmadikon ismét oly álla-
tokat tart , melyeket — mint a sertés és 
baromfi — háztartásánál fogyaszt el. 

De játszhatnak oly körülmények is közre, 
amelyek miatt a gazda a növényi termékek 
nyers értékesítésétől el kell hogy tekintsen. 
Nem viheti azokat eredeti alakjukban a piacra 
eladás végett, hanem oly módon alakítja át, 
hogy ezáltal a növényi termékek közvetve jó 
áron értékesíthetők legyenek. Mert lehetnek a 
közgazdasági viszonyok olyanok, hogy a növé-
nyeknek eredeti alakjukban való értékesítése 
a piac számtalan esélyei és az árfolyamok 
folytonos hullámzása miatt nem kecsegtet 
haszonnal. Ilyen helyen oly állatok tartásáról 
kell hogy gondoskodjék a gazda, amelyek a 
termelt növényi termékeket azáltal, hogy velük 
megetetjük és magát az állatot, vagy annak 
termékeit értékesítjük, közvetve igen jó árt 
szolgáltatnak. 

A növényi termékeknek közvetlen átalakítói 
a gazdasági haszonállatok, melyeket vagy élő-
állapotban v. termékeikben : tejben, húsban, 
zsírban és gyapjúban a piac mindig keres, 
a fogyasztó közönség mindig megvesz. Ha 
tehát a gazd. haszonállatok útján óhajtjuk 
termékeinket értékesíteni, úgy főként az álla-
tok táplálására szolgáló növényeket kell ter-
melni. De tekintve, hogy hazánkban a kenyér-
termékek hánt állandó nagy a kereslet, a 
fölösleg legnagyobb része jó áron a külföldön 
nyer elhelyezést, a talajbeli viszonyok is olya-
nok, hogy a legtöbb helyen sikérben dús 
gabonát ád a föld, szóval a termény minden-
kor jól értékesíthető ; ennélfogva a legtöbb 
gazda a kalászos növények termelésére fek-
teti a fősúlyt. 

Sajnos, hogy igen sok gazda a haszontól 
megtévesztve — némely vidéken — kalászost ka-
lászos után termel, nem gondolva arra, hogy 
a kenyértermékek értékesítése által — ha 

más módon nem gondoskodik a földből így 
kivont tápláló anyagok visszapótlásáról — 
tulajdonképen rablógazdálkodást üz. 

A növények termesztésénél is mindenkor 
bizonyos sor-rendet kell tartani, amely sorrend-
ben azok egymást kövessék, mert így jutnak 
természetüknek legjobban megfelelő helyzetbe ; 
de egyben más növénynek a vetésforgóba való 
beállítása csökkenti a kockázatot, amit a mi 
különben szélsőségekre hajló alföldi éghajla-
tunknál nagyon is tekintetbe kell venni. 

Túlsók növényt a termelés sorrendjébe 
fölvenni ismét csak céltévesztett dolog lenne, 
mert hely sincs rá elegendő, a sokféle míve-
lési ág miatt pedig szétforgácsolódik az erő 
és a figyelem. 

A növénytermelési ág berendezésének első 
munkája a birtokon a mívelési ágaknak ki-
tűzése, azaz annak a megállapítása, hogy a 
föld mely része hagyandó meg legelőnek, mely 
része kerül eke, szóval rendes mívelés alá. 
Ha ezt megállapítottuk, következik a szántó-
föld minősége és természetének vizsgálata. E 
vizsgálat eredménye lesz útmutatója a gazdá-
nak azon elhatározásában, hogy miféle növényt 
és mily arányban termeljen. Elsősorban csakis 
oly növényt fog kiválasztani, amely a legtöbb 
terméseredménnyel kecsegtet. A kiválasztott 
növények közül az elsőséget természetesen 
annak a növénynek fogja adni, amely — amel-
let, hogy gazdagon fizet — mindenkor jó áron 
és könnyen a lehető legkevesebb költség mel-
lett értékesíthető. E kiválasztásnál számí-
tása körébe be kell, hogy vonja az értékesítési 
viszonyok alakulását, egyszóval a közgazda-
sági viszonyokat. T. i. olcsók-e a közlekedési 
viszonyok, a munkaerő, milyen annak fizikai 
és erkölcsi tulajdonsága, a fogyasztó piac távol-
sága stb. 

A természeti és értékesítési viszonyok mér-
legelése után kiválaszt a gazda egy v. kettő 
olyant, amelynek a legjobb ára van, melyet a leg-
olcsóbban bír szálhtani s melynek évi termés-
átlaga a többi termesztett növényhez viszo-
nyítva a legnagyobb és • ennek a termelésére 
helyezi a fősúlyt. E kiválasztott növényeket 
nevezhetjük fontosságuk és rendeltetésük sze-
rint fő- vagy piaci növényeknek. 

A fő- vagy piaci növények mellett más 
növényeket is be kell venni a termesztés sor-
rendjébe s mivel e növények legtöbbnyire 
átalakítva kerülnek piacra v. otthon fogyasz-
tatnak és szolgálnak főképen az állatok táp-
lálására, azért ezeket melléknövényeknek nevez-
hetjük. 

Melléknövények az állatok táplálására szol-
gáló szemes termények, takarmányfélék, gyök-
és gumós növények. E melléknövények i'ölvé-
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tele minden körülmény között indokolt és 
célszerű, mert habár több növény szaporítja 
ugyan a gondot, s veszi igénybe nagyobb mér-
tékben a gazdaember figyelmét és szakértelmét, 
de emellett a kockázat is csökken, mert h a 
egyik növény elemi és más csapások miat t 
nem sikerül, ott van a másik, amelynek sike-
rüléséhez más életfeltételek és körülmények 
szükségeltetnek* Már pedig az a gazdaság, 
hol egy vagy két gazdasági növény termés-
eredményétől várják a jövedelmet, a gazda-
ság föllendülését, nagyon is ingatag alapon 
nyugszik. Egy rossz esztendő visszavetheti a 
gazdát jó bosszú időre, de nemcsak hogy 
visszavetheti, hanem évek hosszú során át nem 
is gondolhat a birtokot érdeklő hasznos befek-
tetésekre. 

A melléknövények és különösen a takarmány-
félék, gyök- és gumós növények fölkarolása 
mellett, szól azonban még egy ennél fontosabb 
körülmény és pedig : a talaj termőerejének 
fönntartása. 

Tudjuk, hogy a fő- vagy piaci növények 
által a földből kivont táplálóanyagok csak kis 
részben pótoltatnak vissza, egy nagy hányadát 
pedig a gazdaságra nézve teljesen elvesztett-
nek kell tekinteni, mert piacra kerül. Ezen 
nagy hányadnak visszapótlását szolgálja épp 
ezen melléknövények legtöbbje azáltal, hogy az 
állatokkal föletetve, azokban hasznos gyara-
podást idéznek elő, vagy értékes állati termé-
kek produkálásához vetik meg az alapot, de 
főképen az állati értékes trágya által lehetővé 
teszik a talaj termőerejének fönntartását, az 
elhasznált táplálóanyagok visszapótlását. 

A gazdaság sorsa főként attól függ, vájjon 
képesek leszünk-e a talaj termőerejét fönn-
tartani. Ha ennek fönntartásához — a. mellék-
és különösen a takarmányozásul szolgáló növé-
nyek fölkarolásával — az első lépést megtesz-
szük, úgy biztos alapra fektetjük az egész 
gazdálkodást, mert a takarmánynövények fölvé-
tele több haszon- és igavonó-állat tartását, ezek 
viszont több trágyaanyag termelését és a föld 
termőerejének fokozását teszik lehetővé. 

Hogy valamely gazdaságba mely növény 
lesz behozandó mint főnövény és emellett mely 
növény szerepeljen mint melléknövény, annak 
részletezésébe a szűkre szabott tér miatt nem 
bocsátkozhatom, de erre különben útmutatást 
adnak az illető vidék talajbeli és értékesítési 
viszonyai. 

Ha pedig ezen viszonyok igazságos mérlege-
lésére megvan a gazdában a szakértelem, a 
minden elfogultságtól mentes helyes ítélkezés, 
úgy a berendezkedés első nehézségein túlesve, 
örömmel fogja tapasztalni, hogy a mezőgazda-
ság egy oly üzlet, mely szakértelemmel vezetve, 

az anyagi boldogulás biztos alapját veti meg. 
Rá akarok azonban mutatni arra is, hogy 

ahoi az állattartás és tenyésztés lép előtérbe, 
ahol tehát ez utóbbinak van állandó nagy 
keresletnek örvendő piaca, ott a takarmány-
félék lépnek a főnövények sorába, a kalászok-
ból pedig csak annyit termel a gazda, amennyi 
a házi fogyasztásra szükséges. 

De végül ismételten rá akarok mutatni 
arra, hogy a növénytermelésnek, a mezei 
gazdálkodásnak sarktörvénye : a talaj termő-
képességének fönntartása. Ez lebegjen a gazda 
szeme előtt, midőn a növénytermelési ág 
berendezéséhez hozzáfog, ez vezérelje minden 
ténykedésében, a gazdaság körül kifejtett min-
den tettében. 

(Verespaták.) Wallner Gyula. 

A méhek tavaszi átvizsgálása. 
A tavaszi átvizsgálás idejét maguk a méhek 

határozzák meg. Ezek szerint ennek ideje akkor 
áll be, ha az időjárás oly enyhe, hogy a méhek 
kijárhatnak s a kirepült méh. még az árnyék-
ban sem dermed meg. Természetes, hogy ez 
az időpont teljesen független a kalendáriumtól. 
Néhol már február hó végén megtörténik, hogy 
a mogyoró, a som és egyéb korai cserjék 
virágoznak; a nap sugarai kicsalják lakásaik-
ból a méheket s ezek azonnal hozzáfognak a 
virágporgyűjtéshez, a mire tavasszal fölöttébb 
nagy szükségük van a fiasítás táplálására. 
Ilyenkor különös gondunk legyen arra, hogy 
a méhes előtti itatóvályúból a víz ne hiányoz-
zék. Hogy a méhek a vályúra szokjanak, 
ajánlatos a vályú szélére kis edényben mézes-
vizet tenni. Azt persze mihamar elhordják, 
de egyúttal oda is szoknak s később a mézes 
víz helyett tiszta vizet találván, azt is nagy 
szorgalommal gyűjtik. A víz tetejére azonban 
tegyünk átlyukgatott deszkát, avagy nádat, 
mohát, stb., hogy a méhek a vízbe ne fúljanak. 

A tavaszi átvizsgálás főcélja az, hogy meg-
győződjünk a család állapotáról, főleg pedig 
arról, hogy van-e a családnak anyja ? 

Ahol anya van, ott a méhek között szép 
egyetértést, nyugodtságot találunk. Csendes 
zümmögésük, rendes munkabeosztásuk hama-
rosan meggyőz bennünket arról, hogy a telet 
baj nélkül állták ki s hogy anyjok is megvan 
még. Ámde ott, ahol az anya elpusztult, már 
külsőleg is láthatjuk a veszteségokozta zűr-
zavart. Az anyátlanság külső jelei : a zúgás, a 
nyugtalan mozgolódás a méhek között, amelyek 
ilyenkor rendetlenül, szanaszéjjel vannak. Rend-
szeres munkáról szó sincs az ily családoknál; 
kénytelen-kelletlen hordják egyesek a hímport; 
azok is meg-megállnak a röpülőlyuk előtt ; 
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terhükkel mintha vonakodnának bemenni ; ott 
időznek egy darabig a repülődeszkán. 

Az anyátlanságnak azonban egyéb jelei is 
vannak. Első és legbiztosabb jele az, hogy nincs 
munkás fiasítás. Az ily családok építménye között 
kezdődő vagy kész anyabölcsőket találunk. 

Ezek már biztos jelek s ahol ilyeneket látunk, 
ott haladéktalanul intézkednünk kell, mert 
anyátlan családot a méhesben tűrnünk nem 
szabad. Az anyátlan család ugyanis rövid idő 
alatt vagy feloszlik, vagy pedig a rablóméhek 
prédájává lesz s ahol egyszer a mézrablás 
megkezdődött, az csakhamar — mint vala-
mely ragadós betegség — elharapódzik az 
egész méhesben s akkor már nehéz a segítés. 
Előzzük meg tehát e bajt s törekedjünk arra, 
hogy minden családnak legyen megfelelő, 
életrevaló, jó anyja. 

Vagy egyesítjük az árva népet egy anyás 
családdal, vagy pedig új anyát adunk neki. 
Ilyenkor tavasszal nagyon könnyű az egyesí-
tés. A méhek szívesen vonulnak oda, ahol az 
anya van. 

A meganyásítás történhetik: 
1. Kaptáraknái. Egyes — tehát nem össze-

tett — kaptárak közül az anyátlan kaptárt 
úgy állítjuk egy anyával biró kaptár mellé, 
hogy a repülőlyukak szemben legyenek, egész 
közel egymáshoz. A repülőlyukak hoz egy kevés 
mézet teszünk, a két család népe találkozik s 
az árva nép lassanként behúzódik ama kap-
tárba, hol az anya van. Összetett (hármas, 
hatos stb.) kaptáraknái pedig igen célszerű, 
ha már eleve, a kaptár összeállításánál gon-
doskodunk egy átjáróról, melyet azonban 
normális viszonyok között jól elzárva tar-
tunk. Ez az átjáró az összetett kaptár köz-
falában van. Anyátlanság esetében az átjárót 
kinyitjuk s az árva nép itt is átvonul. 

Az ilyen egyesítés igen simán, rendben szo-
kott lefolyni ; célszerű azonban az egyesítendő 
családokat előzetesen mézes vízzel kissé meg-
permetezni. Régi, praktikus méhészek az egye-
sítésnél valamivel drasztikusabb módot alkal-
maztak. Tudták ugyanis, hogy minden egyes 
kaptárban más és más szag van; a méhek 
finom szaglásukkal erről ismerik föl egymást 
és az idegent. Az egyenlő szag elérésére tettek 
tehát a két kaptárba egy-egy darab petroleu-
mos rongyot, ott hagyva azt egy éjszakán át. 
Másnapra elérték a kívánt eredményt (ha ugyan 
a méhek meg nem szöktek), s ha a cél szen-
tesíti is az eszközt, ezt az eszközt még sem 
merjük ajánlani, mert petroleum nem való a 
méhesbe ! 

2. Kasoknál. Az anyátlan kast estefelé, 
amikor a méhek már mind otthon vannak, 
«súcsára állítjuk s alkalmas módon megerő-

sítjük, hogy fel ne dűljön. Hígított mézzel 
vagy cukros vízzel megpermetezzük a lépeket 
s reáborítunk egy olyan kast, amelyben anya 
van. Célszerű a szájukkal ily módon egymásra 
borított kasokat lepedővel vagy kendővel köröl-
övezni, hogy a méhek ki ne bújhassanak. Az 
éj folyamán az anyátlan méhek fölszívják a 
reájuk permetezett édességet s minthogy ter-
mészeti ösztönük a mézet csakis fölfelé hor-
dani, fölviszik a felső kasba, ahol a váratlan 
vendégeket az édes teher miatt szívesen fo-
gadják; a felső kas népe is lejön és segít a 
méz fölhordásában. E munka közben össze-
barátkoznak s mind felvonulnak a felső kasba, 
ahol az anya van. Másnap az alsó — immár 
üres — kas eltávolítható. Az új, erős, anyával 
biró családot pedig visszaállítjuk régi helyére. 

(Eajfna.j Györy Elemér. 

A házinyúl értékesítése. 
A házinyúl tenyésztése hogy általánosabbá 

váljék, mindenekelőtt szükséges, hogy könnyen 
s biztosan tudja minden tenyésztő nyulait érté-
kesíteni. Ha ezen feltétel nincs meg, úgy a 
tenyésztők száma nem szaporodni, de folyton 
apadni fog. 

A legáltalánosabb s mondhatnók legjobb 
módja az értékesítésnek most a tenyészanyag-
ként való eladás. A folytonos buzdítás folytán 
mindig többen s többen próbálkoznak meg a 
nyúltenyésztéssel s így a tenyésznyulak kere-
settek lettek, úgy hogy ez az értékesítési mód 
elég biztos s könnyű; de egyúttal a leghasz-
nosabb is, mert a fajtiszta anyagért igen nagy 
árakat adnak. Csak a pápai földmíves iskolát 
említem meg, mely a belga óriás tenyésznyulaiért 
30—36 koronát adott. De a kiválóan szép 
példányokért ennél sokkal magasabb árakat is 
adnak. Ily árak mellett a nyúltenyésztés valódi 
kincsesbánya lenne. 

Eljön azonban hamarosan az az idő, mikor 
az értékesítésnek ezen módja már nem lesz 
lehetséges. Nem pedig azért, mert mindig több 
s több tenyésztőnek lesznek fajtiszta nyulai, 
mindenki községében szerezheti be anyagát s 
így egy tenyésztőre kisebb eladási terület fog 
esni. Szóval »sok lesz az eszkimó és kevés a 
fóka". 

Más értékesítési módról kell tehát gondos-
kodni, mert így hamarosan visszaesés követ-
kezik be a nyúltenyésztésnél. 

Ez az értékesítési mód pedig a házinyúlnak 
húsként, mészárszékekben való értékesítése. 
Hiszen a házinyúltenyésztésnek a tulajdon-
képeni célja úgyis ez, tudniillik, hogy olcsd s 
jó hússal lássuk el a szegényebb munkásnépet. 
De még eddig sehol sem hallottam, sem a 
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lési kérdésre, továbbá a szép számban történt 
szaklapokban nem olvastam, bogy valahol 
nyilvánosan folytonosan házinyúlhúst mérnének 
ki. Igaz azonban, hogy idáig ezt nem is lehe-
tett volna keresztül vinni, mert még nincs 
sehol oly nagy mennyiségben a házinyúl az 
országban, hogy a húsa mészárszékre kerül-
hetne. Ami van, elkél tenyészanyagnak is. Ez 
pedig jövedelmezőbb. 

A házinyúl húsként való értékesítésének 
ezen módját még szervezni, megteremteni kell. 
Ha bármely mennyiségben nagyobb városokban 
eltudjuk adni nyulainkat mint húsnyulakat úgy a 
tenyésztés a legszélesebb körre fog terjedni. 

Hogy ezt az értékesítési módot megteremt-
hessük, szükséges, hogy a közönség jórészének 
a nyúlhústól való idegenkedését, ellenszenvét 
megtörjük. 

Első teendőnk, hogy a nyúl életére vonat-
kozó, a nép körében nagy mértékben elterjedt 
téves nézeteket, hiedelmeket eloszlassuk. Ilyen 
pl. az is, hogy a nyúl (házi) a patkánnyal is 
párosodik. Sok ember ezért irtózik a nyúl-
hústól. Pedig hogy ez milyen oktalanság, erről 
kár egy szót is szólni. A tény az, hogy a 
külön fajú állatok egymástól idegenkednek, s 
egymással nem párzanak. 

A házinyúl húsát nem minden gazdasszony 
tudja jól elkészíteni. Pedig a kellő elkészítés 
sok hatással van az ételek élvezhetőségére. 
A legjobb, legízesebb hús, ha nem készítik el 
természetének megfelelőleg, ízetlen, élvezhetet-
lenné lesz. Viszont a kevésbé ízletesebb hús 
kellő elkészítéssel kitűnően élvezhetővé válik. 

Gondoskodjunk tehát arról, hogy a közön-
ség a házinyúl húsának elkészítési módjával 
megismerkedjék. Erre vonatkozólag nagyon jó 
lenne, ha az önálló gazdasági ismétlő iskolák 
tanítási keretükbe felvennék a házinyúl-tenyész-
tést is. A leánynövendékek azután Andrássovich 
Géza könyve nyomán nagyon könnyen meg-
ismertethetők a jó elkészítési módokkal. 

A gazdasági ismétlő iskoláknak különben 
igen nagy s áldásos szerepük lehet a házi-
nyúl-tenyésztés terjesztésében. Minden iskola 
állíthat be egy tenyésztést, s az év végén, 
amint a készlet engedi, a szorgalmas s jó 
magaviseletű tanulók kapnának egy-egy pár t . 

Legfontosabb teendő az, hogy a nagyobb 
városokban — mert csak it t lesz kelete a 
nyálhúsnak — állandóan s nagyobb mennyi-
ségben tartsunk nyúlhúst eladásra készen. Ha 
valahol több nagytenyésztő van, kik tehát 
nagyobb mennyiség felett rendelkeznek, keres-
nek egy mészárost (azt hiszem, mindenütt akad), 
ki 'először próbaképen elvállalja a kimérést. 
Ebben az esetben megfelelő reklámról is kell 
gondoskodni, hogy mindenki tudomást vehes-

sen az eladásról. Az ár persze mérsékelt legyen. 
Azt hiszem, sikerülni fog a közönség vételked-
vét felkölteni, s ha az első próba sikerült, 
állandósítani lehet a kimérést. így is nagyon 
szép haszna lesz a tenyésztőnek. 

Ha állandó vevő lesz a húsra, úgy a kisebb 
számú anyaggal rendelkező tenyésztők is köny-
nyen értékesíthetik nyulaikat. A mészárosnak 
élve adják át a nyulakat, ki kilónként meg-
határozott árt fizet érte. Csak az első lépés 
lesz nehéz, megtörni a közönség ellenszenvét 
a nyúlhús iránt. 

Egyelőre munkálkodjunk azon, hogy minél 
szélesebb körben tegyük ismertté s kedveltté 
a nyúltenyésztést. 

(Veszprém.) Ifjonda János. 

Gyógynövények termelése.* 
Keresztes vagy szagos ruta. (Suta graneolens.) 

Meleg fekvést igényel, a talajban azonban 
nem válogatós. Kora tavasszal vetik kapás-
növények után, magról, azonnal álló helyére, 
50 cm. távolságú sorokba, melyeket kapálás-
kor 30—35 cm. növénytávolra ritkítanak. 
Lehet magvait tavasszal magágyakba is vetni 
s a palántákat ősszel kiültetni 50 cm. sor-, 
30—35 cm. növény távolra. Az így készült 
telepről már a következő tavasszal kapjuk az 
első termést s augusztusban a másodikat. 
További gondozás kapálásból, gyomlálásból 
áll. Egy helyben 5—6 évig marad. 

Aratási ideje akkor van, mikor épen virá-
gozni kezd. Miután igen egyenlőtlenül érik, 
nem vehető le egyszerre lábáról, hanem idő-
közönként, mindig a virágozni kezdő növénye-
ket sarlózzuk le. A learatott rutát behordva, 
árnyékos helyen kiterítjük, leveleit a nyelekkel 
együtt lecsípdessük szárukról, melyeket az 
elsárgult vagy piszkos kékespiros levelekkel 
együtt eldobunk. A leveleket árnyas, szellős 
helyen gyorsan megszárítjuk, különben színü-
ket vesztik, pedig csak a zöld és friss 
árúnak van értéke, azért mindig frissen kell 
eladni, még ő^z beálta előtt, mert színét és 
illatát veszti. Ara mm.-ként 70 —80 korona. 

* 

Felhívás a t. tanítókhoz ! 

Laib és Várady gyógyszerészek illóolajok, 
esszenciák, gyógynövénykivonatok gyára és 
termelő-telepe (Böős, Pozsonym.) a következő 
sorok közzétételére kérte föl lapunkat : 

Hivatkozva a tanítók részéről hozzánk be-
érkezett rendkívüli számos gyógynövényterme-

* Termelési előírás a ..Praxisból", Laib Rezső 
(Böős, Pozsony m.) és dr. Marschall szerint. 
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anyagbeváltásra, bátorkodunk az igen tisztelt 
tanítói karhoz a következő fölhívást intézni : 

Szíveskedjenek a működési helyükön tömege-
sen előforduló vadon termő gyógynövényekről 
bennünket értesíteni, mi szívesen szolgálunk 
fölvilágosítással, hogy mily árban lehet azokat 
a (kezdő) szedőktől beváltani, hogy kell szárí-
tásukat eszközölni, hogy jó, szép és jól értéke-
síthető árút bocsáthassanak piacra. A szárított 
árát szívesen átvesszük a rendes napi árban 
és továbbítjuk külföldre. 

A szárítás kereteken történjék, lehetőleg 
sötétes helyen. 4 léc vagy fűzfakaró összesze-
gezve, bevonva korpazsákkal vagy kemény-
papírossal, szolgáltatja a keretet. Történhetik 
a szárítás egyes féleségeknél a konyhai tűz-
hely felett is, de csak oly növényeknél, melyek 
illattal nem bírnak. Nagyon szép árút nyer-
hetünk a tűzhely feletti meleg felhasználásával, 
különösen az ökörfarkkóró-virágnál, mely csakis 
szép napos időben szedendő és nem harmatosan. 
Gyorsan, tűz felett megszárítva, de még alá-
vetve 1—2 napi utószárításnak is a padláson 
(kereteken), a teljesen megszáradt árút, ládákba 
rakva és száraz, szellős helyen elraktározva, 
kilóját 2 kor. árban értékesíthetjük. A papsajt 
levele, a fehérmályva levele, az ezerjófü gyö-
kér nélkül, a keskenylevelü útifű, a pipacs 
virág szirmai, a levendula, a ketté vágott éret-
len mákfejek, a pünkösdi rózsa, a tanacetum, 
a maszlaglevél, továbbá a gyökérfélék közül a 

belladonna, tárnics, édesgyökér, lapú, tövises 
iglice és kalmus gyökere, igen hálás az ily 
szárítási mód iránt. Kis gyermekek, öregek, 
koldusok szívesen szedegetik olcsó pénzért az 
anyagot, a kezelés fáradságát pedig megfizeti 
a szép árúért járó biztos jövedelem. 

Termeljünk faiskoláinkban, gyümölcsöseink-
ben, kertjeinkben borsmentát, ruthát, melissát, 
majoranríát, izsópot, ürmöt, fekete mályva-
rózsát, olasz édes köményt, fekete köményt, 
koriandert és fekete mustárt. Ezek mind gyógy-
és fűszernövények, amelyek könnyen értékesít-
hetők s melyek virágait a méhek is szeretik, 
amelyek tehát kettős haszonnal szolgálnak 
nekünk. A Laib és dr. Marschal által szer-
kesztett „Termelési előírásokkal" szívesen 
szolgálunk, valamint minden e szakmába vágó 
tanácsot válaszos levelező-lapon is a t. taní tó 
uraknak készséggel megadunk. 

Ezen kis közleménynek a legnagyobb kész-
séggel adtunk helyet lapunkban. A múlt év-
ien megindítottuk a gyógynövények termelési 
akcióját, s rövid egy éven belül a magyar taní-
tóság már több ezer korona értékű árút ter-
melt. Mindenesetre szép mellékjövedelem ez, 
amely egy kis ügyességgel és gyakorlattal 
évenként hatványozott mérvben fokozható. A 
gyógynövények termelését ismételten figyel-
mébe ajánljuk t. kartársainknak. Jiv. 

Dicsérjük a pulykát. 
A magyar háziasszony majorságában rend-

szerint a pulykát tart ja a legkiválóbbnak és 
ezért csak nagy ünnepen, vagy legfeljebb 
akkor tálal ilyen jó pecsenyét asztalára, ha 
valami igen szívesen látott, kedves vendége 
érkezik. De emellett sokhelyt még jelentőség-
teljes szerepe van a vendéglátásra szánt pulyka-
pecsenyének: a kérőnek például azt jelenti, 
hogy bátran szólhat, megkapja a leányt! (Ha 
ellenben malacpecsenyével kínálják, álljon 
tovább, mert kikosarazzák.) A háziszámyasok 
között azonban nemcsak nálunk tart ják a leg-
kiválóbbnak a pulykát, hanem máshol is, sőt 
elmondhatjuk róla, hogy nemzetközi jelentő-
ségre tett szert s hogy még ősi hazájában, 
Amerikában is ünnepi pecsenye. Az Észak-
amerikai Egyesült-Államokban u. i. Ród-Ájlend-
nak (Rhode Island) privilégiumát képezi, hogy 

világhírű pulykáiból „hálaadás napján" az elnök 
asztalára küldjön. Az amerikai pulykatenyésztés 
nagyobb dicsőségére szolgál azon mondás, 
hogy: „A Fehérház szakácsa megvetéssel nézi 
az olyan pulykát, amelyik csak 25 fontos." 

Am a pulyka egyéb országokban is egyike 
a legkedveltebb pecsenyéknek. Angliában pl. 
már a XYI. században elsőrangú ínyenc-ételt 
képezett, de oly költséges valami volt, hogy 
még a nagy urak asztalára is csak hírmondó-
nak kerülhetett belőle és oly pazar fényűzést 
képezett a feltálalása. Grenner Tamás canter-
bury-i érsek pl. 1541-ben megparancsolta, 
hogy e legértékesebb háziszárnyasból lakomák 
alkalmával egy darabnál többet ne tálaljanak 
fel az asztalra. Alig negyven évvel később 
azonban már annyira elszaporodtak Angliában 
a pulykák, hogy a tehetősebb családok aszta-
láról karácsony napján nem volt szabad 
hiányoznia a pulykapecsenyének; egy év-
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századdal később pedig Norfolk- és Suffolk-
grófságoknak még manapság is híres minta-
baromfitenyészeteiben pulykatenyészetek is léte-
sültek, melyek nemcsak London óriási piacát 
látták el, hanem emellett magát az országot is 
úgy elárasztották pulykákkal, hogy hébe-hóba 
már a szegényebb emberek is megengedhették 
maguknak, hogy ezen ízletes ünnepi pecsenyé-
ből kóstolót egyenek. Ám azért még manapság 
is kapva kapnak rajta s különösen az úgy-
nevezett „braisiert" pulykát magasztalják, 
idézvén e régi verset: „For a turkey braised — 
Grod must be praised." (A jó spékelt-pulykáért 
dicséretet kell zengeni az Istennek.) Áz el-
készítés módja egyébként oly sokféle lehet, 
hogy amint pl. az ínyencek mondják: „a 
pulykának kétféle pompás íze vagyon." Egye-
sek a szarvasgombával töltöttet helyezik a 
a sorozat élére, mások ellenben azt mondják, 
hogy jobb, ha a törzsében gesztenye, esetleg 
aprószőlős zsemlyetöltelék van, a begyében 
pedig aprólékából hús-vagdalék. Németország-
ban kizárólag sültpulykát esznek, de ott is 
sokféleképp készítik és mindenik szakács a 
maga pecsenyéjét dicséri. Franciaországban 
különösen a kisebb fajokat főzve eszik, ők is 
többre becsülik azonban sülve. Általános sza-
bály, hogy a másféléves pulykának van a leg-
jobb ízü pecsenyéje. A pulykának fehér húsa 
van a mellén és szárnyán, a combokon és 
háton ellenben barnás; vannak, kiknek csak a 
mellhúsa ízlik, mások ellenben inkább a bamás 
darabok után nyúlnak. Az igazi pecsenyeismerő 
azonban legszívesebben a püspökfalatot választja, 
melyről azt tart ják az ínyencek, hogy ostoba 
az, aki otthagyja, mondván: „sot l'y laisse." 
Ez az a keresett falat, melyről írják, hogy a 
Cambacéret birodalmi kancellár által adott 
dinén az egész pulykát I. Napoleon elé tették, 
hogy a gourmandok által már akkor is nagyon 
becsült „sot l'y laisse" falatot sajátkezűleg 
levághassa magának. Németországban sokáig 
nem bírt a pulykatenyésztés oly lendületet 
venni, mint pl. Franciaországban és Angliában, 
aminek részben az éghajlat, másrészt pedig 
azon nagy fáradság lehetett az oka, amelyet 
különösen a kis pulykák gondviselése okoz. 
Nálunk, valamint Horvátországban és Szlavó-
niában ellenben igen jól tenyésztik és évente 
kora ősszel légiószámra hajtják Ausztriába, 
akárcsak az oroszok libáikat. E szállítmányokat 
rendszerint a karintiai, krajnai, steiermarki és 
Trieszt környékéről való kereskedők veszik át 
s viszik a nagyobb városok piacaira. Találni 
közöttük gyönyörű tenyészállatokat, melyek 
ércfényű tollaikkal első tekintetre elárulják a 
kanadai bronzpulykától való leszármazásukat, 
s olyanokat is, melynek barnás, esetleg fehéres 

színezete a mexikói ősöktől való eredetre vall. 
A mexikói valamivel kisebb termetű, mint a 
kanadai s emellett a bronzpulyka húsa ízlete-
sebb is, mint a mexikóié. Ezért az amerikai 
földmívelésügyi miniszter a tenyésztőknek tar-
tásra kizárólag a bronzpulykákat ajánlja, 
akként tartva, ahogyan azokat Rhode ís-
landban nevelni szokták. Az Egyesült-Álla-
mokra nézve egyáltalán nagyfontosságú a 
pulyka-tenyésztés : statisztikai adatok sze-
rint u. i. évente 6 és fél millió pulykát 
visznek piacra. 

Az első pulykát a spanyolok hozták be 
Európába. Cortez Mexikó bevételekor a 
Montezuma-palota udvarán már mint házi 
szárnyasokat találta őket. Spanyolországból 
legelőbb Angliába került ez az „indiai tyúk", 
hol azután érthetetlen módon elkeresztelték 
„török tyúknak" s rajta ragadt, mint a kuko-
ricán a török búza elnevezés. 

Amerika szabad térségein a pulyka még 
manapság is vadon tenyészik, ám a kultúra 
zaját félve kerüli s előle mindig tovább-tovább 
vonul. Ősszel, kisebb csapatokba verődve, a 
gazdagaob legelőket és a védettebb helyeket 
keresi fel, sőt gyakran a szükség által hajtatva, 
még félénkségét is legyőzi s gyávább társai-
nak hátrahagyása mellett, kisebb csapatokra 
oszolva, a lakóhelyek közelébe is merészkedik, 
sőt némelyik közülök még a baromfias udvaro-
kat is felkeresi. Február közepe felé a jércék 
a kakasok közül kiválnak, külön élnek, külön 
alszanak ; mindazonáltal érezve, hogy hős 
kakasaik védelmére vannak utalva, azoktól 
lehetőleg nem távolodnak el messzire. Az ébredő 
tavasz így különválva találja a szabadon élő 
pulykákat. Amerika lakatlan térségein is érvé-
nyesül azonban a mondás, hogy: „több kakas 
egy helyen meg nem fér!" Heves harcok 
keletkeznek a pulyka-kakasok között s tető-
fokra hág az a közmondásos „pulykaméreg". 
Valóságos öldöklő csatát vívnak a vadpuly-
kák — írja Spencer — s mindig egymás feje 
ellen intézik a támadást s nem nyugszik az 
erősebb addig, amíg meg nem ölte a gyen-
gébbet. Április derekán a jérce valamely bozót-
ban alkalmas helyet szemel ki magának ; 
lábaival elkaparja a harasztot s megcsinálja 
fészkét, kibéleli avarral, száraz falevelekkel, 
tollal jó puhára s lerakja abban tojásait. 
Nagy odaadással költ. Ritkán hagyja el fész-
két, csak akkor, ha élelem után kell néznie, 
ilyenkor is gondosan berakosgatja száraz fa-
levelekkel s nagy vigyázattal, járatlan útakon 
jön-megy, nehogy az állatvilágból kikerülő sok 
ellenség közül valamelyiknek elárulja otthonát; 
legnagyobb rosszakarója a holló ; azonban mégis 
sokszor kilesi fészkét s mire azután visszatér-
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tében meghallja a károgó kiabálást, rendszerint 
már meg is van a kár. 

A vadpulykának nincs semmiféle különleges 
eledele; kedveli a kukoricát, a cserjbogyókat, 
szereti szemezgetni a magbamenő füvet, ínyenc-
kedik a gyümölcsfák alatt, kapdossa a bogara-
kat, sőt a gyíkkal és békával is elbánik; leg-
többre látszik azonban mégis becsülni a mak-
kot, s mikor bővében van, még fel is hízik 
tőle. Ilyenkor legjobb ízű a húsa. Hogy meny-
nyire szereti a vadpulyka a makkot, meglát-
szik ez október táján, ilyenkor ugyanis meg-
indulnak a makkosok felé. A kakasok külön 
gyülekeznek — megbocsájtva egymásnak a 
tavaszi szerelmi versengést — 10—100 főből 
álló pulyka-kakas hadat képeznek, megalkotják 
az előőrsöt ; a tyúkok pedig, fiaiktól körülvéve, 
a velük egy tanyán lakó összes familiákkal 
összeállva, a kakasok után iramodnak. 

A nem ritkán 5000 darabból is álló falka 
a makkosok felé törtető vándorlása alatt 
iparkodik: mindig futnak s ugyancsak szede-
getik nyurga lábaikat, csak olyankor rebbennek 
fel, ha véletlenül olyan ragadozó állat csap 
rájuk, amelyik szerencséjükre nem tud repülni, 
vagy ha vízen kell átszállniok. Ha folyóvíz áll 
útjukban, egy magasfekvésü pontot szemelnek 
ki a parton, hogy könnyebben bírjanak átre-
pülni a vízen. Egy megfigyelő írja, hogy 
merészségnek, hőstettnek tarja a pulyka a 
repülést, s ha útjukban esetleg nagyobb vízen 
kell átszállniok, gyakran pár napig tartó gon-
dolkozásba, töprengésbe esnek, mintha bizony 
tanácsot tartanának, hogy hát most már hogyan 
s miképp fogjanak hozzá. A kakasok ilyenkor 
nagy lármát csapnak, felfújják magukat s hen-
cegve járnak a falkában, mintha bátorságra 
akarnák serkenteni a gyávábbakat . . . a szó 
szoros értelmében nekigyürkőznek. Még a 
tyúkok és a pulykafiak is nagy garral vannak : 
ágaskodnak vagy kiterjesztett szárnyakkal fut-
kosnak ide s tova. Végre az egész gyülekezet 
a parton álló legmagasabb f'ák sudaraira száll 
s onnét â  vezérpulyka jeladásra átszáll a túlsó 
partra. Átérve, ugyancsak nekiiramodnak 
előre, a makkosok felé, ha pedig elérték, azt 
mindaddig megszállva tartják, amíg csak egy 
szemet találnak a tölgyesben. 

A vadpulyka főként abban különbözik a 
szelídtől, hogy nagyobb emennél s tollai is 
elevenebb és szebb színűek, mint amilyen 
ezé. Floridában a 8—9 kg. súlyú vadpulyka-
kakasok nem ritkák, a nőstények átlagos 
súlya pedig 3—4 kg. ; a mexikói kakas ellen-
ben rendszerint 11—12 kg.-ot is elér. Az 
anya költés idején rendszerint 9—15 tojást 
tojik. Néha több pulyka közösen egy fészekbe 
tojik s együtt vagy felváltva ülnek a tojáso-

kon. A vadpulyka kicsinyei épúgv nem bírják 
ki a hideget és a nedves időjárást vagy meg-
ázást, mint ahogyan a szelídek sem állják ki. 
A vadpulyka a folytonos hajsza miatt igen 
félénkké válik, a jérce azonban — Wied állí-
tása szerint — teljesen egykedvű, egészen 
bárgyúnak és tehetetlennek tűnik fel s úgy 
rábízza magát a kakasok éberségére, hogy ha 
véletlenül nincsenek közelükben a kakasok : az 
egész csapat könnyen megkeríthető. 

(Bpest.) Krenedits Ferenc. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. Gy. Bakonytamási. Az orsz. magyar 

méhészeti egyesület székhelye Budapest, címe : 
IX., Imre-utca 4. sz. Tagdíj 5 K., beiratási 
díj 2 K. Ezzel megkapja a „Magyar méh" c. 
havi folyóiratot is. Dr. Ambrózy Béla „A Méh" 
című munkáját az egyesület révén megszerez-
heti. — K. F. Nyírbátor. Bevált, a jövőben 
hozzuk. — N. Gy. Kistölgyes. Bizony már 
sokszor megírtuk e lapok hasábjain azt, hogy 
milyen eljárást kell követni akkor, ha az 
államtól kedvezményes áron vagy ingyen akar 
csemetékhez, stb. jutni. De elmondjuk még 
egyszer: 1. Fajbaromfiak megszerzése végett 
lépjen közvetlenül érintkezésbe azon kerületi 
állattenyésztési kir. felügyelővel, akinek kerü-
letébe az ön által lakott község esik. 2. Gyü-
mölcsfák beszerzése végett forduljon 1 K 
bélyeggel ellátott kérvényével közvetlenül a 
földmív. miniszterhez. Amennyiben a község 
részére szükségesek a gyümölcsfák, úgy a 
község elöljárósága folyamodjék. A kérvényt 
a tanító úr bátran megírhatja. 3. Fűztelep 
létesítése végett beszerzendő füzanyagot szintén 
a földmív. min.-tól kaphat a község ingyen, sőt 
még 100 K segélyt is minden kat. hold fűz-
telep után. Ezen segély a talaj rigolozására 
lesz adva. Egyébiránt célszerű, ha eziránti 
kérelmével (az idő előrehaladottságára való 
tekintettel) közvetlenül fordul Keller Gyula 
tanár, min. megbízott úrhoz. Címe : Budapest, 
V., Földmív. minisztérium. 4. Ifjúsági egye-
sületek, gazdakörök és szövetkezetek létesíté-
séről már elég gyakran volt szó lapunkban. 
Egyébként pl. baromfitenyésztő, tojásértékesítő 
szövetkezetek létesítésének (alapszabályterveze-
tek) részletes leírására vonatkozólag teljes anya-
got talál Krolopp Alffé.d : „ Az aprójószág tartása 
és nevelése" című művében. (Falusi könyvtár.) 
Kiadta a Franklin-Társulat (Budapest IV., 
Egyetem-utca). Ara 2 K 5. Végezetül meg-
említem, hogy még méhészeti eszközöket is 
ingyen kaphat a földmív. min.-tól, ha 1 kor. 
bélyeggel ellátott kérvényével hozzá fordul. 
Ezekre azonban az óriási előjegyzés miatt 
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esetleg sokáig kell várnia. — 0 . F. Bise. 
A madarak kitömésére vonatkozó szakkönyvek 
címeit talán „A Természet" c. tudományos 
szaklapnál tudhatja meg. E szaklap szerkesz-
tője dr. Lendl Adolf' v. orsz. képviselő, lakik 
Budapest, II., Donáti-utca 7. — M. N. Város-
löd. Forduljon kérelmével a m. kir. kertészeti 
tanintézet igazgatóságához (Budapest, I., Mé-
nesi-út), ahonnan válaszbélyeg beküldése mel-
lett részletes fölvilágosítást fog nyerni. — 
Sz. J. Sepse. Fenti üzenet önnek is szól. 
Tessék a kertészeti tanintézethez fordulni. — 
0 . Oy. Kál. Fajnyulak beszerezhetése végett 
forduljon Andrássovich Géza kii-, intéző úrhoz 
(Földmív. minisztérium), vagy pedig a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetéhez (Budapest, V., 
Alkotmány-utca 31. sz.). — H. M. Kuczora 
(Bács m.j. Foszforsavas meszet kaphat a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezeténél (cím fenti), vagy 
a „Hungária" műtrágyagyárnál Budapest, V., 
Fürdő-utca 8. — F. F. Hunyad-Kristyór. 
Könyvek beszerzésével, de még azok közvetí-
tésével sem foglalkozunk. Forduljon eziránt 
bármely könyvkereskedőhöz, vagy pedig leg-
jobb lesz, ha az Orsz. magyar kertészeti egye-
sülétnek ír (Budapest, IV., Koronaherceg-
utca 13.). — „Több méhész." Ha Önök nem 
olvasnak lapot, s még azt sem olvassák, amit 
ingyen kapnak hivatalból, úgy kár a szót 
vesztegetni. Minden lapszámban egyszer-két-
szer közöljük a föltételeket. Tessék a „Gazd. 
Ism. Iskola" bármely példányát elővenni, s 
annak „Gazd. tanácsadó" rovatát elolvasni! 
Egyebekben megjegyezzük, hogy méhcsaládo-
kat ingyen nem kaphatnak. — K. J. Brassó. 
1. A méncsikót, ha nem Ígérkezik valami 
kiváló csődörnek, rendszerint egy éves korában 
szokták kiherélni. 2. Korán befogni nem sza-
bad ! 3 éves kora előtt befogni vétek ; aki 
értékesebb lovat akar, az 4 évig is elvár a 
csikó rendszéres befogásával. 3. Kancacsikó, 
ha jól kifejlődött, már 3 éves korában fedez-
tethető. 4. Ha a lovat a kovács megnyilalja 
s a ló emiatt sántít, úgy a patkót azonnal 
vetesse le, s addig a lovat sem befogni, sem 
megpatkoltatni nem szabad, míg a nyilalás-
okozta seb be nem gyógyult. — „Szikszói." 
1. A hasítékba való ojtást öreg tőkéknél szok-
ták alkalmazni és pedig tavasszal. Az amerikai 
alanyoknál szaporább és jobb eljárás a kézben 
való fásojtás. 2. Nem lehet ! 

Gazdasági irodalom. 
— Felhívás a gazdasági szaktanító kar-

társakhoz. Többször esett már szó arról, hogy 
az önálló gazdasági ismétlő-iskolák számadá-
sainak vezetésében — egy általánosan elfoga-

dott minta hiányában — nincs semmi egyön 
tetűség. Bár a gazdasági ismétlő-iskolai utasí-
tás 60. §-a előírja, hogy micsoda számadásokat 
vezessen a szaktanító, sőt néhány nyomtatvány-
minta is van csatolva ezen utasításhoz, mind-
azonáltal ezzel megoldottnak ez ügy nem 
tekinthető. 

A gazdasági szaktanító az iskolafenntartó 
hatósággal, legyen az állami vagy községi, el-
számolási viszonyban lévén, az általa kezelt 
gazdaság tiszta jövedelmének 20°/o-át a tör-
vény az ő számára biztosítja, szükséges tehát, 
hogy a gazdaság kezeléséről vezetett számadás 
hü tükre legyen az ő munkálkodásának. 

Az egységes számadásvezetés hiányát érez-
tük és érezzük mindannyian, de legjobban 
érezik a fiatal kezdő kartársak. 

A gazdasági szaktanítók országos egyesüle-
tének elnöksége már több ízben foglalkozott 
ezen fontos üggyel s úgy találta, hogy a 
Szilassy Zoltán-féle „Gazdasági Számviteh 
Naptár" némi módosítással és kibővítéssel 
iskoláink részére a legalkalmasabb lenne. 

Egyesületünk megkeresésére Szilassy Zoltán 
országgyűlési képviselő, az OMGE. szerkesztő-
titkára hajlandónak nyilatkozott arra, hogy a 
mi intencióinknak megfelelőleg a naptáron az 
általunk óhajtott módosításokat megteszi. Ezek 
alapján az egyesület elnöke az általa összeállí-
tott mintákat beterjesztette s a naptár 1907. 
évfolyama már kibővítve jelent meg. 

Midőn Szilassy Zoltán úrnak s a „Pátria" 
nyomda-részvénytársaságnak, mint a »Köz-
telek" nyomtatványai kiadójának ezúttal is 
köszönetet mondunk, a Szilassy Zoltán-féle 
„Gazdasági Számviteli Naptár"-t, mint ez idő 
szerint legegyszerűbb és legjobb gazdasági 
számadási nyomtatványt igen tisztelt kartár-
saimnak beszerzésre a legmelegebben ajánlom. 

E naptár a naptári részen kívül tartalmaz 
a gyakorlati életből vett s elsőrendű gazdasági 
szaktekintélyeink által összeállított általános 
tudnivalókat, adatokat, továbbá: 1. Költség-
előirányzatot, 2. Jegyzeteket a gazdálkodási 
programmra, 3. Vagyonleltárt, 4. Pénztári 
számadást, 5. Termény-számadást, 6. Anyag-
számadást, 7. Allatszámadást, 8. Cselédbér-
kimutatást, 9. Napszámjegyzéket, 10. Gazda-
sági vagyonmérleget s mindezek vezetéséhez 
kezelési utasítást. 

A 210 oldalra terjedő, díszes kiállítású, 
vászonkötésű könyv ára 2 korona 50 fillér. 
Megrendelhető: A „Pátria" nyomda-részvény-
társaságnál, Budapést, IX., Üllői-út 25. sz. — 
D anaföldvár. A gazdasági szaktanítók országos 
egyesülete megbízásából : Butyka Károly. 

— Az aprójószág tartása és nevelése. 
Ezzel a címmel Krolopp Alfréd ügyes, nép-
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szerű könyvecskét írt erről a tenyésztési ágról, 
amely ma már hazánkban a szarvasmarha-
tenyésztés után a legfontosabb és legjövedel-
mezőbb. Behatóan ismerteti a baromfi fajtáit, 
tenyésztésüket, nemesítésüket, tartásukat, az 
őket fenyegető betegségeket, termékeik érté-
kesítését, s végül az értékesítés szervezeteit, a 
különböző szövetkezeteket. A hasznos füzet, 
amely a Franklin-Társulat által kiadott Falusi 
Könyvtár-ban jelent meg, 2 koronába kerül. 

Vegyesek . 
— Darányi miniszter a gazdasági mun-

kásokhoz. Darányi földmívelésügyi miniszter 
plakáton felhívást intézett a gazdasági mun-
kásokhoz és atyai hangon figyelmeztette őket 
a jogosulatlan munkásmozgalmak esetleges 
szomorú következményeire. A felhivásban Da-
rányi így szól a munkásokhoz: Figyelmezte-
tés! Az ország nagy részében a gazda és a 
gazdasági munkások az aratási szerződéseket 
már rendesen megkötötték, némely vidéken 
azonban, amint értesültem, a munkások még 
most sem akarnak szerződni. Nyilvánvaló 
dolog, hogyha a helybeli munkások a gaz-
dákkal nem egyeznek meg s idejében nem 
kötik meg a szerződéseket, akkor a gazdák 
kénytelenek más vidékről munkásokat fogadni, 
aratógépekről gondoskodni, esetleg olyan gaz-
dálkodási módokhoz áttérni, amelyeknél keve-
sebb munkásra van szükség, amikor azután a 
helybeli munkások nemcsak az idén, de talán 
több esztendőn át kereset nélkül maradnak. 
Nehogy ez a sajnálatos dolog bekövetkezzék, 
jóindulattal figyelmeztetem a gazdasági mun-
kásokat arra, hogy iparkodjanak a gazdasági 
szerződéseket mielőbb megkötni a gazdákkal. 
Szükségesnek tartom a munkásokat arra figyel-
meztetni, mert többfelől hallottam, hogy min-
denféle hamis hírek járnak a munkások között 
s ilyenekkel zavarják meg a munkások józan 
eszét. Az ilyen hírek után ne induljon senki, 
mert nem igaz, hogy a kormány elrendelte 
volna, hogy mi legyen a munkabér; az sem 
igaz, hogy a kormány elrendelte volna, hogy 
a munkások most ne szerződjenek s halogas-
sák a szerződéskötést; az sem igaz, hogy a 
kormány megparancsolta volna, hogy a mun-
kások, gazdasági cselédek szövetségeket, helyi 
csoportokat alakítsanak, tagsági díjakat fizes-
senek; az sem igaz, hogy a gazdák kötelesek 
a helybeli munkásokkal szerződni s azoknak 
annyi munkabért adni, amennyit a munkások 
kérnek. Mindezekkel a hazug hírekkel a mun-
kásokat bolonddá tartják ! Az az igazság, hogy 
a hatóság, a gazda, a Inunk ás nem lehetnek 
ellenségek, a kölcsönös tisztelet, az ember-

szeretet, a becsületes jó szándék és a bizalom 
kell, hogy kapocs legyen közöttük. E. G. 

— Eladó kosarak. Bizottságunk több évi 
munkássága révén abban a helyzetben van, 
hogy a legszegényebb néposztályból kitanított 
nagyszámú háziiparosai által készített kitűnő 
kosarakból, melyeket bekerülési árban ad, a 
rendes vevő kiszolgálásán felül, még 25—30.000 
drb fehér gyalult füzvesszőből font, 5—8 kilós 
szőlő- és a narancsszállító-kosarakhoz hasonló 
gyümölcsszállító - kosarakkal is rendelkezik. 
Ezeknek ezrét egyre-másra, a vasúti kocsiba 
beraktározva, 260 koronáért bármely időben 
kész szállítani. Március l- ig készpénzfizetés 
mellett szállítva ezre 250 korona. Kosaraink 
kitűnő mesterek tanítása és ellenőrzése mellett 
Kökényesen, Gányán és Nyágován. a fióktele-
peinken, a legjobb anyagból készülnek. Mes-
terekké kitanítottunk 31 állami és felekezeti 
tanítót is, kik iskoláik tanulóit és a község 
egyébként munkára képtelen egyéneit tanítják 
ki a kosárfonásra, kik már a tél folyamán 
szintén nagy mennyiségben készítenek kosa-
rakat. Aki a megrendelését már most hajlandó 
megtenni, úgy az, az e téren úttörő munkás-
ságot kifejtő bizottságunkkal, valamint erre az 
értékes háziipari munkára tanító tanítókkal 
teszen jót és ezáltal a legszegényebb néposz-
tály gyermekeit, nyomorgó munkásait segítené 
téli keresethez. A portó és kosár értéke elle-
nében Máramaros-Kökényes, „Kosárfonó-telep" 
címen tett megrendelésre a telepvezető minta-
kosarakkal és képes árjegyzékkel szolgál, me-
lyek e kosarak jóságán és tartósságán kívül 
mindenkit meggyőznek arról, hogy a csoma-
golásra és szállításra ezek a legjobbak és épen 
ezért úgy a külföldi, mint hazai termelők és 
kereskedők igen kedvelik. Tisztelettel kérjük 
a vármegyei gazdasági egyesületek t. vezető-
ségeit, szíveskedjenek kosarainkat a termelők-
nek és kereskedőknek ajánlani. Megrendeléseiket 
kérve, vagyunk a Máramarosvármegyei ipar-
fejlesztő-bizottság nevében, Mára marossziget, 
1907. évi január 1-én. Hazafiúi tisztelettel 
Balogh Mihály s. k., püspöki külhelynök, elnök, 
Héder János s. k., ny. kii-, járásbíró, titkár. 

— Gazdasági cselédek baleset e l len 
való biztosítása. Az Országos Munkás- és 
Cselédsegélypénztárra vonatkozó törvények 
értelmében Magyarországon minden gazdasági 
cseléd balesetbiztosítást élvez oly értelemben, 
hogy ha a munkaadó a törvény által reásza-
bott minden törvényes feltételnek eleget tesz, 
akkor baleset esetén a költségeket a pénztár 
a munkaadónak visszatéríti, ha ellenben a 
munkaadó a feltételek betartását elmulasztja, 
akkor az összes költségek a munkaadó ter-
hére esnek. A törvények értelmében a pénztár 
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fizetési kötelezettségének az az alapfeltétele, 
hogy a munkaadó az illető gazdasági cseléd 
után az 1900. évi XVI. t.-c. 8. §-a értelmében 
évenként előre fizetendő 120 filléres hozzájáru-
lási díjat kellő időben megfizesse. Az Orsz. 
Gazdasági Munkás- és Cselédpénztár ismételten 
felhívja a munkaadók figyelmét a balesetbiz-
tosításra vonatkozó törvényes rendeletekre, 
amelyeket rövid kivonatban közlünk : Minden 
munkaadó köteles a szolgálatában álló minden 
egyes gazdasági cseléd után az Országos Gaz-
dasági Munkás- és Cselédsegélypénztár javára 
évenként előre 120 fillért befizetni minden 
külön felszólítás nélkül április hó l-ig. Ha a 
munkaadó elmulasztja a fenti határidőre a 
befizetést teljesíteni s a baleset megtörténte 
előtt 30 napig sem fizette be, sérült cseléde 
(illetőleg ennek örökösei) az 1902. XHL t.-c. 
24. §-a értelmében a munkaadótól épen olyan 
baleseti segélyezést követelhet, mint aminőtől 
a pénztárral szemben elesett. A 120 filléres 
hozzájárulási díjat azon cselédek után, akik 
már az előző évben is ugyanazon munkaadónál 
szolgáltak, az év április hó 1-én, a változott 
és újonnan felfogadott cselédek után pedig a 
szolgálatbalépéskor azonnal meg kell fizetni. 
Felhívjuk gazdatársaink figyelmét arra, hogy 
a díjat új cselédeik után azonnal és régi cse-
lédeik után is idejekorán annyival inkább is 
fizessék be, mert ennek elmulasztása esetén 
maguknak okozhatnak úgy anyagi, mint erkölcsi 
kárt, ha netaláni baleset esetén a segélyek 
érvényes biztosítás hiányában kiutalványoz-
hatok nem lesznek. E. Cr. 

— Földibolha ellen. A kerti vetemények 
földibolhájának és a málna- meg piszkebokrok 
hernyójának irtására alkalmas a szuperfoszfáttal 
és ammoniák-szuperfoszfáttal való porozás. 
Ugyanezen a módon lehet eljárni a fiatalabb 
gyümölcsösöknél is a levéltetvek ellen, még 
pedig legelőnyösebben a legfinomabb poralakú 
'Ihomas-liszttel, melyet alkalmas eszközzel, pl. 
a kénpor-fújtatóval fákon és bokrokon elhin-
tünk. Ezen porozástól a rovarvilág mindenféle 
kártévői, hernyók, tetvek stb. elpusztulnak, 
anélkül, hogy a Thomas-liszt a növénynek 
ártana. A Thomas-liszt a levelek külső és belső 
felületéhez jól odatapad ; de ezt egy porozással 
nem érjük el, hanem az első után 2—3 hét 
múlva megint kell végezni. A Thomas-lisztet 
az eső lemossa és akkor az trágyázó hatású 
lesz. Legcélszerűbb a korai órákban fújtatni 
szét, mikor a levelek harmatosak és így a 
Thomas-lisztben levő mész kifejtheti tapadó 
hatását. így trágyázunk s védekezünk is egy-
szersmind. A hallei egyetemi gazdaságban ez 
a védekezés már hosszasan ki van próbálva, 
de esak most publikálták. 

— A búzapolyva lúdetetésre felhasználható 
pl. akképen, hogy az ember lefölözött tejből 
túrót készít s azt felerészben polyvával jól 
összegyúrja. A gyakorlatból ítélve, e keveréket 
a lúd szívesen fogyasztja. Ha a keverék túl-
kemény volna, lefölözött tej hozzákeverésével 
puhítható. E takarmányt a kácsa is szívesen eszi. 

— A varjak ellen. A kukoricát tanácsos 
pácolni, hogy a varjak ki ne lopkodják a föld-
ből. Az ordenburgi kísérleti állomáson jónak 
bizonyult 100 kiló vetőmagra 3 kiló miniumot 
vagy ólomfestéket nyolc liter vízben felkeverni 
és a vetőmagot ezzel egy éjjelen át jól össze-
keverve, megitatni. Egy másik bevált pác : tíz 
liter forró vízben 60 • deka kátrányt feloldani 
és aztán, ha a víz hűlni kezd, 60 deka petró-
leumot önteni a páchoz s a vetőmagot ezzel 
jól összekeverni. 

— A savó. Ha a savót a túró elkészülése 
után itatóspapíron átszűrjük, aztán egy darabka 
rozskenyeret teszünk bele és meleg helyen 
tartva, időnként felkeverjük, hogy levegő jusson 
hozzája : egy héten belül igen jó ecetté alakul 
át, mely a faecetnél annyival mindenesetre 
jobb, hogy nincs benne vitriol. 

— Az új németországi marhavágási mód. 
A német kormány elrendelte, hogy ezentúl tilos 
taglóval fosztani meg a levágásra való marhát 
életétől, hanem az úgynevezett hamburgi pisz-
tollyal. A berlini központi vágóhíd már föl is 
van ezzel szerelve. A pisztoly csövében vas-
pecek van, amelyet a lőportöltény robbanása 
a marha agyába kerget és azonnal megöli. 
Igaz, hogy ezen vágási móddal az agyvelő 
részben szétroncsoltatik, de ezzel szemben, el-
tekintve a humanitási szempontoktól, a követ-
kezők előnyei : Az agy nem oly vértelen, mint 
a letaglózott marhánál, amelynél a vér a test 
többi részei felé áramlik és a húsos részek 
ízét befolyásolja. Az állatot nem szükséges 
megkötözni, nem szenvedi át tehát az irtózat 
érzéseit, ami a hús ízére is kihat. Végre az 
eljárás gyors és biztos, holott a taglózásnál 
némelykor több ütést kell az erősebb állatokra 
reámérni. Nem sokból állván a dolog, nem 
ártana hasonló rendeletet nálunk is kibocsátani. 

T a r t a l o m : Gyümölcsészetünk fejlődése. Cséplő 
Ernő. — A gabona két magtári ellenségéről. Kadocsa 
Gyula. — A tej főlözése. Kircz István. — A növény-
termelési ág berendezése. Wállner Gyula. — A méhek 
tavaszi átvizsgálása. Győry Elemér. — A házinyúl 
értékesítése. Igonda János. — Gyógynövények terme-
lése. Bv. — Dicsérjük a pulykát. (Tárca.) Krenedits 
Ferenc. — Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági iro-
dalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (reggel). 

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" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölesével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

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

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

A népiskolai javaslatok ellen. 
Az országgyűlés képviselőházának ú. n. 

nemzetiségi képviselői harcot indítottak 
a népiskolai törvényjavaslatok ellen. 
Elsőkül az oláh püspökök állottak csata-
sorba, memorandumot terjesztvén gróf 
Apponyi Albert miniszter elé, melyben 
nem kérnek kevesebbet a minisztertől, 
mint hogy a tanítók fizetéséről szóló 
törvényjavaslatokat vegye le a napirendről. 
A memorandumot egy alábbi közlemé-
nyünkben ismertetjük a miniszter vála-
szával együtt. 

Az oláh püspökök föllépése minket 
egyáltalán nem lep meg. Harcoltak ők 
az 1893 : XXVI. t.-c., harcoltak a Ber-
zeviczy-féle törvényjavaslat ellen, hogy 
ne vonulnának föl tehát gróf Apponyi 
javaslatai ellen, melyek az eddigi tör-
vényes intézkedéseknél, illetőleg javas-
latnál jóval hatásosabban védelmezik 
meg a népiskola magyar nemzeti jelle-
gét s jóval kedvezőbben gondoskodnak 
a tanítók anyagi ellátásáról! 

Ez a két intézkedés vonja magára 
főleg az oláh püspökök és képviselőházi 
hadaik ellenzését. A magyar nyelv sikere-
sebb tanítása ós a tanítok jobb javadalmazása 
fá j az oláh püspökök és csatlósaik 
fejének. Előtérbe, természetesen, az au-
tonómiát tolják, pedig sem a tanítói 
fizetéskiegészítósek, melyeket már az 
1893 : XXVI. t.-c. megállapított, sem a 

javaslatok egyéb intézkedései távolról 
sem érintilc az egyházi autonómiát. Az 
a kultúrellenes fölfogás pedig, mely a 
tanítók anyagi helyzetének javítását 
azzal a megokolással ellenzi, hogy akkor 
igen sok községben a tanító anyagi hely-
zete kedvezőbb lesz, mint a papé: alkal-
mas arra, hogy a közvélemény teljesen 
elforduljon a memorandum szerzőitől. 

„A román főpapi kart — írja nagyon 
helyesen a Budapesti Hírlap — a görög 
keletit épen úgy, mint a görög katho-
likust, közjogi állása, amelyet a magyar 
nemzet törvényhozásában elfoglal s ame-
lyet neki épen a sokat emlegetett egy-
házi önkormányzat biztosít, kötelezi arra, 
hogy lelki gondviselésükre bízott híveik 
között ne a faji és nemzetiségi partikula-
rizmusnak, hanem a fensőbbrendű állami 
érdekeknek legyenek képviselői. És ezért az 
ő kötelességük nem az, hogy tiltakoz-
zanak az ellen a törvényjavaslat ellen, 
amely nemcsak a nemzeti közművelődés-
nek, hanem az általános emberi haladás-
nak is tovább el nem halasztható köve-
telménye. Ellenkezően, nekik kellene első-
sorban állást foglalni azok ellen, akik részint 
kenyérkeresetből, részint vélük született gyű-
löletből ezt a törvényjavaslatot a'kalmid akar-
ják használni az izgatásra. Akik azt hiszik, 
hogy minden ok, ürügy és cím jogosult 
arra, hogy támadásra sorakoztassák a 
magyarság kulturális és civilizált törek-
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yései ellen mindazokat, akik ellenségei 
az állam egységének és nemzeti jellegé-
nek. A nemzetiségi egyházak főpapjainak 
ezen az oldalon nincs semmi keresni-
valójuk. Nekik azon a helyen kell ma-
radniok, amelyet számukra nemcsak a 
nemzet akarata, hanem az az egyházi 
autonómia is kijelölt, amelynek a leg-
erősebb biztosítéka kezdet óta épen a 
magyar nemzet akarata volt." 

Lesz-e ennek a bejelentett harcnak 
nagyobb következménye: most még, a 
törvényjavaslatok tárgyalásának kezde-
tén, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a 
törvényjavaslatoknak törvényerőre való 
emelkedését ez az ellenzés nem fogja 
megakadályozni. 

Hiszen az ú. n. „nemzetiségek" sem 
foglalnak mind állást a javaslat ellen, 
így pl. a szerb radikális párt hivatalos 
lapja: az újvidéki Zasztava is elítóli a 
románság magatartását. A szerb lap 
cikke, melynek címe Magyar nyelv az 
elemi iskolában, mindenekelőtt ismerteti 
Apponyi Albert gróf törvényjavaslatait 
és azokat teljes mértékben magáévá teszi, 
majd áttérve a románoknak a javaslat-
tal szemben elfoglalt magatartására, a 
többi között ezeket í r ja: 

„A román püspökök elhatározták, 
hogy amennyiben gróf Apponyi Albert 
válasza, amelyet küldöttségük kérésére 
adni fog, nem lesz kielégítő, akkor me-
morandumukkal illetékes helyre, Bécsbe 
fognak fordulni. Mi, a románok ez el-
határozását nem akarjuk elhinni, mert 
föltételezni sem akarjuk róluk, hogy 
Bécsben keressenek segítséget. Hiszen 
tudhatják jól, hogy épen a bécsiek kí-
nálják őket oda áldozatul a magyarok-
nak mindenkor ellenérték gyanánt az 
önálló hadseregért, önálló vámterületért 
és az ország függetlenségének kivívásá-
ért indított küzdelmeknél. Hogy képes 
tehát a románság ott keresni a napot, 
ahonnan mindig csak jégeső ver ben-
nünket, nemzetiségieket ? Ismételjük, nem 
hiszünk a románok e lépésében, de ha 

mégis megtennék, már most a leghatá-
rozottabban kijelentjük, hogy mi vélük 
nem tart/wnk, ránk ebben nem számíthatnak, 
mert mi egy jobb jövőben bízva, népünk 
érdekeit ott védelmezzük, ahol. kell: Magyar-
országoni." 

A szerbek hazafias állásfoglalása meg-
gyöngíti a románok harcát, amelytől 
egyáltalán nem féltjük gróf Apponyi 
Albert törvényjavaslatait, amelyek bizo-
nyára a nemzeti népoktatás és a taní-
tóság javára szolgáló módosításokkal 
fognak a törvényhozói tárgyalás alól 
legfelsőbb szentesítés alá kerülni. 

= A képviselőház pénzügyi bizottsága 
f. hó 7-iki és 8-iki ülésén tárgyalta a nem 
állami elemi iskolákra vonatkozó törvényjavas-
latot. A f. hó 7-iki ülésen Hoitsy Pál előadó 
ismertette a javaslatot, hangoztatván, hogy a 
kiegyezés óta ilyen fontos javaslat, mély a nem-
zeti eszmét ily nagy mértékben szolgálná, még 
nem volt. Apponyi Albert gróf röviden rezu-
málta a törvényjavaslat sarkalatos elveit s ki-
fejezte azt a reményét, hogy e javaslat a nem-
zeti állam kiépítését élő fogja mozdítani. (Él-
jenzés.) Bizony Ákos : Á kizárólagos állami 
iskoláztatásnak a mi viszonyaink között nem 
barátja. A fizetés az adott viszonyok között 
kielégítő, különösen, ha összehasonlítja a lelkészi 
fizetésekkel. A nemzeti eszmének nagy szolgá-
latot tesz a javaslat, különösen ha a törvényt 
jól hajt ják végre. Örömmel és lelkesedéssel 
fogadja el a törvényjavaslatot. Buzáth Ferenc : 
Bár minden tekintetben nem elégíti ki a javas-
lat, általánosságban elfogadja. A felekezeti 
tanítók fizetését csekélynek tartja. Nagyobb 
összeget kellett volna erre a célra fordítani. 
Apponyi Albert gróf: Én is szerettem volna, 
de pénzügyi helyzetünk nem engedte ! Buzáth 
Ferenc: Ennek igazságát én is elismerem. A 
sok jajveszéklőt, akik előbb mindig hallgattak, 
egészen kielégíteni nem lehet, de ezeknek is 
sok olyan kívánalma teljesül, amelyek teljesü-
léséről egy év előtt még álmodni sem mertek. 
Kérdi, hogy a stólát beszámítják-e a kántori 
fizetésbe? Apponyi Albert gróf kijelenti, hogy 
a stólát a fizetésbe beszámítják. A múltkor 
még az volt a terv, hogy nem számítják be, 
de azóta számítást tett s rájött, hogy ezen a 
réven mintegy két millióval szaporodnék a 
budget, amit ez idő szerint nehezen bírnánk el. 
Földes Béla elfogadja a javaslatot. A korpót-
lékok megváltoztatását kéri, úgy, hogy az élet-
nek jobban megfeleljenek s ami által a költségek 
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se szaporodnának. Szabó Kálmán : Híve az 
állami oktatásnak, de a mi helyzetünkben a 
felekezeti oktatásra veti a súlyt s ezért örömmel 
üdvözli a javaslatot. Nem helyesli, hogy kü-
lönbség van a felekezeti és az állami tanítók 
javadahnazása között. Vasúti kedvezményes 
jegyet kér legalább a vakációra a felekezeti és 
községi tanítóknak is. Bátkay László: A tör-
vényjavaslat nem elégíti ki ugyan teljesen, de 
mert haladást lát benne, elfogadja. A mostani 
helyzetben Apponyi is elodázhatta volna a kér-
dés megoldását, mint elődei tették, de Apponyi 
ezt nem tette s ez nagy érdeme. Érdeme az 
is, hogy bátorsággal foglal a törvényjavaslatban 
helyet a hazaszeretet s egyúttal a tanítók iránti 
szeretet nemes érzése is. A bizottság a törvény-
javaslatot általánosságban elfogadta. Az 1. sza-
kasznál hosszú vita indult meg akörül, tiszt-
viselő-e a községi és felekezeti tanító, vagy nem ? 
A bizottság Bizony Akos, Földes Béla, Semsey 
László, Széli Kálmán és Bátkay László föl-
szólalásai után az eredeti szöveget fogadta el, 
vagyis, hogy ezek a tanítók is köztisztviselők. 
A 3. szakasznál Nagy Ferenc kérdi, nem le-
hetne-e a korpótlékokat emelni? Apponyi 
Albert gróf: Hónapok óta végez számításokat, 
melyeknek eredménye az, hogy a korpótlékok 
emelése nem lehetséges. Bizony Ákos azt kéri, 
hogy a korpótlékok sorrendje kedvezőbben 
állapíttassák meg. Apponyi Albert kijelenti, 
hogy az eszmét megfontolás tárgyává teszi. 
Széli Kálmán elnök : Á tanítók a törvényjavas-
lattal meg lehetnek elégedve. Ilyen javítást 
helyzetükön ily rövid idő alatt nem is remél-
hettek s hogy a mi viszonyainkhoz képest 
kielégíttettek, ez Apponyi Albert gróf miniszter 
érdeme, aki szobrot állított önmagának. (Él-
jenzés.) Az államtól nem szabad mindent várni, 
mert az állam nagyon sokfelé van s még több-
felé lesz igénybe véve. (Helyeslés.) Semsey 
László a kántortanítók érdekében szólal föl. 
A bizottság a javaslatot részleteiben, vita után 
a 24. szakaszig a közoktatásügyi bizottság módo-
sításaival elfogadta. F. hó 8-án folytatták és 
befejezték a tárgyalást. A bizottság Haviár 
Dániel, Semsey László, Hoitsy Pál, Hammersberg 
László, Bizony Ákos, Thoroczkay Miklós gróf 
és Bakovszky Béla fölszólalásai után kimon-
dotta, hogy minden tanító köteles az esküt az 
állam nyelvén letenni. A bizottság a többi 
szakaszt a közoktatásügyi bizottság módosításai-
val és egyéb más, de lényegbe nem vágó 
módosításokkal elfogadta. — Áz állami elemi 
iskolák tanítóinak fizetésrendezéséről szóló tör-
vényjavaslat tárgyalását a képviselőház f. hó 
9-iki ülésén kezdette meg. Erről lapunk más 
helyén van szó. 

= Az oláh püspökök a népiskolai tör-
vényjavaslatok ellen. Á görög keleti román 
püspöki kar Metianu metropolita vezetésével 
küldöttségileg tisztelgett gróf Apponyi minisz-
ternél, akinek a népiskolai törvényjavaslatok 
ellen intézett memorandumot adott át. Idézzük 
e memorandumból a következőket: A román 
püspöki kar is nagyon kívánatosnak tartja a 
népiskolai tanítók anyagi helyzetének javítását, 
de a tervbe vett fizetésemelést túlságos nagy 
ugrásnak tartja, amely az iskolafönntartók 
anyagi erejével nem áll arányban. Nem helyesli 
a memorandum a segédtanítók alkalmazására és 
díjazására vonatkozó intézkedéseket sem, mert 
ezek sértik az egyház autonóm jogait s anyagi 
erejét túlságosan igénybe veszik. Az ötödéves 
pótlékot csak száz-száz koronában kellene meg-
állapítani, olyformán, hogy negyvenéves szol-
gálat után a korpótlék elérné a törzsfizetés 
nagyságát. A javaslatnak az a rendelkezése, 
(8. szakasz), amely szerint a tanító a termé-
szetben kiszolgáltatott járandóság pénzbeli érté-
kének kiszámításánál fölebbezhet a közigazga-
tási bizottsághoz, majd meg a közigazgatási 
bíróságnál panaszt tehet, sérti az egyház auto-
nóm jogait. A javaslat 15. szakasza a felekezeti 
tanító személyes viszonyai tekintetében és a 
magyar nyelv tanítására vonatkozó kvalifiká-
ciójára nézve olyan hatáskörrel ruházza föl a 
közigazgatási bizottságot, aminőre semmi körül-
mények között illetékes nem lehet. A törvény-
javaslat 20. szakasza mélyen sérti a felekezeti 
hatóságnak a tanterv és iskolakönyvek megálla-
pítására vonatkozó autonóm jogát. A felekeze-
teknek a tanítók választására és végleges alkal-
mazására vonatkozó jogát is sérti a törvény-
javaslat (21. szakasz). A törvény javaslat bizonyos 
törvénykezési joggal ruházza föl a közigazgatási 
bizottságot ; e fegyelmi rendszabályokkal a 
javaslat jelentékenyen korlátozza, sőt részben 
hatályon kívül helyezi a felekezet polgári jogait. 
Minthogy államellenes cselekedetek büntetendő 
vétséget alkotnak, ez okon ily cselekedetek 
elbírálását kizárólag a független bíróságok 
hatáskörébe kell utalni s a tanítók fegyelmi 
hatósága ily esetben csak az illetékes bíróság 
ítélete alapján intézkedhetik, mert különben a 
napipolitika ' szenvedélyes áramlatai könnyen 
útat találhatnának az iskola belsejébe. Végül 
igazságtalannak és méltatlannak tartja a javas-
lat abbeli intézkedését (26. szakasz), amely 
olyképen rendelkezik, hogy a tanító vétségéért 
meg lehessen büntetni az illető tanító egyház-
közegét. Mindezek alapján kérik a püspökök, 
hogy a miniszter vegye le a törvényjavaslatot 
a napirendről (!) s az érdekelt felekezetek 
meghallgatása után dolgozza át ; amennyiben 
pedig e kérelem teljesítése nem volna lehet-

10* 
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séges, kérelmük arra irányul, hogy a kormány 
módosítsa a javaslatot a memorandumban elő-
adott sérelmek alapján. — Gróf Apponyi Al-
bert miniszter átvévén az emlékiratot, kijelen-
tette, hogy kötelességének tartja gondos meg-
fontolás tárgyává tenni a memorandum minden 
egyes pontját, de előre kijelenti, hogy aligha 
lesz abban a helyzetben, hogy azokat az intéz-
kedéseket, amelyek az állami szempontok meg-
védésére föltétlenül szükségesek, lényegesen 
módosítsa. A miniszter kérte azután a megjelent 
püspököket, hogy befolyásukat érvényesítsék 
abban az irányban, hogy a megolcolatlan és épen 
egyházuknak és httsorsosaiknak ártalmas agitáció 
megszűnjék. A miniszter válasza igen lesújtólag 
hatott Metianu érsekre és püspöktársaira. A püs-
pökök remélték, hogy a miniszter egyes különösen 
sérelmesnek vélt intézkedések enyhítéséhez hozzá 
fog járulni. Gróf Appi nyi Albert azonban nem-
csak hogy biztató ígéretet nem tett, hanem 
époly határozottsággal, mint őszinteséggel ki-
jelentette, hogy tekintettel a közvéleményben 
nyilvánuló áramlatokra, örvendeni fog, ha a 
javaslatokat a mostani alakban változatlanul 
kereiztiilriheti. Az országgyűlési nemzetiségi 
képviselők kellemetlenkedni fognak ugyan, de 
azért a két törvényjavaslatból előbb-utóbb mégis 
csak törvény lesz! 

Gyermekvédelem. 
A gyermekvédelem múltja. 

A humanizmus, mely a társadalom gyámol-
talanjainak oly sokféle módon könnyíti meg 
sorsát, egy eszmét sem karolt föl olyan szere-
tettel, mint a gyermekekről való gondoskodást. 
Ntmcsak az emberek sorsát megjavító célzat-
tal szolgálja ma már a gyermekvédelem szent 
ügyét, hanem a nemzetek erősödése, számbeli 
és fajsúlyának biztosítása egyik sarkalatos kö-
vetelményét látja abban s amikor emberi jogo-
kat szolgál, saját érdekeit is védeni, oltalmazni 
törekszik. Ez az oka, hogy állam és társada-
lom egyaránt olyan buzgalommal szolgálja ezt 
az ügyet. 

Évezredek multak el, amíg idáig jutottunk 
s egyike a legérdekesebb tanulmányoknak a 
gyermekvédelem története. 

Az ősembereknél a leghatalmasabb ösztön 
erejénél fogva az anya védte gyermekét s a 
kőkorszakból föltalált játékok azt igazolják, 
hogy a gyermekekkel már abban az időben is 
foglalkoztak öntudatosan. 

Az ókori népek közül az egyiptomiaknál 
találunk a gyermekvédelem nyomaira. A mú-
miákkal minden alkalommal eltemették annak 
élettörténetét előadó ú. n. „halottak könyvé";t. 
Egy ilyenben találták a következő föliratot: „Én 

jó és derék úr voltam, olyan kormányzó, 
aki szerette országát, soha kis gyermeket nem 
búsítottam . . . " 

Egy régi sír falifestményén az anya térdén 
tartja gyermekét és úgy látszik, oktatja. Egy 
másik papyrusz azt mordja a halottról: „nem 
vontam el a tejet a csecsemő szájától". Való-
színű tehát, hogy már akkor ismerték a mes-
terséges táplálkozás káros hatását. 

De az egyptusiak istenei között is szerepet ját-
szik a gyermek. Hokus gyakran jelenik meg 
gyermekalakban, P táh istent is így ábrázolják. 

Az ókor dun a erkölcsű, politheista népeinél 
azonban a gyermekkitevés, sőt gyermekgyilkos-
ság épen nem tekintetett bűnnek. II. Ramzesz 
politikai okokból, a zsidók elszaporodásának 
meggátlására adja ki a rendeletet, hogy min-
den újszülött fiút öljenek meg. A hagyomány 
szerint ekkor találta meg a fáraó leánya is a 
kosárban a Nílusba kitett gyermeket, akit 
Mózesnek (a vízből kimentettnek) nevez. 

Érdekes, hogy az ókor legendáinak egyes 
nagyobb alakjai, mint pl. : Herkules, Thezeus, 
Cyrus és Romulus kitett gyermekek voltak. 

Az ezen kor vallási szertartásai véráldoza-
tokkal jártak, amelyek kapcsán nem ritkán az 
elsőszülött fiút kellett föláldozni. Baál haragjá-
nak csillapítására gyakran királyok valamennyi 
gyermeküket föláldozták s hogy az áldozat 
annál foganatosabb legyen, az anyának is ott 
kellett lennie ünnepi ruhában, mikor gyerme-
keit máglyán elégették. 

A görögök a saját atyját elűző Jupitert és 
az öngyérmékéit elnyelő Saturnust tették iste-
nekké, nem csoda tehát, ha az ő vallási szer-
tartásaikban is megtaláljuk a gyermekáldoza-
tokat. A könyörület az ókorban ismeretlen 
valami. Seneca szerint az igaz bölcs nem ismer 
részvétet s annak érzete — szerinte — esak 
a lélek hibája. Ciceró azt mondja, ho-jy az 
irgalmasság gyöngeség. Virgil gyalázatosnak 
mondja a szegénységet és nyomort. 

A görög-római korszak az embert csupán 
az államhoz való viszonyában ismeri és becsüli. 
Spárta törvényhozói gondoskodtak róla, hogy 
a spártaiak más vérrel és új erőkkel frissíttes-
senek föl, ezért különösen az erős helották 
gyermekeit vették föl egyes megürült földbir-
tok részeseive. Bármily önző volt is az erre 
irányuló törekvés, Spárta államférfiainak leg-
kitűnőbbjeit ennek köszönheti. Lysandros is 
heloták gyermeke volt. Lykurgusz törvénye 
szerint a gyermek élete fölött születése után 
azonnal határozni kellett: ha ép és erős volt, 
életben maradt, ha beteg vagy nyomorék, a 
Tajgetosz mélységébe dobták, vagy legjobb eset-
ben csak a perioikok (városon kívül lakók) 
gyermekei között volt csak szabad nevelkedniük, 



.14. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

mert az állam érdeke't veszélyeztette volna, lia 
fegyverviselésre alkalmatlan ember örökölt 
volna földbirtokot. 

Solon törvénye szerint a gyermek atyja lá-
baihoz tétetett, ha az karjaiba vette, életben 
maradt, lia elfordult tőle, megöletett vagy ki-
tétetett s az ilyen csecsemők ebektől vagy raga-
dozóktól való fölfalása szinte megszokott lát-
vány volt úgy, hogy külön e célra kagylóalakú 
agyagedényt árultak. Am Solon törvénye az 
életben maradt gyermekekről már gondoskodik. 
Az atyának fiait nem szabad eladni vagy zá-
logba adni, mert azok egy szabad község 
jövendő polgárai, azon atya pedig, aki fiainak 
nevelését elhanyagolja, nem tarthat igényt arra, 
hogy azok által tartassék. 

Platon még több gondot fordít a gyerme-
kekre. 0 úgy akarta az államot szervezni, hogy 
annak lakosai egyedül csak a közjóért éljenek. 
Nem volt megelégedve a szülők házi nevelésé-
vel és azt esztelen gyöngédségnek tekintvén ; 
az állam beleszólását már a házasságkötésben 
biztosítani akarta. A heves vérmérsékletű nőt 
higgadt, komoly férfiakkal házasította össze és 
viszont. A gyermekeket azonban az állam 
tulajdonaiként tekintette, állami dajkákkal ne-
veltette. 

íme, kitetszik, hogy az állam érdekei milyen 
szoros kapcsolatban vannak a gyermek érde-
keivel. A szülők zsarnoki önkényének e törvé-
nyek gátat vetettek, az állam — habár önző 
katonai hatalom szempontjából — beleszól a 
gyermek sorsának intézésébe, a felügyeletet s 
az azokról való gondoskodást magához ragadja. 

Róma megalapítását egy kitett gyermeknek : 
Romulusnak köszöni, akit Remussal együtt a 
Tiberis partjára tétetett ki Amulius s akiket 
egy nőstényfarkas táplált s Faustillus, a királyi 
pásztor nevelt föl. A gyermekvédelmi intézke-
déseket itt is föltaláljuk. Nerva császár jóté-
konyalapítványai, az ú. n. alumentációk már 
nagy haladást jelentenek s arravalók voltak, 
hogy a nagy családdal megáldottakat támogat-
ták ez alapítványok hozadékaiból, amelyeket 
a rómaiak nagy előszeretettel növeltek. Az 
Augusztus-féle törvények is jó hatással voltak a 
gyermekek helyzetére, ámde a gyermekvédelem 
tulajdonképeni kezdete Krisztus urunk nevével 
függ össze, akinek gyermekkora szegénységben 
telt el. 0 volt a kiválasztott lelki nagyságánál 
fogva arra, hogy az elhagyott, a védtelen gyer-
mek bajain segítsen. 

Krisztus urunk néhány kijelentése új kor-
szakot jelent a gyermekvédelemre nézve s nem 
lehetetlen, hogy az bírta őt reá a gyermekek 
nagymérvű pártolására, hogy miatta ölette 
rakásra Heródes a bethlehemi gyermekeket, 
azért, mert a jövendölés szerint a zsidók királya 

volt azok között. Krisztus születésének ideje 
tehát a gyermekek iránti kannibáli kegyetlen-
séggel kezdődött s ezt ő sohasem feledhette. 

Tulajdonképeni gyermekvédelemről tehát csak 
az ő idejétől kezdve beszélhetünk, a neki tu-
lajdonított elvek a gyermekvédelem ethikai 
alapjaivá lettek és azok segítettek megalkotni 
a gyermekvédelem rendszerének többféle for-
mában megalkotott nagy épületét. Es e dog-
mák később az egész kereszténységnek dogmáivá 
lettek. 

„Hagyjatok békét a kis gyermekeknek s ne 
tiltsátok meg, hogy hozzám jöjjenek!" 

„Aki ételt ad egynek a kicsinyek közül, nem 
veszti el annak jutalmát!" 

„Nem akarja a ti mennyei atyátok, hogy egy 
is elvesszen a kicsinyek közül." 

Mind e szép mondások máig is aranyszavai 
a gyermekvédelemnek s magának a gyermek 
Jézusnak csodálata; imádása, tanítása a keresz-
tény egyházat a gyermek iránt eddig nem 
tanúsított szeretetet és tiszteletet gyakorló val-
lássá tették. Később még inkább fokozták ezt 
azok a művészi alkotások (Rafael, Murilló, 
Rubens), amelyek a gyermek Jézust s vele 
együtt a gyermek szeretetét, tiszteletét a leg-
magasabb píédesztálra emelték az egész ember-
lakta világon. 

Természetesen az egyes népek műveltségi 
foka, az egyes uralkodók kiválósága volt a 
fokmérője annak, hogy miként hódított teret 
a gyermekvédelem, amely korszakalkotó fordu-
lathoz csak az újkor legújabb szakában jutott. 

Eddig csak a keleti népekről szólottunk. 
A népvándorlás nagy népeiről, a frank, ger-

mán törzsekről keveset tudunk. A harcok za-
jában nem volt idő a gyermekekkel bajlódni. 
Azok a humanisták, akik szót emeltek e rész-
ben, alig találtak visszhangra. Egyedül az egy-
ház fordított némi gondot az elhagyott gyer-
mekekre. Megtaláljuk nyomát, hogy már ekkor 
gondoltak olyan házakra, ahol kitett lelencek 
elhelyezhetők s a IY-ik században Trierben 
már volt egy ilyen célt szolgáló intézet. 

Itália lakóira, a rómaiak utódaira jutott ez 
a legszebb hivatás, hogy a gyermekvédelemnek 
állandó épületeket emeljenek. Az első megfelelő 
lelencház 787-ben Milanóban épült, amelynek 
példájára 1161-ben Nápolyban, 1380-ban pedig 
Velencében épült hasonló. Persze, ezek még 
tökéletlenek voltak és a folytonos csatazaj 
megbénította működésüket, de hogy az elvetett 
mag nem hullott terméketlen talajra, látjuk azt 
abból is, hogy a XIV-ik századtól kezdve 
egymásután létesülnek az ily irányú intézetek, 
így 1362-ben Páris, 1617-ben London, 1766-ban 
Moszkva, 1770-ben Szent-Pétervár, 1784-ben 
Bécs, 1789-ben Prága állít lelencházakat. 
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Mindezek azonban igen lassan és szórványo-
san segítették csak elő, különösen a szegény 
gyermekek szomorú sorsát, amely bizony eléggé 
mostoha volt. 

A reformációnak a gyermek fölvilágosodott 
nevelésére volt némi hatása. Luther mindent 
megtett a gyermekek nevelése érdekében. 

Az újkor a világosság után szomjazó em-
beri lélekre megváltás volt, mert annak bölcsei 
és humanistái vezették arra, hogy az ember 
emberi mivoltát megismerje. 

Rousseau és Voltaire szelleme teremtette 
meg az ébredés s a gyermekvédelem igazi 
hajnalhasadását, amelynek bűvköréből az ural-
kodók sem vonhatták ki magukat. II. Frigyes, 
II. József, II. Katalin megértették, mit kell 
tenniök s a bécsi, moszkvai és szentpétervári 
óriási gyermekmenházak az ő gondoskodásuk-
nak köszönik létüket. 

Igaz, hogy ezekkel a gyermekvédelem még 
távolról sem volt rendezve, mert arra hatal-
masabb szervezetnek kellett születni, újabb 
törvényeket kellett hozni, a társadalom rideg 
fölfogását kellett megváltoztatni. 

De maguknak a gyermekvédelmi intézmé-
nyeknek is sok tévedéssel kellett megküzdeniök. 
A felekezetek, az egyház a házasság szentsé-
gét látta veszélyeztetve azáltal, ha a törvény-
telen gyermekeknek is védelmet nyújt a társa-
dalom. Pedig a történelem számos példát nyújt 
arról, hogy a törvénytelen gyermekek közül 
mennyi fényes életpályát futottak meg. 

Mátyás király nagy erőfeszítéssel igyekezett 
törvénytelen fiát, Corvin Jánost királlyá koro-
náztatni, Erős Ajut lengyel királynak is sok 
törvénytelen gyermeke volt és látjuk azt is, 
hogy mennyi belviszálynak, amely országokat 
dúlt föl, mennyi öröklési kérdésnek volt oka a 
törvénytelen gyermek, aki jogait követelte, sőt 
erőszakkal akarta megszerezni. 

Kétségtelen, hogy a nevelés hiányossága, a 
megvetés és közöny, mellyel az emberek az 
ilyen törvénytelen gyermekek iránt viseltettek, 
eredményezte azt az erkölesi lealjasodást, ami 
a törvénytelen gyermekeknél tapasztalható s ez 
nem az ő bűnük, hanem annak a társadalom-
nak bűne volt, amely őket kebeléből kizárta. 

Az emberi törvények kevesebb jogot adtak 
az ilyen gyermekeknek, mint amennyi termé-
szet szerint megillette és természetes, hogy 
érettebb korukban, mikor belátták az emberi 
törvények mostohaságát, meggyűlölték azt a 
társadalmat, amely csak üldözte őket, habár 
erre okot nem is adtak. Csoda-e, ha így erő-
szakkal, gonoszsággal akartak azoknak a jogok-
nak birtokába jutni, amelyeket az emberek 
tőlük megtagadtak. 

De mennyi időnek kellett eltelni, mennyi 

vérnek folyni, amíg a társadalom az igazi jog 
terére lépett s az esztelenül kivetetteket kezdte 
visszafogadni, amíg a rideg és kegyetlen tör-
vények betűibe új igazságok és kímélet jutottak. 

Eddig a gyermekvédelem _ múltjának rövid 
vázlatát adtuk Európában. Érdekes és tanul-
ságos látnunk, milyen fogalmaik vannak a 
civilizálatlan népeknek a gyermekápolás és ne-
velés felől. 

Ó-Tahitiben, a Sandvich szigeteken, Ceylon-
ban és a délamerikai indiánoknál a gyermek-
gyilkosságmegengedett dolog. Üj déli Walesben, 
ha meghal egy gyermekágyas asszony, a férje 
a gyermeket holt anyjának emlőjére teszi és 
agyonüti. Malville szigetén az anyák torzszülött 
vagy beteg gyermekeiket addik ütik kővel, 
amíg meghal. Tonga szigetén az újszülöttek 
ujjait levágják, néha meg is fojtják, hogy az 
istenek beteg rokonaikat meggyógyítsák. 

Buddha szerint élő lényt embernek nem 
szabad megölnie. Sajátszerű, hogy Kínában mily 
kevéssé terjedt el Buddha erkölcstana, mikor 
ott ma is százával dobják az újszülötteket a 
Yang-Tse folyóba, vagy teszik ki éjnek idején 
az utcára. — 

Pekingben évente a tízezreket is meghaladja 
az így kitett gyermekek száma. Ezeket aztán 
állami alkalmazottak, akik erre szánt szekere-
ken hajnalban bejárják a várost, fölszedik (de 
sok százat meg se találnak) és az lí. n. Ju -
Jug-Langba viszik, ahol mandarinok ápolják és 
dajkák szoptatják őket. 

A gyermekvédelem ügyének föllendülése a 
XIX. század vívmánya. Érdekes, hogy a barbár-
nak hirdetett Oroszország járt elől e részben 
s nagyszerű berendezéssel gondoskodott az el-
hagyott gyermekekről. A már említett moszkvai 
lelencház ma is egyike a legnevezetesebb ily 
intézeteknek. Óriási ötemeletes épületben van-
nak itt a csecsemők húsz teremben, ezer ággyal. 
Nyáron a nagy kertben 12 barakkban tartóz-
kodnak a gyermekek, akik talált vagy anyátlan 
törvénytelen szülöttek, olyan törvénytelen gyer-
mekek, akiknek anyja bár él, de nem képes 
azokat fölnevelni, végre oly törvényes gyerme-
kek, akiknek anyja beteg vagy elhalt, atyjuk 
pedig szegény. E lelencházzal 150 ágyas gyer-
mekkórház van kapcsolatban s a dajkák szá-
mára külön kórház áll rendelkezésre. 

Hasonló a szentpétervári : háromemeletes nagy 
épület minden szükséges fölszereléssel. Minden 
gyermek külön szoptatós dajkát kap és addig 
marad itt, amíg legalább 3500 grammnyi súly-
lyal bír és ép, egészséges, akkor aztán kiadják 
falusi ápolásba. A kiadott gyermekek 32 ke-
rületben vannak elosztva, amelyek élén orvosok 
állanak, s minden kerületben gyermekkórház 
is van. 
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Az orosz lelencházak nevelési iránya is igen 
humánus. Nemcsak az életnek tart ják meg 
őket, de jövőjükről is gondoskodnak. Ha mun-
kásokká nevelik őket, el is helyezik, ha jobb 
tehetségüek, tovább taníttatják s a fiúkról 21, 
a leányokról 16 éves korukig gondoskodnak s 
elbocsátásuknál némi pénzsegéllyel is ellátják, 
a férjhezmenő leányoknak pedig 100 rubel 
hozományt adnak. 

Angliában a gyermekvédelem ügye az ipari 
élet és különösen a gyári ipar kifejlődésével 
jutott fölszínre. A gyermekek szükségből vagy 
a szülők pénzszerzési vágyából igen nehéz mun-
kát végeztek s ennek egészségügyi és erkölcsi 
visszahatása szülte a gyermekek gyári munká-
ját szabályozó törvényes intézkedéseket. Eltil-
tották, hogy 15 évesnél fiatalabb gyermek napi 
8 óránál többet dolgozhasson, 9 évesnél fiata-
labb gyermeket pedig csak a selyemgyárakban 
lehetett alkalmazni. 

Nevezetes mozzanat volt a rabszolgák föl-
szabadítása 1833-ban, amikor 20 millió forintnyi 
kárpótlást fizetett Anglia a gyarmatosoknak. 
Akkor a gyermekeket azonnal szabadon bocsá-
tottál?. 

Tíz évvel később Peel Róbert miniszterelnök 
a tíz éven aluli gyermekeknek a föld alatt 
való foglalkozását is megtiltotta. Érdekes, hogy 
Málthus a gyermekek túlszaporodásának vesze-
delmét hirdette. Szerinte a föld termékei idővel 
nem lesznek elegendők az elszaporodott népes-
ség ellátására. Ámde azt nem látta, hogy 
óriási uradalmak egy gyermekkel bíró csalá-
dok örökös tulajdonában vannak. A tőkepénze-
sek és gyárosok a maguk javára magyarázták 
Malthus tanait, holott azok tévedése nyilvánvaló, 
mert nem az élelmiszerek hiánya a baj, hanem 
a helytelen megosztás. 

Az angol társadalom alapította Londonban 
a „Foundling Hospital"-t, ahol évente 500 
egészséges, de szegény anyák gyermeke talál 
fölvételre. Nagyobbszabású intézmény a „Bar-
nardo's homes", mely elhagyott és törvénytelen 
gyermekekre évente 5 millió koronát áldoz. 
Ángliában az elhagyott gyermekek ellátása a 
szülök segélyezése útján történik. 

Franciaország előljárt a törvénytelen gyer-
mekek védelmében, habár nem mindig helyes 
irányban. 

1800 márciusában lépett életbe a Code civil, 
amelynek 340. §-a kimondja, hogy az apaság 
utáni kutatás tiltva van, ellenben a 314. §. 
szerint az anyaság utáni kutatás meg van 
engedve. 

Eszerint az anya iránt meglehetősen igazság-
talanok e törvények, amelyek a gyermekkité-
telek és gyilkosságok számát szaporították. 
A francia esküdtek előtt 1831-ben 471 gyer-

mekölési pör folyt, míg azok száma 1880-ban 
már 980-ra szaporodott. 

A gyermekvédelemnek első föltétele a gyer-
mek fönnmaradása, a jelzett törvény nem vette 
figyelembe a nő kétségbeesését, szégyenérzetét 
s annak tévedéseit csak a legközelebbi múltban 
lehetett megjavítani. 

És Franciaországban, ahol épen a népesség 
szaporítására való törekvés az állam és társa-
dalom célja, 1860-ban már 168 lelencház állott 
fönn. Ugyanakkor beszüntették a forgóládát, 
amely addig af lelencházak fölvételi forrását 
képezte. 

A forgóláda olyan készülék volt, amely a 
lelencházak kapuja mellett a falba illesztve volt 
elhelyezve. Rendesen éjjel, lopva vitték a gyer-
mekeket a lelencházba s a forgóláda oldalán al-
kalmazott csöngetyüvel adtak jelt, hogy a forgó-
ládában gyermek van, akit az ápolók aztán 
bevittek. 

De ezzel sok visszaélés történt, mert olyanok 
is bevitték gyermekeiket, akik csak szabadulni 
igyekeztek tőlük. 

Ma már a gyermeket minden formalitás 
nélkül veszik föl s az anya szegénységét csak 
az esetben kutatják, ha az magánál akarja tar-
tani gyermekét. Az egészséges gyermekeket 
falusi gondozásba adják, a betegek és gyöngék 
az intézetben maradnak, amíg csak meg nem 
erősödnek. 14 éves korukig maradnak a gyer-
mekek falusi ápolás alatt, ennek leteltével mes-
terségre kerülnek s gondozásukat az árvaházak 
veszik át. 

Németországban a községek gondoskodnak 
az elhagyott gyermekekről, úgy, hogy a szülő-
ket segélyezik. Berlinben a kiadott gyermeke-
ket 4 éves korukig rendőrileg ellenőrzik. I t t 
csodálatosképen az állam igen keveset tesz a 
törvénytelen gyermekek érdekében, legföljebb 
a gyermek atyját kényszerítik, hogy a gyer-
mektartás költségeihez járuljon. 

Svájcban és Norvégiában a magánosok jó-
indulatára van bízva az elhagyatott gyermekek 
ügye. Árvaházaktól és gyermekkórházaktól el-
tekintve nincs intézet, amely az elhagyott gyer-
mekekről gondoskodnék. 

Olaszország a lelencházak bölcsője. A pápa-
ság fénykorában, mely a jótékonyság fénykora 
is volt, Itália sok városában igyekeztek az 
elhagyatott árvákról gondoskodni s ma már 
minden nagyobb városban van ilyen. A forgó-
láda is olasz találmány volt, 1880 óta azonban 
megszűnt annak használata s ma már csak 
okmányok kellenek a fölvételhez. 

Ausztriában H. József nevéhez fűződik a 
lelencügy fölkarolása, miután anyja, Mária 
Terézia a jobbágyok gyermekeinek érdekében 
már tett némi kedvezményeket. II. József ala-
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pította a bécsi lelencházat, ahol 2—300 gyer-
meket ápolnak, akik közül a fejlettebbeket és 
egészségeseket falusi gondozásba adják. Alig 
volt uralkodó, aki annyira szívén viselte volna 
népének s a munkásnépnek sorsát. De törek-
véseit félreértették azon intézkedésével, amellyel 
eltiltotta, hogy a földesúr sem parasztot, sem 
gyermeket nem kényszeríthet belső szolgálatra, 
nagy ellenszenvet ébresztett a nemességnél 
maga iránt, amely legnemesebb intencióit is 
meghiúsítani igyekezett. 

A prágai lelencház és az g,nnak mintájára 
épült gráci intézet már egészen modern nyo-
mokon halad, mert a gyermek táplálására, 
hacsak lehetséges, magát az anyát alkalmazza. 

(Második közlemény a jövő számban.) 
(Szeged.) Scossa Dezső. 

Az iparostanonc-oktatás 
1905/6-ban. 

Egymásután jelennek meg a különböző iskolák 
mult tanévi működéséről szóló beszámolók, 
melyek a közölt statisztikai adatok s a hoz-
zájuk fűzött fejtegetések révén élénk érdeklődést 
keltenek a tanügyi világban. Jelen sorainkban 
az iparostanonc-oktatás állapotát ismertetjük 
azon jelentés nyomán, melyet Mártonfy Márton 
főigazgató bocsátott közre. 

„Az 1906. év folyamán 452 iparostanonc-
iskola volt szervezve, melyek közül jellegre 
nézve : állami iparostanonc-iskola volt 14, fele-
kezeti, gyári, illetőleg társulati 6, végre községi 
416. Ez iskolákba beiratkozott összesen 77.547 
tanonc, ezek közül csak 64.985 végezte be az 
iskolai évet. 

A közismereti tárgyakat 2120, a rajzot pedig 
1234. tanító taní tot ta ; ez utóbbiak közül 709 
rajztanításra képesített, 525 azonban nem volt 
képesítve. 

Összehasonlítva a mai helyzetet a tíz év 
előttivel, kitűnik, hogy az utolsó évben 5 ezer 
tanulóval több volt az iskolában, a tanítók 
száma pedig 10 év múlva 1304-gyel volt több. 
Utóbbi körülménynek az a magyarázata, hogy 
a lefolyt tíz év alatt a tanulók a rajzoktatás-
ban sok iskolában önállólag — tehát elkülö-
nítve a közismereti osztályoktól — csoportosít-
tattak, emiatt csak magában a rajztanítók száma 
484-gyel emelkedett. Tíz év előtt a tanoncok 
közül 20.682 az előkészítő osztályt látogatta 
s a Hl. osztályt csak 6872 tanuló fejezte be. 
Az 1C05/6. tanévben az előkészítő osztályba 
a tanulók együttes létszámának 5 ezerrel való 
növekedése mellett is már csak 16.389 tanonc 
jutott, a III. osztályt pedig 11.644 végezte be. 
Es ha majd elkövetkezik a jobb korszak, amikor 

a népiskola hűségesen megvalósítja azt a le-
alkuvást nem tűrő föladatát, hogy tanulóit hat 
évi iskolázásuk ideje alatt megtanítja magyarul 
beszélni, az előkészítő osztályok ma még jelen-
tékeny kontingense, mely a nemzetiségi vidé-
kekről toborzódik, számba sem vehető csekély-
séggé fog leapadni." 

Az iparostanonc-oktatás fejlesztésére a fő-
igazgatói jelentés sok üdvös javaslatot tartalmaz. 
Mindenekelőtt szükséges, hogy az állam az 
eddiginél nagyobb összeggel járuljon az iskola-
fönntartás költségeihez. A községek vállaira 
ugyanis oly teher nehezedik, hogy azok az 
iparostanonc-iskola fejlesztésére szükséges több-
kiadást már nem bírják el, az államra hárul 
a föladat, hogy társadalmunk leghatalmasabb 
osztályának nevelésügyét jövőben a megillető 
gondozásban, támogatásban részesítse. A tanulók 
szorgalmának fokozását jutalmak, ösztöndíjak 
adományozásával, erkölcsi viseletüknek javulását, 
hazafias nevelésüket szabad idejüknek, a vasár -
és ünnepnapoknak célszerű fölhasználásával le-
hetne elősegíteni. Az ebben buzgólkodó tanítókat 
tiszteletdíjban kellene részesíteni. Oly városokban, 
hol fejlett az ipar, ahol nagyobb számban talál-
hatók iparosok, kik tanoncaikat nem nézik 
mindenes cselédnek, hanem jóakaratúan fára-
doznak gyakorlati kiképeztetésükön, tanonc-
otthonok, ínternátusok állítandók föl. Ily helye-
ken a vidéki középosztály is bizalommal helyezné 
el gyermekeit. Ily intézkedésekkel talán sikerü-
lend megtörni a jeget, közeledéssé változtatni 
azt a merev tartózkodást, mellyel műveltebb 
családok az iparospálya iránt viseltetnek. 

E javaslatok a nevelésügy javítását célozzák. 
Az oktatásügy fejlesztését a főigazgató nagyon 
helyesen a tanítók szakszerű kiképeztetésével 
akarja elérni. Iparostanone-iskolai rajztanítók 
részére a lefolyt évben Budapesten 3, a vidéken 
pedig 5 helyen : Aradon, Győrött, Nagyszebenben, 
Pozsonyban és Szegeden voltak rajztan folyamok 
szervezve, melyeken összesen 144 tanító vett 
részt. Közülök sikerrel fejezte be a tanfolyamo-
kat 119 s ezek a vizsgáló-bizottság előtt ké-
szültségüket igazolván, részükre rajztanításra 
jogosító bizonyítvány állíttatott ki. A pozsonyi 
tanfolyam hallgatói a jövő évi nagyszünidőben 
fejezik be tanulmányaikat. Azonban még min-
dig 500-nál több a rajzot tanítók száma, kik 
még tanfolyamot nem végeztek ; mivel továbbá 
kell, hogy az általános irányban már kiképzett 
és gyakorlatban megerősödött tanítóknak leg-
alább fele a szakrajzokiatásban, nevezetesen: 
az építő , fém-, fa-, díszítő- és ruházati ipar-
ágak rajzaiban megfelelő kiképzést nyerjenek, 
azt javasolja a főigazgató, hogy évenként leg-
alább öt általános irányú és négy szakirányú 
rajztanítói tanfolyam szerveztessék. 
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À rajztanítás szintájának emelésén kívül a 
közismereti tárgyak tanításában is nagyobb 
eredményt óhajt elérni, ezért az iparos és ke-
reskedőéletbe belekapcsolódó ismeretek s a 
tanítás helyes módszerének tüzetes megismeré-
sére az iparostanonc-iskolai tanítók számára 
évenként 4 tanfolyam szervezését ajánlja. 

A főigazgatói jelentés ismertetését híven csak 
úgy fejezhetjük be, ha közöljük a tanítók mun-
kájának elismeréséről szóló részt is. „Amidőn 
fönntebb rámutattam ar ra az ellenszenvre, ide-
genkedésre, amikkel ezen iskolának évek soro-O » 
zatán át meg kellett küzdenie ; és amikor föl-
tüntettem azt a csekély anyagi támogatást, 
amely kényszeralamizsnaként vajmi szűkösen 
jutott ennek az intézménynek ; és amikor az 
osztályok túlzsúfoltságát s a tanítók kis szá-
mát mutattam ki : tettem ezt abból a célból, 
hogy a tanítóknak, az úttörő munkásoknak 
valóban fárasztó közrehatását is föltüntessem 
és méltányló elismeréssel adózzam mindazoknak, 
kik az évről-évre fokozódó javulás, fejlődés és 
haladás munkájában lelkes odaadással osztoz-
kodtak. 

Ennek a közrehatásnak köszönhető az, hogy 
az iskolafönntartók nagyrésze immár nem tekinti 
kárbaveszett áldozatnak az iskolára fordított 
kiadásokat ; az iparosmesterek többségénél a 
bizalmatlankodást az érdeklődés melege vál-
totta föl; a tanoncokban fölébredt az iskola 
iránti szeretet, a tanulás vágya, az ismeret-
szerzésre való törekvés, az erkölcsi viselet 
javulása, a választott élethivatás megbecsülése. 

És ha semmi más látható eredményt sem 
mutathatnának föl ezek az iskolák, a legutóbb 
mondottak is elegendők volnának arra, hogy 
működésüket méltánylással jutalmazzuk." 

(Budapest.) Littván Sándor. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Ti. I . Levelek. Olyan intézetet nem isme-

rünk ; egyáltalán levelét nem értjük. — L. G. 
Jánoshalma. Olyan „mód" nincs, mert a lak-
bérosztályokat a minisztertanács állapítja meg.— 
Sz. S. P . A korpótlék a szolgálat megkezdésével 
van összefüggésben. Kapja ! — 0. M. B. Azt 
mondja, hogy a nyugdíjba való felvételekor 
az öt évi ideiglenes k.-tanítói működése szá-
monkívül maradt, pedig már akkor is mint 
okleveles k.-tanító működött : hogy lehet az? 
Ügy lehet, hogy az ideiglenes szolgálati eveket 
nem számítják be. Másodszor a nyugdíjba való 
folyamodást azonnal kell kérni, mihelyt rend-
szeres állandó álláshoz jutott és akkor is 
mindjárt az első esztendőben, mert különben 
veszít a beszámítható összegből. — K. M. 
Elég rosszul tette, hogy egyik helyre való 

megválasztatását oly biztosra vette, hogy emiatt 
állásáról lemondott, azután nem választották 
meg s állás nélkül maradt. Azt tanácsoljuk, 
hogy ne rontsa el tovább az ügyét, hanem ha 
rendes állása van, folyamodjék azonnal, alkal-
maztatásáról szóló megfelelő bizonyítvánnyal 
és egyéb kellékekkel fölszerelve a kérelmét 
és a kir. tanfelügyelő útján terjessze elő újra 
felvétel végett a minisztériumba. — Sz. Oy. 
Nem tudjuk, hol kaphat iskola-takarékpénz-
tárakra betéti könyvecskét, ha az Egyetemi 
nyomda nem küldött. Az adófizetésekre vonat-
kozólag nem mondhatunk egyebet, mint amit 
már számtalanszor közöltünk a Néptanítók 
Lapjában. — Sz. F. Kaphat-e egy évi önkén-
tességre szabadságot? Az az iskolafenntartótól 
függ. Az is tőle függ, hogy milyen feltételek 
mellett engedi meg. Ami áll az állami tiszt-
viselőkre, abból nem következik, hogy azt más 
iskolafenntartó is meg fogja adni. — B. E. 
Mint 11 és fél év óta tanító, lehetetlen, hogy 
ne tudta volna, hogy ha ismét állást foglal el, 
azon az új álláson első kötelessége, hogyha 
véglegességét igazolhatja, azonnal fölterjeszteni 
az iskolahatóságtól kapott bizonyítvány alap-
ján kérelmét a nyugdíjintézetbe való fölvéte-
lért és jelenteni, hogy miután rendes tanítói 
állást kapott, kéri a továbbfizetés elfogadását 
a nyugdíjalapba. Természetesen tisztiorvosi 
vizsgálatnak kellett volna megelőzni ezt az 
eljárást, annak igazolásául, hogy ön tényleg 
teljesen meggyógyult és további állandó tanítói 
szolgálatra teljesen alkalmas. Azt ne higyje, 
hogy azért nem intézték el ügyét, mert fele-
kezethez került. Mért nem kért legalább a 
kir. tanfelügyelőtől tanácsot és pártfogást, ha 
önmagától nem tudott eligazodni? Azt taná-
csoljuk, hogy ha rendezni valója van, a kir. tan-
felügyelőnél keresse a kellő útbaigazítást. — 
G. L. K. Nincs már erre kedvezmény. Egy 
időben fölszólították azokat, a miniszter bele-
egyezésével, akik esetleg önhibájukon kívül 
nem jelentkeztek idejében, ha folyamodnak és 
igazolják jogos igényüket, akkor rendezik nyug-
díjviszonyukat. — À. S. B. Az a helyes, amit 
a Tanítók Tanácsadója mond. — K. M. B. 
Mindenesetre az a község tartozik megadni a 
községi illetőséget, ahol a fia született. Ha mái-
nyolc év óta ott laknak, akkor a község köte-
lékébe föl kellett venni. — P. B. V. J. A 
községi elöljáróságnál megkaphatja az adatokat, 
ott a kataszteri érték tudva van, mert nem 
minden megyében számítják egyformán. Ha az 
elöljáróság azt mondja, hogy nem arányos és 
fölfolyamodással bíztatják, akkor folyamodjék. 
A folyamodványra 1 K-s bélyeg kell. Ha oda 
járnak a gyermekek, akkor tandíjat kötelesek 
fizetni. Azt az iskolaszék, amely ily dologban 

í t f ' m m f ) 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 12. szilt. 

intézkedik, nem is engedheti el. Ha földje is van 
fizetésébe beszámítva, akkor mindenesetre köte-
lezheti az iskolafönntartót és ha nem tennének 
eleget, forduljon panaszával a kir. tanf.-höz.— 
R. I. Egy tanító sem köteles községi pótadót 
fizetni. — B. M. Az állásban levő tanítókat 
szolgálataik folytán mentik föl a tényleges 
szolgálat alól. Önkéntességért folyamodhatik. 
Azt a sorozó-bizottság állapítja meg, hogy 
megkaphatja-e az államköltséget. — B. M. S. 
Az Orsz. nyugdíjintézettől (vallás- és közokt. 
minisztérium) kell kérni új nyugdíjkönyvecskét, 
igazolva a községi elöljáróságnál, hogy hasztalan 
próbálta meg kerestetni, nem került meg. 40 
f-ért az adóhivatalnál meg lehet kapni, de a 
minisztériumba kell érte folyamodni. 1 K-s 
bélyeg kell a folyamodványra. — K. I. K. 
Nyugdíjjogosultságát csak fölvételétől kezdve 
számítják. Nincs is jogos alapja arra, hogy az 
előző év beszámítását kérje. — T. Géza. A 
belügyminiszternek a közoktatásügyi miniszter-
hez 41.158/1887. sz. a. intézett átirata értel-
mében kántori jövedelmük után csak azon 
esetben nem fizetnek községi pótadót, ha meg 
nem különböztethető : mermyi esik az összes 
javadalomból a kántori s mennyi a tanítói 
fizetésre. Ennél határozottabb az 1889. évi 
belügyminiszteri 3799. sz. rendelet, mely szerint 
a néptanítói fizetéssel egységesen megállapított 
kántori illetményekre községi adót nem lehet 
kiróni. — P. L. H. Az adóhivatalnál, vagy a 
pénzügyig.-nál járjon utána, hogy megkaphassa 
a fölvilágosítást, hogy jogosan vetik-e ki? — 
P. Róza. Hódmezővásárhelyen is van állami 
óvóképző, meg Budapesten is, annak idejében 
akármelyikbe folyamodhatik. — Cs. I. Ha eddig 
csirkét is fizettek s most megtagadják, semmit 
sem tehet ellene, mert hiszen önmaga vallja, 
hogy díjlevelében az iskolafönntartó erre köte-
lezettséget nem vállalt. — K. I. N. A kor-
pótlék a tanítói fizetéssel egynek veendő, tehát 
az özvegy félévi ellátása erre is kiterjed. 
Ezért azonban külön folyamodni kell. — 
H. M. B. A nősülési engedélyért a honvédelmi 
minisztériumhoz kell folyamodni. Igazolni kell 
községi hatósági bizonyítvánnyal, hogy körül-
ményeinél fogva rászorult arra, hogy nősüljön.— 
G. Gusztáv. A törvény alapján jogos a kivetés, 
mert akinek valamely községben birtoka van, 
annak isk. adót is kell fizetnie. Kötelesek kultusz-
adót fizetni az egyh. rendelkezések alapján. — 
Sz. P. Cs. Attól függ, hogy ezt a kikötést a 
díjlevelében törvényes magánjogi kikötésnek 
lehet-e minősíteni? — B. I . Arra nem vonat-
kozik, mert a felekezeti gyermekek tandíjfize-
tését a felek, iskola hatósága állapítja meg. — 
Y. E. F. Csakis okleveles tanítókat lehet 
alkalmazni és pedig rendes minőségben. — 

M. I. 0. Mindenesetre jogos a követelés, mert 
hiszen az a legelőnek természetes növedéke. 
Akinek van legelőrésze, annak joga van ottan 
aránylagosan részt venni a fa levágatásában. 
Azt hisszük, hogy megnyerné. — Cs. I. Összes 
fizetése után számíthat nyugdíjra, beleértve a 
korpótlékot is. — H. I. V. Elemi iskolai tanító 
közköltséget nem tartozik fizetni. Ül adó fize-
tése alól az állami tanítók föl vannak mentve. — 
K. A. Szabályszerint csak december haváig 
lehet hatodik évüket betöltő tanulókat fölvenni. 
Minden más eljárás helytelen és szabálytalan. 
Az iskolaszék határozatához alkalmazkodni kell, 
önkényesen nem szabad megváltoztatni. Ha 
tette, helytelenül tette. — H. J. Köszönjük 
szíves fölvilágosítását ; a f. évi 2. számban K. 
Eleknek írt tudósításunk tényleg hibás volt. 
Tévedés csúszott bele. Ehelyett ezt kell olvasni : 
Tanítóképző-intézeti növendékek, ha azon évi 
március 1-én, melyben fölavattattak, a tanító-
képző utolsó évfolyamát hallgatják, vagy pedig 
a polgári iskolai tanítóképzőben tanulnak, sza-
badságra bocsáttatnak tanulmányaik befejezése 
céljából ; mozgósítás esetén azonban őket is 
behívnák. Ezt a kedvezményt a törvény uta-
sításának 52. §-a foglalja magában. — 
K. I. J . A tanító is tartozik egyh. adót fizetni.— 
S. J. Igen, köteles önnek, mint rendes tanítónak, 
a község az 1903. évi XXVI. t.-c.-ben meg-
szabott tanítói lakást természetben kiszolgál-
tatni a szükséges mellékhelyiségekkel együtt. — 
B. Gy. R. Ha azt hiszi, hogy rövidséget szen-
vedhet a nyugdíjigény kiszabásánál, folyamod-
jék megfelelő bizonyítványokkal ellátott kér-
vénnyel a közoktatásügyi minisztériumba. — 

A. Lajos. S. A beküldött díjlevélmásolatból 
megállapítható, hogy összesen 1946 K jöve-
delme van ; ennek pontos kifizetését köve'elheti 
az iskolafönntartótól. — H. Mihály. A tanítói 
fizetést minden hónapban előre kell beszedni 
a tanító közbejötte nélkül és úgy kell az egész 
évi összeget kifizetni, az utolsó részletet leg-
rosszabb esetben november elején. A tanító 
szabad idejével nem rendelkezik szabadon. Az 
iskolaszéki elnöktől kell szabadságot kérnie, ha 
elhagyja a tanítói állást. Ha október elején 
volt a beírás és csak végén jöttek a gyermekek, 
azért nem felelhet. Jelentse be az iskolaszék-
nek, hogy ilyen körülmények között nem tudja 
a 10 hónapra kiszabott tanításanyagot tisztes-
ségesen elvégezni. — T. J. A nyugdíjintézetbe 
való fölvételt mindjárt kérheti, mikor rendes 
tanítói állásra jut és ha életének 21. évét be-
tölti. — M. O. R. Mivel ön, mielőtt szolgálat-
ideje eltelt volna, elhagyta állomását és föl-
vette a hátraeső időre is fizetését, köteles azt 
visszaszolgáltatni az iskolafönntartónak. — 
B. G. Makó. Kivételes nősülési engedélyért, 
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ha még sor alatt nem volt, folyamodni kell a 
honvédelmi miniszterhez. A választói jogosult-
ságot a képviselőválasztásra vonatkozó törvény-
ből tudhatja meg. — D. Miklós. A. Meg-
követelheti a hitközségtől, hogy a tanítói 
lakás céljára adott melléképületekkel együtt 
gondozzák, tisztán tartsák. A mulasztási ki-
mutatásokat az iskolaszék aláírva a körjegyző-
nek köteles átadni. Az iskola államosításához 
szükséges az egyházi főhatóság beleegyezése. — 
P. J. Bodrogszerdahely. Jelentse a kir. tan-
felügyelőségnél. — N. S. Bethlenszentniiklós. 
Kéziratot, mint a lap homlokán állandóan 
olvasható, nem küldünk vissza. — Gy. A. Lele. 
Csak állami tanítók családtagjainak engedélyez 
a Máv. igazgatósága kedvezményes jegyet. — 
B. M. Eddig még nem történt intézkedés, de 
alig hisszük, hogy a nagyhétben kihallgatás 
legyen. — V. Oy. Forduljon kérdésével az 
Eggenberger-féle könyvkereskedéshez: 1Y. ker., 
Kecskeméti-utca 3. sz. — Udvardi. Mindkét 
dologban forduljon panaszával a vármegyei 
közigazgatási bizottsághoz. — A. L. I. Györ-Sz. 
Mi is úgy látjuk, hogy 400 K államsegélyre 
számíthat. — P. I. Püspökladány. Végki-. 
elégítést csak az kaphat, aki legalább 5 évi 
működés után önvétke vagy önhibája nélkül 
véglegesen képtelenné vált a tanítói hivatalra. — 
M. J. Egyek. Kérdésére a törvényjavaslatban 
és indokolásában megfelelő fölvilágosítást talál-
hat. — G. L. K. Már nem lehet. — Szent-
király. On is, az. adóhivatal is hivatalos úton 
fognak értesülni. — F. írnia. A korpótlékot 
az iskolafönntartótól kell kérni, ha nem tudja 
megadni, folyamodhatik államsegélyért. — 
J. L. N.-Sz. A Magyar Tanügy helyett iskolájuk-
nak inkább a pécsi Néptanodát ajánljuk megren-
delésre ; ez utóbbit több haszonnal olvashatják. — 
P. Koronczó. 16.320. sz. a. soron van (Ez 
mag inügy lévén, címzett levelezőlapot kellett 
volna mellékelnie.) — Mátravölgyi. Ha úgy 
áll a dolog: nem mellőzhetik. A kir. tanfel-
ügyelőségnél kell védelmet keresnie. — K. Gy. 
Szarvas. „R. kath. hitközség" a helyes. — 
F. M. A főszolgabíróság útján a hadtestparancs-
noksághoz kell fordulnia. — K. Margit. A gazd. 
tanfolyamokra pályázatokat szoktak hirdetni, 
melyek lapunkban jelennek meg. — K. B. Sz. 
Ha besorozzák, a póttartalékba való helyezésért 
csak akkor folyamodhatik, ha valamely állami, 
községi vagy felekezeti iskolához rendes tanítói 
minőségben történt kineveztetését, illetve meg-
választatását a fősorozáson beigazolja Arra 
kell tehát törekednie, hogy rendes alkalmaz-
tatást kapjon. — P. E. S. Ha valamely köz-
ségben az állami népiskolán kívül egy vagy 
több hitfelekezeti elemi népiskola van és ezek 
mellett nincs gazdasági ismétlő-iskola szervezve, 

úgy a gazdasági ismétlő-iskolák számára kiadott 
Szervezet és Tanterv 10. §-a értelmében az 
összes helybeli ismétlő-tankötelesek az állami 
iskolával kapcsolatos gazdasági ismétlő-iskolát 
kötelesek látogatni. Ha a hitfelekezet is szervez 
gazdasági ismétlő-iskolát, akkor az érintett 
kötelezettség természetesen megszűnik. — 
Többeknek. A képviselőház megkezdte a népisk. 
törvényjavaslatok tárgyalását s így a javaslatokra 
vonatkozó cikkeket már nem közölhetünk. Kéz-
iratokkal különben él vagyunk árasztva. — 
Pistafi. Az állandó helyettesi minőségben el-
töltött szolgálatot, különösen akkor, ha ezt 
megelőzőleg községinél vagy felekezetinél el-
töltött rendes szolgálat esete forog fönn, év-
ötödös korpótlék szempontjából beszámítják, 
fizetési fokozatná], illetőleg előléptetésnél azon-
ban csakis az eskü letételét követő idő jön 
beszámítás alá. — Balaton. Mi is abban a 
nézetben vagyunk, hogy a lakásához tartozó 
és illetmény gyanánt átadott területrész kisajá-
tításából befolyt összeg kamatai önt illetik meg. 
Az ügy rendezése céljából egyébiránt forduljon 
a tanf.-ség útján a várm. közig, bizottsághoz. — 
R. I. Követelésének nincs jogos alapja, mert 
az ismétlő-tanköteleseket külön díj nélkül iá 
köteles oktatni. — P. S. K. A bevett, vagy 
törvényesen elismert vallásfelekezetekhez tar-
tozó tankötelesek csakis a saját vallásuk hit-
tanának hallgatására kötelezhetők. —- Kúnság. 
Arra a kérdésre, hogy az osztatlan népiskola 
Y. osztályában a természettan melyik részét 
írja elő a Tanterv, megfelelt már ön, amikor 
megállapította, hogy az új Tantervben ennék 
nyoma sincs. Amidőn ezt mi is megerősítjük, 
utalunk a Tanterv XXXVIII. oldalára, amelyet 
elolvasva bizonyságot meríthet arra nézve, hogy 
az új Tanterv csupán a VI. osztályban írja 
elő e tárgy rendszeres tanítását. Hatodik osz-
tályt a törvényes rendelkezések értelmében 
minden iskolánál kell fölállítani. — Y. B. Vár-
mező. Kérdésére megtalálja a feleletet lapunk 
f. évi 6. számának „Irodalom" rovatában és a 
mellékleten közölt hirdetések között is. Az 
Egyetemi nyomdában megjelent könyvekre nézve 
kísérje figyelemmel lapunk mellékletét. •— 
Gy. I. P.-Acsád. A fizetési törvényjavaslatok 
a már nyugdíjazott tanítókra nem vonatkoznak.— 
W. I. Zsély. Ebben a vármegyei közigazg. bi-
zottságnak kell döntenie. — W. G. Snjó-líazincz. 
Kérheti, de követélésre jogalapot nem ismerünk.— 
Többeknek. Minden ellenkező híresztelés dacára 
fönntartjuk lapunk 11. számának abbeli közlé-
sét, hogy az összes állami tanítóknak — tehát 
azoknak is, akik pályázat útján jutottak állami 
iskolához — 1893-tól kezdve összes éveiket be 
fogják számítani. A kételkedőket egy kis türe-
lemre kérjük. 
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Március idusán. 
Rügyfakasztó langyos szellő 

Azt suttogja nékem : 
Boldog lesz már az én hazám, 

Boldog lesz már népem. 
Szabad lesz a magyar nemzet, 

Önálló az ország, 
Nem veri már rabbilincsbe 

Sem Bécs, sem az osztrák. 

Harcra kel a magyar nemzet, 
Az ész szent harcára : 

Szabadság, fény, hitdicsőség 
Derül a hazára. 

Dicső lesz a magyar nemzet, 
_ Dicső lészen újra, 

Ősök lelke száll alá a 
Pórra és az úrra. 

Istenáldás, égi harmat 
Hull rá a magyarra: 

Naggyá leend, olyan naggyá, 
Milyenné akarja. 

A kibontott szép trikolór 
Magasan, büszkén leng, 

Alatta áll minden honfi : 
A főúr s a pór lent. 

Nem veri már rabbilincsbe 
Sem Bécs, sem az osztrák 

Ezt a népet ; — mert önálló, 
Szabad lesz az ország. 

Isteni kegy áldva leng a 
Hazán és a népen, 

Rügyfakasztó langyos szellő 
Ezt suttogja nékem. 

(Nagyvárad.) Kovács János. 

llazaszeretet. 
Mi a haza ? Szent név, ősök pora, vérvirágok 

földje, szülőföld, temetőkert. 
Nem zsibvásáron vették őseink a hazát, 

milliók vére volt a haza váltságdíja. 
Egy égbolt, egy kötelesség, egy üdv ; egyenlő 

teherviselés, egy haszon s egy törvény köt 
mindnyájunkat e drága földhöz. 

Akit a külföld koloniái, a déli tenger zátonya, 
hullámverte partjai inkább érdekelnek, mint a 
haza állapota, válsága vagy jóléte : az a kozmo-
politizmus tarka, rikító öltözetében hivalkodik. 

A haza ily kozmopolita ízü ^emberre soha 
sem számíthat. Honpolgári kötelességének elseje : 
a hazaszeretet nem lakik szívében, a haza fogalma 
ilyen ember előtt semmi. De hogy is lehet annak 
a hazát szeretni, ki hazáját nem ismeri? 

A kozmopolita saját otthonában idegen, ide-
genül érzi magát. A kozmopolitizmus áramlata 
hozzánk is áttévedt. Sok a kivándorló, ki kö-
zönnyel hagyja hátra szülőföldjét, házát, oltárát, 
feleségét, gyermekét. Kereskedőink nagy része 
a kozm opolitizmus köpenyébe burkolózva a 
külföldnek hódol. Honi ipar : üres jelszó, szalma-
láng, ideálkergetés. 

Munkásaink zúgolódnak, panaszkodnak a 
földre, átkozzák az örökanyát, pedig a haza : 
ígéret földje a szegény embernek. 

Egyikünk Romániába megy, másikunk Orosz-
ország hideg öve után vágyik. Sokan Amerikát 
tart ják a szerencse üstökének. 

A szív pedig hideg, melegsége tűnőben; a 
haza kenyérkérdéssé fajul. 

Intelligenciánk? Honi fürdőinket megvetve, 
nyakatekert nevü tengeri és szárazföldi fürdőkre 
zónázik. S a magyar pénz külföldre áramlik. 

Haza ! Te édesen hangzó legszentebb név. 
A fiatal kor lázba jön hallásodra. 

Magyar tanító ! Soh'se mulaszd el a magyar 
Géniusz földje iránti szeretetet és rajongást 
rögzíteni a fiatalság szívébe. 

Magyar földnek növevénye magyar földnek 
gyermeke. 

I t t éljünk, itt küzdjünk, munkálkodjunk, bol-
guljunk ! 

„A haza mindenek előtt!" Rögzítsük e mon-
dástmindenek szívébe. Előny ösebb a haza kopár 
földjén krumplit kapálni, zabot vetni, mint 
Amerika ős rengetegeiben izzadni és végül 
éhen halni. 

A virág is örömestebb él és virul szülőföld-
jén, mint idegenben. 

A haza szülőföldünk s majdan temetőhelyünk. 
A magyar tanítók mindenkor honvédők vol-

tak és lesznek ! Mindenkor őrt állottak, állanak 
és állani fognak az ország határán, a vándor 
lelkeket visszatartva egyrészt, a kozmopolitiz-
mus lovagjait visszahajtva másrészt. 

Egyesüljünk hát a hazaszeretet szent nevében, 
mert türelemmel, kitartással, egyetértően mun-
kálkodva gátat vetünk a kozmopolitizmus há-
borgó tanainak, életre kelvén a hazaszeretet, 
honi berkeinkben fölcsendül a da l : 

„A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely, 
Áldjon vagy verjen sora keze, 
itt élned, halnod kell!" 

(Nezsette.) Murányi Ede. 
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IRODALOM. 
Az idegességről, korunk e mind veszedel-

mesebb arányokat öltő betegségéről fölötte 
érdekes füzetet írt Salgó Jakab dr., egyetemi 
magántanár és kórházi idegorvos, a „Magyar 
Könyvtár" legújabb sorozatába. Salgó, aki e 
téren e'ismert szaktekintély, alaposan és mégis 
népszerű hangon tárgyalja a baj okait, nagyon 
behatóan foglalkozva főképp a gyermekek 
idegességével; aztán a felnőtteknél jelentkező 
idegességre tér át, kitűnő tanácsokat adva úgy 
a prophylaxisra, mint a baj gyógyítására nézve, 
végül a szegénysorsú idegbajosok számára ala-
kítandó népszanatóriumok mellett tör lándzsát. 
Az értékes kis munka, mely tekintve alacsony 
árát (csak 30 fillér), bizonnyal a legnagyobb 
elterjedésre számíthat, méltóan nyitja meg a 
népszerű egészségtani értekezések ama soro-
zatát, melyek ezentúl még gazdagabbá fogják 
tenni a Magyar Könyvtárt. — Az új füzetek 
közül kiemeljük még az „Orosz Elbeszélők 
Tára" egy újabb gyűjteményét, melyben Oszipov, 
Szlucsevszkij, Karazin és Avilova egy-egy novel-
lája foglaltatik, Ambrozovics Dezső fordításá-
ban. — A régi külföldi nagyok közül most 
Goethe egy színdarabja jelenik meg : az Iphi-
genia Tauris-ban, mely kétségkívül legszebb 
remeke a német-görög hellenizmusnak s amely 
Csengeri Jánosban igen kiváló tolmácsolóra 
talált. 

Megjelentek: Március 15. Alkalmi színjáték 
1 fölvonásban. Irta Pásztor József. Második 
kiadás; ára postai küldéssel 90 f. Megrendel-
hető a szerzőnél: Budapest, VII., Columbus-
utca 28. sz. — A békemozgalom pedagógiai 
jelentősége és a békenap. írta Kemény Ferenc. 
Ara 50 f. — Orgona és orgonálás az egyház 
szolgálatában. Irta Tornyay Ferenc. Ara 2 K. 
Kapható Gladics Pál plébánosnál : M.-Kimle 
(Moson vm.). — Munka és játék. E jeles folyó-
irat január-februári kettős száma most jelent 
meg gazdag tartalommal. Előfizetési ára V2 
évre 4 K. (VI., Andrássy-út 21. sz.) 

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

Kitiltotta: a következő című tankönyvet — 
Dr. Petru Barbu Istorioare Bisericesti IÜ Carte 
de Religiune pentru Scoalele poporale Apro-
bata de Vener. Cons istorii gr. or. románé din 
Arad (Nr. 6299/1897 ex 1998). Caransebes 
(Nr. 723 ex 1898) si OradeaMare (Nr. 885/116 
sc. ex 1898). Editiunea IV. Caransebes, 1906 
Editiunea si tiparul Tipografiei si Librariei 
diecezane. — miután a hivatalos bírálat szerint 

szelleme és tartalma is a magyar állameszmét 
teljesen megtagadja, sőt azzal ellenkező irány-
zat szolgálatában áll : az egyháztörténelem 
cégére alatt a „dakorumen" kigondolt törté-
nelmet csempészi be a magyarországi oláhnyelvű 
népiskolákba; végül Magyarország történelmét 
nemcsak meghamisítja, de Magyarország terü-
tetét is célzatosan dakorumen szellemben osztja 
föl, — f. évi 1032. sz. a. kelt rendeletében a 
magyarországi iskolákból. 

Köszönetét nyilvánította: Edelsheim Gyulai 
Lipót grófnak, ki a zarándi áll. el. isk. szá-
mára megvásárolt ingatlan vételárának évi 600 
K-ás kamatait az ottani áll. népiskola tanulói-
nak ipari kiképzésére és étellel, ruhával leendő 
ellátására alapítványként átengedte. 

Kinevezte: Gáspár Etelka oki. óvónőt a 
kétzi áll. óvodához óvónővé ; Béthy Julia oki. 
óvónőt a tállyai áll. óvóhoz óvónővé; Schölte 
Aladár oki. tanítót a herencs/áraljai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; dr. Janhovieh György kir. 
tanácsos, központi szolgálattételre berendelt tan-
felügyelőt a VI. fizetési osztály harmadik foko-
zatába; Szlusny Emma oki. tanítónőt áll. el. 
iskolai r. tanítónővé és a magyar nyelv taní-
tásának ellátására az oláhdubovai róm. kath. 
el. isk.-hoz szolgálattételre rendelte ; özv. Palás-
tyné, szül. Pálosíy Lujza egyleti óvónőt a halmi-i 
áll. óvóhoz óvónővé ; Zsebe'yán János oki. tanítót 
a sztarcsovai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szakály 
Mária oki. tanítónőt a felsőturcseki áll. ei. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Cseresnyés Ilona oki. 
tanítónőt a csongrádi külön szaktanítós gazd. O o 
ism.-isk.-hoz r. szaktanítónővé. 

Kirendelte : Benedek Sámuel pestpilissoltkis-
kúnvármegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt 
áll. el. iskolai tanítót az erzsébetfalvi áll. el. 
isk.-hoz és a Hajnal-utcai körzet igazgatói 
teendőinek ellátásával megbízta. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Baláth Vencel krusiczai közs. isk. r. tanítót. 

Jelen minőségében álhelyezte: Murarik 
Mária oláhdubovai róm. kath. el. isk.-hoz szol-
gálattételre rendelt áll. tanítónőt a zalaszent-
gróthi áll. el. isk.-hoz ; Morvay Margit krasznai 
áll. el. isk. tanítónőt a máramarosszigeti áll. 
el. isk.-hoz ; Szíjártó György szentistvánfalvi 
áll. el. isk. tanítót a gajdeli áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Ackermann József 
zsombolyai áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 820 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Braun Farkas holicsi nyug. izr. el. isk. 
tanító özv., szül Brammer Reginának évi 660 
K-t ; néh. Szini Péter beregszászvégardói nyug. 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Vincze Zsófiának 
évi 400 K-t, 4 kkorú árvájának pedig összesen 
266 K 67 f - t ; néh. Kiss István kapolyi ev. 
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ref. el. isk. volt tanító özv., szül. Gyarmati Irén-
nek évi 438 K-t; néh. Ulrich Viktor Győző 
volt békéscsabai róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Glósz Laurának évi 640 K-t, László, János 
és Laura nevű kkorú árváinak egyenként 106 
K 66V« f-t, együtt 320 K-t, mindössze 960 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter f. hó 6-án meglátogatta 
Kolozsvártt a Tanítók Hunyacli-Hását, mely 
alkalommal — az Eötvös-alap elnöke gyön-
gélkedés miatt akadályozva lévén a leutazás-
ban — Kozma Ferenc kir. tanácsos, gondnok 
üdvözölte a fönntartó egyesület nevében is ő 
nagyméltóságát. A miniszter úr, akit a főiskolai 
internátus ifjúsága lelkesen megéljenezett, a 
látottakkal teljesen meg volt elégedve. 

— Lapunk mai számából, a nagy tárgy-
halmaz miatt, ismét több közlemény maradt a 
jövő számra. Ez így lesz mindaddig, míg a 
népiskolai törvényjavaslatok tárgyalása véget 
nem ér. Türelemre kérjük tehát úgy t. munka-
társainkat, valamint azokat, akik Tanácsadó 
rovatunkban várnak választ. 

— A népiskolai törvényjavaslatok kép-
viselőházi tárgyalása némi halasztást szenvedett, 
amennyiben az igazságügyi javaslatok elhúzó-
dása miatt a képviselőház csak szombaton, f. hó 
9-én kezdhette meg az állami elemi iskolákra 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyalását. Bedőházy 
János előadó ismerteti a javaslatot s azt el-
fogadásra ajánlja. Mikor az 1868-iki törvények 
megvetették az állami népiskolák alapját, a 
tulajdonképeni iskolának a községek által fönn-
tartott elemi iskolákat tartották. Az akkori 
ellenzék nem szívesen pártolta a felekezeti 
iskolákat, de az akkori ellenzék vezére, Tisza 
Kálmán, a felekezeti iskolák állami segélyezé-
sét szükségesnek tartotta. A felekezeti iskolákat 
csak hézagpótló iskoláknak tekintették s leg-
szívesebben látták volna angol mintára az összes 
iskolákat az állam kezében, azok a férfiak, akik 
az 1868. évi XXXVIII. törvénycikket alkották, 
teljes őszinteséggel dolgozták ki közoktatási 
törvényüket s ugyanolyan őszinteséget követelnek 
az utódoktól is. Az a mag, melyet ez a tör-
vénycikk vetett el, negyven év múlva terebélyes 
fává nőtt. Népoktatásunk jövője ezeken az 
iskolákon nyugszik, mert az állami iskolák 
nemzeti létünk legerősebb hirdetői s a magyar-
ságnak hathatós terjesztői. (Helyeslés.) A nép-
oktatásnak azonban ingyenesnek kell lennie, 
mert csak így felel meg tulajdonképeni céljának. 

Ez a törvényja\ aslat ugyan még nem öleli föl 
ezt az általános kívánságot, de mégis örömmel 
kell fogadnunk, mert a régivél szemben óriási 
haladást jelent. A törvényjavaslat rendezi a 
tanítók anyagi helyzetét, előmenetelét biztosítja 
s az állami iskolákat mintegy a közönség 
tulajdonává teszi. A törvényjavaslat szükséges 
és elodázhatatlan, mert lehetetlenség, hogy a 
tanítók fizetésrendezése csak a költségvetés 
keretében nyerjen elintézést. (Helyeslés.) A taní-
tók fizetésrendezésénél tekintetbe vették a 
megélhetési viszonyokat és a szolgálati időt. 
Ez az a kulcs, amely szerint egyedül oldható 
meg a tanítók helyzetének nehéz kérdése. 
A javaslat azonban a külfölddel szemben is 
jelentős haladást mutat s alig van állam, amely-
nek tanítói jobban volnának fizetve, mint a 
magyar állami néptanítók. Sőt néhány évtized-
del ezelőtt még gimnáziális és akadémiai tanárok 
is alig kaptak annyi fizetést, mint most a nép-
tanítók. A néptanítók beláthatják ebből, hogy 
érdekeik előmozdítása a képviselőháznak első 
föladata, mert hisz állami költségvetésének egy 
harmadát fordítja kulturális célokra. De meg 
lehetnek elégedve a zúgolódók is, mert annyit 
kapnak, amennyit nem is reméltek. A törvény-
javaslat kielégíti az összes jelenlegi kívánságo-
kat s ezért kéri annak, elfogadását. (Éljenzés 
és taps. Fölkiáltások: Éljen Apponyi!) — A 
javaslathoz elsőnek Mïhâli Tivadar nemzeti-
ségi képviselő szólalt föl, aki a nemzetiségi 
képviselők nevében azt indítványozta, hogy a 
törvényjavaslat vétessék le a napirendről. A 
tárgyalás további menetéről lapunk jövő szá-
mában közlünk tudósítást. 

— Emlékkövet György Aladárnak! A 
Kisdednevelők Orsz. Egyesülete „Az óvónők 
atyjának", a nagy emberbarátnak, tudósnak, 
kiváló írónak és több egyesület megteremtőjé-
nek, szellemi vezérének: György Aladárnak a 
sírja fölé (a kerepesi temetőben) emlékkövet 
kíván állítani folyó évi május hó 20-án. A 
gyűjtés e célra már megindult. Gyűjtőíveink 
kibocsátása a gyűjtés folytatása és sikeres be-
fejezése végett történik. A magyar társadalom, 
a magyar pedagógus, de különösen a magyar 
nő, kiknek érdekében annyit dolgozott, szíveik-
ben oltárt emeltek György Aladár emlékének; 
e kegyeletes érzésnek legyen külső jele az 
emlékkő, melynek fölállításához járuljunk mind-
nyájan filléreinkkel. Adakozzunk György Aladár 
síremlékére! Az íven jegyzett kegyes adomá-
nyokat kérjük április hó 30-ig Stepanko Albert 
pénztároshoz, Bajza-utca 35. szám alá küldeni. 
A Kisdednevelők Országos Egyesülete nevében: 
dr. Hagara Viktor, elnök. 

- — Á taní tók büszkesége címmel a Szövet-
kezés nagyon elismerő cikket közöl az Eötvös-
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alapról. Az alap és a Tanítók Házai ismerte-
tése után t. laptársunk a következőket írja: 
„A magyar szövetkezeti mozgalomnak a falusi 
tanítóság egyik legerősebb támasza. Ritka az 
olyan szövetkezet, amelynek vezetésében a ta-
nító jelentékeny szerepet ne töltene be. A szö-
vetkezeti eszme minden igaz barátja, kell, hogy 
hálával legyen éltélve ezért a tanítók iránt és 
illő kötelesség támogatni viszont minden olyan 
intézményt, amely az ő javukra szolgál. A szö-
vetkezetek közgyűlései most folynak. Bizonyára 
nem nagy fáradságába kerül a szövetkezet 
egyik oszlopának, a tanító igazgatónak, köny-
velőnek vagy pénztárosnak kieszközölni azt, 
hogy a szövetkezet az Eötvös-alap-nak az évi 
tiszta nyereségből néhány koronát megszavaz-
zon. Nemcsak a tanítók nemes intézményének 
tesz véle szolgálatot, de a szövetkezeti eszmének 
is. Megmutatja, hogy a szövetkezeti ember tud 
hálás lenni, de üdvös célra adakozni is. Es azok 
az ifjak, akik ekként részesültek a szövetkezés 
áldásaiban, bizonyos, hogy érdeklődni fognak a 
szövetkezeti intézmények iránt. Beléjük vésőd-
nek a szövetkezeti gondolatok. Akik így tanul-
ják megismerni a szövetkezést, azok soha sem 
lehetnek az eszme ellenségei, de apostolai annál 
inkább. Tehát távolabbi gondolatok is mozgas-
sanak bennünket ítéletünkben. A haszna, ered-
ménye elmaradni nem fog." Ehliez mi csak 
annyit teszünk, hogy, ha a szövetkezeteknél 
működő kartársaink megemlékeznének az Eöt-
vös-alapról, az alap ezen a réven is szép jöve-
delemre tehetne szert, amire szüksége is volna, 
mert a jelenlegi nagy drágaság mellett csak 
nagy erőfeszítéssel tudja két főiskolai interná-
tusát fönntartani. 

— Az Állami Tanítók Orsz. Egyesülete 
és a M. T. Orsz. Bizottsága f. hó 3-án láto-
gatott gyűléseket tartottak Kozma László 
elnökletével. Mindkét gyűlésen egyhangúlag 
hozzájárultak a M. T. Orsz. Bizottságának me-
morandumához, melyet mi lapunk m. számában 
egész terjedelmében közöltünk. Ugyancsak f. hó 
3-án az ev. ref. tanítók orsz. egyesületének 
választmánya is tartott ülést Simon Károly 
elnöklésével. 

— Tanoncközvetítés a vidéki nagyobb 
városok kisiparosaihoz. A vidéki nagyobb 
városok kisiparosai közül sokan fordultak a 
budapesti ipari és kereskedelmi munkaközvetítő 
intézethez tanoncok közvetítéseért. De a fő-
városban csak elvétve akadt egy-egy gyermek, 
aki hajlandó volt vidéki mesterhez szegődni. 
Ez arra indította az intézetet, hogy a vidéki 
fiúk szüleit szólítsa .fel gyermekeik bejelen-
tésére. A felszólításnak kedvező eredménye 
volt. Már eddig is nem várt számban jelent-
keztek az ország minden részéről, de különösen 

a nemzetiségektől lakott vidékekről. De a jelent-
kezésekből, főleg a mesterségek megválasz-
tásából azt látja az intézet, hogy a szülők 
nincsenek kellően tájékozva az egyes iparágak 
jelenlegi viszonyairól. Tájékoztatásul tehát 
szükségesnek tartja köztudomásra hozni, hogy 
Székesfehérvár, Kecskemét, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Szabadka, Baja, Kalocsa, Zombor, 
Eger, Miskolez, Debreczen, Nyiregyháza és 
még más városokban lakó mesterekhez, akik 
viselik az odautazási, tanoncszerződós-kötési, 
tanonciskoláztatási, betegápolási és felszaba-
dítási költségeket s a tanviszony tartama alatt 
lakás és élelmezésen kívül ruhával és fehér-
neművel is ellátják a fiút, 4 évi tanviszony 
mellett elhelyezhet ez idő szerint: 2 kőmíves, 
8 ács, 5 kályhás, 2 fazekas, 1 üveges, 10 
kéményseprő, 1 kárpitos, 6 szobafestő, 4 kő-
faragó, 22 szabó, 63 cipész, 23 csizmadia, 
5 papucsos, 8 harisnyakötő, 4 kalapos, 1 sap-
kás, 2 fehérneműtisztító, 3 borbély, 64 sütő, 
6 cukrász, 1 mézeskalácsos, 2 mészáros, 1 
hentes, 14 gőz- és vízmalmi molnár, 1 pincér-
fiú, 18 asztalos, 13 bognár, 8 kádár, 3 kocsi-
fényező és nyerges, 1 kaptafaÉészítő, 32 kovács, 
9 bádogos, 4 rézműves, 6 késes, 2 reszelővágó, 
1 könyvkötő, 5 dobozkészítő, 2 bőröndös, 3 
timár, 2 szíjgyártó, 5 múszövő, 15 kötélgyártó, 
3 kékfestő, 1 vegytisztító, 3 kosárfonó, 3 
nyomdász, 2 órás, 1 műszerész, 2 aranyműves, 
17 különféle kereskedő, 1 műkertész, 2 sodrony-
szövetgyári, 10 késgyári, 3 kocsilámpagyári, 
3 gépszíjgyári, 3 szerszámgyári és 11 termény-
tisztító-gépgyári tanoncot. Az elhelyezés iránti 
jelentkezések az intézet címére (Budapest, VIH., 
József-körút 36. küldendők. Megemlíteni kívánja 
még az intézet, hogy az eddigi jelentkezők 
teljesen figyelmen kívül hagyták a sütőipart, 
mely a legtöbb tanoncot keresi. Pedig a sütő-
segédeket jól fizetik s könnyen önállósíthatják 
magukat, mert .az üzletalapításhoz nem sok 
befektetés szükséges. Ezt az ipart tehát első 
sorban ajánlja. Ellenben 55-en jelentkeztek 
géplakatosnak. A géplakatosságra 25—30 év 
óta a szó szoros értelmében özönlenek az ipari 
pályára készülők. S ezért ma már annyira túl 
van zsúfolva, hogy a kiképzett munkásait nem 
képes mind ellátni munkával. A géplakatosság 
tehát ez idő szerint nem nyújt biztos és állandó 
kenyeret mindenkinek. S a műhely- és gyár-
tulajdonosok, mivel bőven válogathatnak a 
munkásban, nem keresnek tanoncot, és ha 
vesznek is fel, annak ellátást, ruházatot nem 
adnak, a tanviszonyból kifolyó költségeket nem 
viselik, hanem ezek helyett az első évben 
2—3 korona hetibért fizetnek s ezt a bért 
minden évben emelik 1 — 1 koronával. Nagyon 
természetes dolog, hogy az ilyen egyezség 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 2 . SZilt. 

mellett a gyermek a tanviszony egész tartama 
alatt folyvást rászorul a szülei támogatásra. 
Az eddigi jelentkezők közül többen csakis fő-
városi mesterhez akarnak szegődni. A fővárosba 
kívánkozókat is figyelmezteti az intézet, hogy 
Budapesten drága az élet s ezért a budapesti 
műhely- és üzlettulajdonosok is legnagyobb-
részt csak a géplakatosokéhoz hasonló fel-
tételek mellett fogadnak fel tanoncot. Az 55 
géplakatoson kívül még 118-an jelentkeztek a 
január folyamán s ezeknek egy része elhelyez-
tetett már, a többinek az elhelyezése pedig 
biztosítva van. A jelentkezés azonban állandóan 
tart és az leginkább a vidéki tanítók érdeme, 
kik lelkes támogatóivá szegődtek ezen ügynek 
s munkát, fáradságot nem kímélve, buzdítják 
a végzett növendékeiknek szüleit és végzik a 
jelentkezés, egyezségkötés és a fiúk útnak 
indítása körül szükséges levelezést, miért is 
az intézet ezúton mond köszönetet önzetlen 
és közhasznú munkájukért. 

— Gondnokság és iskolaszék. A M. T. 
Orsz. Bizottsága lapunkban is közölt emlék-
iratában az iskolai gondnokságok és iskolaszé-
kek ellen foglalt állást. Ez ellen Kovács Sándor 
vajdahunyadi ref. lelkész fölszólalást küldött be 
lapunkhoz, melyből közöljük a következőket: 
„A gondnokságokat és iskolaszékeket ha nem 
volnának, meg kellene csinálni. Mert ez intézmény 
hivatása nem más, mint, hogy menedéke legyen 
a tanítónak és a gyermekeit féltő gonddal őrző 
szülőnek a kettőjük között fölmerülhető súrló-
dások eseteiben. Ha nem volna és nincs így, 
annak nem az az orvossága, hogy el kell 
törülni, hanem az, hogy ilyenné kell tenni. Ez 
a fődolog. Mert a helyi vonatkozású kérdések-
ben — bátran merem mondani — sem igaz-
ságosan, sem méltányosan nem képes ítélkezni 
a legjobb akarat mellett sem egy idegen ható-
ság, vagy közeg, aki a helyi mellékkörülmé-
nyeket még az aktákból sem ismeri és ismer-
heti meg." 

— Utazási ösztöndíj. A Budapesti Hivata-
los Tanítótestület 400 K-s utazási ösztöndíjára 
pályázatot hirdet. T jstületünk tagjai közül azok, 
akik ezen díjat elnyerni óhajtják, kötelesek arra 
vállalkozni, hogy néhány külföldi nevélöosztá'yt 
(Verbesserungsklasse) tanulmányozni fognak. 
Előkészültségük bizonyságául a pályázók rövid 
utazási tervezetet nyújtanak be, amelyben meg-
jelölik azokat a helyeket, melyeket az ügy 
érdekében fölkeresni szándékoznak. E helyek 
megválasztásánál irányadó, hogy az esetleg 
nálunk is meghonosítandó intézménynek alap-
jául és mintájául szolgáljanak. A pályanyertes 
tapasztalatairól jelentést tesz az egyesületnek, 
amely — ha tartalmánál és terjedelménél fogva 
megfelelő — mint a Néptanítók könyvtárának 

egyik kötete fog megjelenni. E beszámoló a 
kerületi tanítói körök egyik vitaanyagát fogja 
adni. Ennek nyomán a nevelőosztályok fölállí-
tása közóhajjá válhatik, miért is az ezek érde-
kében megindítandó agitáció útjai már eleve 
kijelölendők a jelentésben. A pályanyertes út-
jában kiterjeszti figyelmét a szeretetházak meg-
ismerésére is és különösen arra, hogy milyen 
eszközökkel és úton lehetne azokat nálunk is 
szaporítani. Az utazás május havában volna 
leginkább célravezető. A névvel ellátott pályá-
zatok április hó l-ig alulírotthoz, mint a 
háromtagú bíráló-bizottság elnökéhez intézen-
dők. Az igazgató-tanács 1907. évi február hó 
23-iki gyűléséből: Trájtler Károly, elnök. Tóth 
Kálmán (egri), titkár. 

— Köszönetnyilvánítás. (Beküldetett.) Apósom 
Czapári Antal szedliczei állami iskolai tanító, megye-
bizottfági tag 1006 január 1-én lépett be az Eötvös-
alap temetkezési segélybiztosítási osztályának tagjai 
sorába és f. év január 10-én meghalt. A „Nemzeti" 
baleset-biztosító rész v.-társaság, mint az Eötvös-alap 
temetkezési osztályának kezelője a hatszáz korona 
biztosított összeget a haláleseti iratok beterjesztése 
után azonnal kifizette, miért is nevezett társaságnak 
az ügy gyors lebonyolításáért ezennel köszönetemet 
kifejezve, csak igen tisztelt kartársaim iránti köteles-
séget vélek teljesíteni azzal, ha az Eötvös-alap temet-
kezési segélybiztosítási osztályát igen tisztelt kartár-
saimnak a legmelegebben ajánlom, amennyiben ezen 
intézmény van hivatva a tanítók hátrahagyott csa-
ládjain azon szomorú időpontban hathatósan segíteni, 
midőn ezek anyagi támogatásra leginkább utalva van-
nak. Kelt Szedliczén, 1907 február hó 25. Reincmszky 
Rezső, állami tanító. 

— Halálozások. Pintér Ferenc kismartoni 
el. népisk. tanító 21 évi tanítói működés után 
42 éves korában elhunyt. Lelkes, munkás, mű-
velt tanító volt. — Géczy Viktor volt napkori 
rom. kath. kántortanító élete 40-ik, betöltött 
tanítói működése 20., nyugdíjaztatása 1-ső évé-
ben február hó 20-án Napkoron elhunyt. — 
Eiterlein Ida áll. isk. tanítónő" f. hó 5-én éle-
tének 32-ik és tanítónői munkálkodásának 10-ik 
évében jobblétre szenderült. — Szabó Sándor 
bürgezdi áll. el. isk. igazg.-tanító f. hó 1-én 
életének 45-ik évében elhunyt. — Halápi Ilalápy 
János újpesti áll. el. isk. igazg., tanítói műkö-
désének 25-ik évében elhunyt. — Csighy Miklós, 
Csigliy Sándor algyógyi áll. isk. ig.-tanító fia, 
gimnáziumi IV. oszt. tanuló 2 napi szenvedés 
után elhunyt. Áldás emlékükre! 

T a r t a l o m : A népiskolai javaslatok ellen. — A 
képviselőház pénzügyi bizottsága. — Az oláh püspökök 
a törvényjavaslatok ellen. — Gyermekvédelem. Scossa 
Dezső. — Az iparostanonc-oktatás 1905/6-ban. Littván 
Sándor. — Tanítók tanácsadója. — S z ü n ó r a : Márciu« 
idusán. (Vers.) Kovács János — Hazaszeretet. Murányi 
Ede. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1907. 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 (reggel). 

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eíryéb 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. 
HL DA PEST, 11. KEU., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratoltat nem. a d u n k vissza. 

Gróf Apponyi Albert miniszter 
beszéde 

(a képviselőház f. hó 12-iki ülésén.) 
T. képviselőház! Azokra a megjegyzé-

sekre, kifogásokra és bírálatokra akarok 
röviden válaszolni, amelyeknek tárgyát 
ez a javaslat az eddig lefolyt vita alatt 
képezte és egyszersmind rekapitulálni 
akarom a t. Ház előtt azokat az irány-
elveket, amelyek e javaslat szerkeszté-
sénél vezettek. Mindjárt ezzel kezdem. 
Három irányban iparkodtam ebben a 
javaslatban újat létesíteni: a fizetés ren-
dezése, a jogviszonyok szabályozása és 
az állami iskolák helyi felügyeletébe az 
önkormányzati elvnek bevitele által. 

Hogy a tanítók fizetésrendezésének sür-
gősségét valaki kétségbe vonja ebben 
a Házban, nem vártam. Nagy meglepe-
tés volt számomra, hogy ebben az irány-
ban is találkoztam kritikával, hogy volt 
olyan fölszólalás is, amely időelőttinek, 
elhamarkodott dolognak nyilvánította azt, 
hogy a tanítók fizetésrendezósével egy-
általán foglalköztunk, amely azt mon-
dotta, hogy előbb kellett volna a nép 
nyomorán segíteni, előbb kellett volna 
a katholikus autonómiát és a kongrua 
rendezését keresztülvinni stb. stb. 

Hát, t. képviselőház, ahhoz kétség 
nem fér, hogy népünk minden rétegé-
nek mostoha viszonyain segíteni kell s 
hogy különösen ez a kormány legfőbb 

föladatának tekinti azt a szociális akciót, 
mely az anyagi javakkal kevésbé dúsan 
megáldott néprétegeknek a sorsát a 
lehető leghatályosabban akarja előbbre 
vinni ós javítani, de a nép azon rétegei 
közé, melyeknek anyagi sorsuk javítása 
szociális szempontból is sürgős, bizonyára 
nem utolsó helyre tartoznak a tanítók is. 
(Helyeslés.) Tehát azzal, amit ezzel a 
frázissal jelölnek meg, hogy a nép nyomo-
rán kell segíteni, ez az akció nem ellen-
tétben van, hanem mint annak egy 
részét, egy sürgős részét kell fölfogni 
a néptanítók anyagi sorsának javítását. 
Ez oly kérdés, mely már évtizedek óta 
napirenden van s amelyhez különböző 
okoknál fogva az eddigi kormányok 
épen nem vagy nem a kellő eréllyel 
láttak hozzá; és ha valamely irányban 
tiszta az én lelkiismeretem, akkor abban 
az irányban talán nem érdemelek szemre-
hányásokat, hogy legelső kormányzati teen-
dőim közé soroztam a tanítók fizetésének ren-
dezését. (Helyeslés és taps.) 

Talán azzal a szemrehányással, hogy 
időelőtti fölösleges munkát végeztem 
ezen reformmal, fölösleges tovább is 
bővebben foglalkoznom. (Úgy van! Úgy 
van! balfelől.) 

Ezzel szemben épen most hallottam 
a kritikának azon nemét, mely a fizetés-
rendezést kielégítőnek nem találja és 
kívánja, hogy a tanítói alapfizetés leg-
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alább 1400 koronában állapíttassák meg. 
Az a t. képviselő, aki a tanítói fizetés-
rendezésre már egy ennyivel nagyobb 
összeget akar igénybe venni, egyúttal 
hangoztatta a kulturális érdekeknek csak 
a népnevelés terén fönnálló egész soro-
zatát, amelyek mindenesetre nagy pénz-
áldozatok nélkül ki nem elégíthetők. 
Ez az egy tekintet magában, hogy a 
népnevelés terén a fizetésrendezésen 
kívül sürgős és óriási föladataink van-
nak, már ez is kizárja azt, hogy az állam 
a kultúrára fordítható egész összeget 
csupáu a fizetésrendezésrevegye igénybe. 
Hiszen többször elmondtam már, úgy 
látszik azonban nem fölösleges még egy-
néhányszor ismételnem, hogy mindaddig, 
míg közgazdaságunknak alapjait meg nem 
szilárdítottuk, mindaddig, míg ebből 
folyólag ál1 ami bevételeinket a nép tűr-
hetetlen megteiheltetése nélkül, az or-
ganikus erőknek já téka folytán nem 
növelhetjük, mindaddig különösen, míg 
az utolsó évek zavart politikai viszo-
nyainak pénzügyeinkre beállott hatásá-
val is küzdenünk kell: mindaddig a kor-
mány az állami és társadalmi szükség-
letekkel szemben már elment a végső 
határig, midőn az állam rendes költségeit 
egy évről a másikra 20 millió koronával 
emelendőknek tartotta. Ha ebből a 20 
millió koronából, amelyet az észszerű 
pénzügyi gazdálkodás szempontjából át-
léphetetlen határnak kell magunk elé 
állítanunk mindaddig, amíg, remélem, 
nem hosszú idő múlva, az a gazdasági 
és pénzügyi megerősödés bekövetkezik, 
ha, mondom, ebből a 20 millió koroná-
ból 6 milliót, tehát annak majdnem egyhar-
mad részét fordítjuk a tanítók fizetésének 
rendezésére, akkor érzéketlenségről, szűkkeblű-
ségről ezen nagy érdekkel szemben panasz-
kodni nem lehet. (Igaz! Úgy van!) Az 
pedig, amit a t, képviselőtársam, aki 
közvetlenül előttem szólott, kíván, hogy 
az alapfizetést 1400 koronában állapít-
suk meg egjformán: mivel, hogyha az 
összes iskolákat államosítjuk az ő kíván-

sága szerint azt nem a tanítók számá-
nak csökkentésével fogjuk tenni, tehát 
ebben a tekintetben alapfizetés meg-
állapítása szempontjából nem tennénk 
különbséget s mivel ma is 28.000 taní-
tóval van dolguok kerek összegben, tehát 
az a 400 korona plus/, kiszámíthatja a 
t. képvieelő úr, 7,200.000 korona különb-
séget tenne, amit ma az állam jelenlegi 
pénzügyi helyzetében teljes képtelenség elő-
állítani. 

De t. képviselőház, én magam soha-
sem állítottam, hogy amit a tanítói 
fizetésrendezés terén most teszünk, kom-
binációba véve a másik törvényjavaslat 
intézkedéseivel, amely most vita alatt 
nem állván, arra egy szóval sem akarok 
kiterjeszkedni, mondom egy szóval sem 
állítottam, hogy az, amit e téren most teszünk, 
netovábbja annak, amit tenni szándékozunk 
és fogunk, csak azt mondom, hogy amit 
a jelen helyzetben tehetünk, annak ez 
csakugyan a summáját képezi. (Igaz! 
Úgy van!) Ennek keretei azonban úgy 
vannak megrajzolva és megállapítva, 
hogy későbbi szerencsésebb időkben a foko-
zatos javítás e keretekbe azoknak minden 
megbontása nélkül beilleszthető. 

De vizsgáljuk azt a kérdést, hogy 
vájjon más államokhoz arányítva oly 
nagyon sanyarú- e, oly nagyon nyomo-
rult-e a fizetésrendezés, amelyet a jelen 
törvény végez. 

Polit Mihály: Igaz! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

oktatáságyi miniszter: Mi igaz? Az, hogy 
nyomorult, vagy az, amit én állítok? 

Polit Mihály: Hogy más államokban 
kisebb a fizetés. 

Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter: Pető t. képviselő-
társam tényleg elismeri, hogy a pénz-
ügyi bizottság hivatkozása Poroszországi a 
és Franciaországra nagyban és egészben 
véve helyes, de azt möndta, hogy Po-
roszországban kicsiny része a tanítóság-
nak az, amely csak 900 márka alapfize-
tésben részesül. Notabene nemcsak 900 
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márkás tétel van, mert a 900 márkás 
tétel a városokra vonatkozik, faluhelyen 
az alapfizetés 870 márka, tehát vala-. 
mivel kisebb. (Mozgás. Halljuk! Halljuk!) 

És hogy Franciaországban igenis van 
ezer frankos alapfizetés, arra nézve is azt 
mondja, hogy az szintén csak kicsiny 
hányadáia vonatkozik a tanítóknak. 
Hát t. Ház, ezer frankos alapfizetése van 
a tanítók 25 százalékúnalt, ós ö maga 
mondta, hogy ezer koronás alapfizetése ná-
lunk a tanítók 26 százalékának ran. Francia-
országgal . tehát körülbelül egyformán 
állunk. (Igaz! Úgy van!) 

Arra hív föl a t. képviselő úr, (Hall-
juk! Halljuk!) hogy nemcsak Porosz-
országot és Franciaországot vegyem, 
ámbár megvallom, ha összehasonlítjuk 
a mi gazdasági és pénzügyi erőnket 
akár Poroszországéval, akár Francia-
országéval, elég tisztességes dolog, hogy 
mi a tanítói kart épúgy fizetjük, mint 
a porosz és a francia tanítókat fizetik. 
De hajlandó vagyok őt a geográfiái 
exkuiziók terére követni és pl. a német 
államok közül —- csak találomra — 
fölhozom a szászországi törvényt. Ez 
azt mondja, hogy az állandó tanító öt 
év után legalább 1200 márkát kap. Öt 
év után a mi állami tanítónk 1400 ko-
ronát kap, tehát Szászország mögött 
sem állunk. Bajorországban a 2500 la-
koson aluli kongrua 600 márka, ilyen 
fizetés pedig egyáltalán nem fordul elő 
a mi állami tanítóinkra nézve. Württem-
bergben a legújabb intézkedés alapján 
a tanítói kezdő fizetés 20 éves korban 
legalább 720 márka. Öt évi szolgálat 
után, ha már oklavele van, 820 márka 

T. képviselőház! Én sohasem állítot-
tam, hogy nincsenek államok, amelyek-
ben a tanítóknak jobb a fizetésük, mint 
az a törvényjavaslatban tervezve van. 
Hiszen nem is kell igen messze men-
nünk. Pl. a szomszéd osztrák tartomá-
nyokban a tanítók fizetése csakugyan 
jobb, mint minálunk. De én csak azt 
állítottam, hogy vannak kultúrállamok 

— nagyok és kicsinyek — amelyekben 
a tanítók fizetése nem jobb, mint az a 
törvényjavaslatban tervezve van. (Igaz! 
Úgy van!) És megemlítek még egyet. 
Ha az osztrák tartományok fizetésren-
dezését összehasonlítják t. képviselőtár-
saim ezzel a fizetésrendezéssel, olyan 
számokkal fognak találkozni, amelyek 
alkalmasak arra, hogy önöket félreve-
zessék Találkozni fognak nagyobb szá-
mokkal, amelyek mögött azonban min-
dig az lappang, hogy abban az alapfize-
tésben a véglegesen alkalmazott tanító 
csak az éveknek bizonyos sora után 
fog részesülni, úgy hogy nem a mi ezer 
koronás alapfizetésünkkel,hanem legalább 
is az első ötödéves korpótlékkal kell 
összehasonlítani azokat az alapszámokat, 
amelyeket az osztrák tartományok fize-
tésrendezésében találunk. (Igaz ! Úgy 
van !) Én tehát, t. képviselőház, azt 
hiszem, hogy fönutartva azt, amit előbb 
mondtam, hogy t. i. sohasem állította a 
kormány és ma sem állítja, hogy ezzel a 

•törvényjavaslattal egy véglegesen lezárt művet 
alkot, Magyarország a kultúrállamok közt 
ezzel a fizetésrendezéssel is egész tisztességgel 
megállja a helyét (Igaz ! Úgy van !) ós mi 
becsületes munkát végeztünk ebből a 
szempontból, ha azt a nagy haladást 
megtesszük, amely nagy haladás hosszú 
évek, — hogy ne mondjam — évtizedek 
mulasztását van hivatva pótolni, (Igaz! Úgy 
van!) Sajnos, hogy az ilyen későn tel-
jesített pótlómunkának az a természete, 
hogy egy csapásra egyszerre nem teheti mind-
azt jóvá, amit korábban megtenni elmulasz-
tották. (Igaz! Úgy van!) 

Pető Sándor, t. képviselőtársam föl-
hozta, hogy szerinte a fegyelmi szakasz 
lazaszerkezetű. A 14. §-ra vonatkozólag, 
mely a fegyelmi vétségeket, a fegyelmi 
eljárást és a fegyelmi büntetéseket so-
rolja föl, általában véve több oldalról 
tettek már észrevételt, így többek kö-
zött kifogásolták a fegyelmi hatóságo-
gokat is, azt mondva, hogy a köz-
igazgatási bizottság talán nem is leg-

13* 
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alkalmatosabb fórum a tanítók fegyelmi 
ügyeinek ellátására és hogy a közigaz-
gatási tisztviselők nem a legalkalmato-
sabb közegek arra, hogy a fegvelmi 
vizsgálatot vezessék. 

Én, t. képviselőház, ezt nem kontro-
vertálom. Egyáltalában nem tagadom és 
nem vonom kétségbe, hogy a tanítók 
fegyelmi ügyeinek egy sokkal tökélete-
sebb, sokkal magasabb rendezése is 
lehetséges, sőt kívánatos, mint az, mely 
ebben a törvényjavaslatban foglaltatik. 
Nem vonom ezt kétségbe, sem az eljáró 
hatóságokat, sem magát az eljárást véve 
tekintetbe. De, t. képviselőház, (Halljuk! 
Halljuk !) méltóztassanak figyelemmel 
lenni arra, hogy törvényjavaslatom ezt 
a fegyelmi szakaszt a következő szavak-
kal vezeti be (Olvassa): „Addig is, míg a 
tanítók jogviszonyai általános rendezést nyer-
nék." (Helyeslés.) 

Ezt a fegyelmi rendezést tehát csak 
ideiglenes természetűnek méltóztassanak 
venni, mert hiszen a képviselőház tudo-
mással bír arról, hogy a kormány az 
állami alkalmazottak és köztisztviselők 
szolgálati pragmatikájának és fizetésük 
rendezésének keresztülvitelét egyik leg-
fontosabb föladatául tűzte ki. (Élénk 
helyeslés.) Az állami tanítók, kik állami 
tisztviselők és a nem állami tanítók 
pedig, akik köztisztviselőknek minő-
síttettek, ezek viszonyaik rendezésének 
tehát, ha nem is mindenben azonosak, 
de egybehangzónak kell lenni a többi állami 
alkalmazottak és a többi köztiszt/visélők jog-
iiszonyai rendezésével. (Igaz! Úgy van!) 
Ennek folytán én ennek az általános 
rendezésnek ebben a törvényjavaslatban 
nem prejudikálhattam, ebbe a törvény-
javaslatba csak azt vettem be, ami a 
legsürgősebb, egyebekben pedig a fönn-
álló kereteket fönntartottam azon általános 
rendezésig, amely, remélem, nem hosszú idő 
múlva be fog következni. (Helyeslés.) 

Mi volt a legsürgősebb, t. képviselő-
ház? A legsürgősebb az volt, hogy egy-
felől a tanító máris az önkény ellen bizto-

sítékkal láttassék el. Ezt a biztosítékot a 
törvényjavaslat létesítette abban az in-
tézkedésében, amely szerint a tanító 
azoktól az illetményektől, amelyeket a 
törvény számára megállapít, azokhoz való 
jogától, valamint állásához való jogától 
csak szabályszerű fegyelmi ítélet által moz-
dítható el. Ez a tanítónak garanciája. Más-
felől azonban a fegyelem fönntartásáról 
is kellett gondoskodni: és ha Pető t. 
képviselőtársam és más képviselőtársaim 
azt találják, hogy a fegyelmi eseteknek 
fölsorolása i t t laza és tág magyarázatú 
és mindaddig, amíg ezt az állításukat 
részletesen meg nem indokolják, nem is 
volnék hajlandó ennek alapos voltát 
elfogadni. (Igaz! Úgy van!) De tessék 
ezt összehasonlítani a most fönnálló 
egyetlen fegyelmi szabállyal, amely az 
1876 : XXVIII. t.-c. 7. §-ában foglalta-
tik és amely így hangzik: (Olvassa): „A 
tanító hivatali vétséget követ el hanyag-
ság, a növendékekkel való durva bánás-
mód által s általában a törvényben vagy 
azon alapuló rendeletben kiszabott hiva-
talos kötelességeinek akár mulasztással, 
akár más módon megsértése által." I t t 
egyáltalában semmi meghatározás sem 
foglaltatik: az a körülírás, amelyet az 
1876-iki most érvényben levő törvény 
tartalmaz, egyfelől valóban kiszolgáltatja 
a tanítót az eljáró közegek önkényének, 
másfelől azonban a kellő fegyelem fönn-
tartására egy olyan kormánynak, amely 
nem akar az önkénynek fegyvereivel 
élni, hanem amely pozitív támpontot 
keres arra, hogy valakivel szemben ér-
vényesíthesse jogait, egy ilyen kormány-
nak a kezébe a fegyelemnek fönntartá-
sára semmi eszközt sem ad. A legsür-
gősebbnek azért azt tartottam, hogy, 
amint mondám, először a tanító az ön-
kény ellen megóvassék azzal az előbb 
idézett intézkedéssel, amely csak szabály-
szerű fegyelmi ítélettel mondja meg-
vonhatónak az illetményeit, megtámadha-
tónak állását, hogy másfelől a fegyelmi 
esetek — amint én teszem — megfele-
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lőleg körülírassanak és szabályoztassanak 
és a fegyelmi büntetések rendszere is 
megállapíttassék. Mert az, amit t. kép-
viselőtársam még kíván, hogy t. i. mon-
dassák meg, hogy milyen fegyelmi 
büntetés alkalmazható : az egyszerűen 
keresztülvihetetlen. (Úgy van!) Minden 
egyes fegyelmi esetre annak súlyos volta 
szerint vagy az egyik, vi.gy a másik 
büntetés alkalmazható. A fegyelmi ese-
tek természete az, hogy nem nevezhető 
egyikük sem önönm agában véve súlyo-
sabbnak, mint a másik, hanem mindegyik 
keretében lebet könnyebb vagy súlyo-
sabb fegyelmi vétséget elkövetni, (Úgy 
van !) úgy, hogy tisztán nem a fegyelmi 
eset minőségétől, hanem annak súlyától 
függ a fegyelmi büntetés kiszabása. 

A fizetésrendezéssel függ még össze 
az, hogy Nóvák t. képviselőtársam ki-
fogásolta a fizetéseknek a helyi viszonyok 
szerint való csoportosítását. Ezt én nem 
értem. Mindazon fizetésrendezések, ame-
lyekről nekem tudomásom van — és 
ez a dolog természetével függ össze — 
a hdyi viszoxyoklioz mérten állapítanák meg 
különböző fizetési fokozatokat. Ha valamely 
szemrehányás érhetné e szempontból 
javaslatomat, ez inkább az volna, hogy 
a helyi viszonyok szerinti csoportosítás-
ban nem megy elég messze, illetőleg, 
hogy azon helységekben, amelyekben az 
életviszonyok drágábbak,nem ad nagyobb 
különbözeti pótlékokat a tanítóknak, 
mint aminőket ad. De hát, t. képviselő-
ház, ennek oka is azokban a viszonyok-
ban rejlik, amelyekkel számolnunk kel-
lett. En a nagyobb különbözeteket csak 
úgy idézhettem volna elő, ha a legsze-
rényebb alapfizetést kevesebbre tettem 
volna 1000 koronánál. Ezt nem akar-
tam. (Helyeslés.) Ezzel az 1000 koronával 
meg akartam állapítani azt az abszolút mini-
mumot, amelyen álul tanítói fizetés nem lehet. 
A helyi különbözetek pedig a később be-
következhető kedvező viszonyok közt, 
amelyekre bizony sokat kell ráutalnunk, 
fokozhatok lesznek anélkül, hogy a törvény-

nek különben való ökonomiája bármikép 
megzavartassék. (Helyeslés.) 

T. képviselőtársam előre látja, — nem 
tudom miért — bogy ebből nagy igaz-
ságtalanságok fognak származi, mert hát 
a legifjabb tanítókat fogják — nem 
tudom miért — azokon a helyeken 
alkalmazni, ahol nagyobb alapfizetés jár 
és akkor az érdemes régi tanítók ezek-
kel szemben hátrányban lesznek. 

Bocsánatot kérek, olyan közoktatás-
ügyikormányzatot nem tudok elképzelni, 
amely indokolatlanul, különösebb érde-
meknek vagy képességeknek esetétől 
eltekintve, — amelyeknek mindig van 
jogosultságuk az érvényesülésre — ne 
nézné azt, hogy a kezdő fiatal embert már 
azért is, mert tapasztalatlan, már azért 
is, mert kipróbálva nincs, márt azért is, 
mert még érdemeket szerezni nem volt 
neki alkalma, a csekélyebb fizetésű helyekre 
helyezze el és az érdemesebbeket léptesse elő, 
amennyiben pedig az érdemesebbeket és 
az idősebbeket nem lehet az ő érde-
meikhez és szolgálati idejükhöz mért 
áthelyezések útján magasabb helyekre 
juttatni, ez a javaslat gondoskodik arról, 
hogy a helyben maradó tanító, az a 
tanító, aki akár azért maradt helyben, 
mert nem akadt jobb más állása, akár 
azért, mert valamely kultúrális vagy 
nemzeti érdek kívánja, hogy ő azon a 
helyen megmaradhasson, ahol különösen 
áldásos tevékenységet ós befolyást fejt 
ki, áthelyezés nélkül is helyi pótlékban 
megkapja azt a fizetést, amelyet akár 
mint igazgató-tanító, akár egy jobb helyre 
való áthelyezés esetén megkapott volna. 
(Helyeslés.) 

Pető t. képviselőtársam a gondnok-
ságok szervezése ellen is kifogást emel. 
Ő ugyan csak egy pontra nézve fejezte 
ki magát világosan, de egyáltalában oda-
vetette azt a kritikát, hogy ez nagyon 
merész lépés. 

Bocsánatot kérek, a javaslaUiák egyik 
sarkalatos alapelve az önkormányzati élvnek 
bevitele az állami iskolák helyi felügyeletébe. 
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(Helyeslés.) Nekem, aki ú g j fogom föl 
az önkormányzatot, hogy az nemcsak a 
helyi érdekű ügyeknek önkormányzati 
elintézését jelenti, hanem a társadalom 
hivatott elemeinek belevonását az állami 
föladatok megoldásába is, természetszerű-
leg kellett odajutnom, hogy az állami 
iskoláknak adminisztrációjába is az ön-
kormányzati gondolatot bevigyem. (Elénk 
helyeslés.) Ebben az irányban nem te t tem 
oly merész lépést, csak egy nagyon 
óvatos, nagyon kicsiny lépést te t tem 
tudatosan, épen, mert a dolog új, épen, 
mert gyanítottam, hogy sokan aggodal-
makat fognak ez irányban táplálni s 
mert magam is ki akartam előbb pró-
bálni az intézményt, hát azt a szerény 
lépést tettem előre, hogy először is az 
önkormányzati elemeknek részvételét a 
gondnokságokban, tehát az állami isko-
láknak helyi felügyeletében ahhoz a föl-
tételhez kötöttem, hogy az állami iskola 
létesítésében valami módon résztvettek 
lég3Ten, akár ingatlannak átengedése, 
akár anyagi támogatásnak megszavazása, 
akár iskolai adójuknak erre a célra föl-
ajánlása által. Szóval az elv az, hogy az 
nyerjen jogkört, aki az állami iskola 
létesítése iránti rokonszenvének és azon 
kívánságának, hogy az létesüljön, vala-
mely anyagi áldozat alakjában kifejezést 
adott. 

Az, igenis nyerjen jogkört, és pedig 
mindenki nyerjen. És nyerjen, hogyan? 
Nyerjen úgy, hogy a gondnokságnak nem 
hivatalból való tagjait felerészben válasz-
szák azok az elemek, illetőleg azok kép-
viselete, akik az állami iskola létesíté-
séhez hozzájárultak. En azt hiszem, ez 
olyan intézkedés, amelyet legkevésbé 
kellene hogy ellenezzenek, hogy kifogá-
soljanak, vagy aggodalommal kísérjenek 
azok, akik az állami oktatásnak barátai 
(Úgy van !) ; mert ez az intézkedés ahhoz 
járul hozzá, hogy az állami iskolák iránti 
bizalom a közönségben neveltessék, hogy 
közelebbi összeköttetésbe hozassék az 
állami iskolaszékkel, akiket a legköze-

lebbről érdekel: azoknak a gyermekek-
nek szülőivel; akik az iskolába járnak. 

Ugyanezt a célt szolgálja az az intéz-
kedés is, amely különben mindazokban 
az államokban megvan, ahol az állami 
iskola nem az egyházpolitikai harcnak 
eszközéül, hanem objektív szempontból 
létesíttetett, hogy t. i. a törvényesen 
bevett vallásfelekezetek lelkészei hiva-
talból tagjai a gondnokságnak (Helyes-
lés.) Ezek bevételében is benne van a 
gondolat, hogy a kultúrának és nem a 
harcnak, legkevésbé az úgynevezett kul-
túrharcnak eszköze, (Igaz! Úgy van!) 
hanem a nagy nemzeti célokat szolgáló 
intézmény. E,: akar lenni az állami 
iskola, megnyugvást, bizalmat kelt min-
denfelé s az iskoláknak különféle kate-
góriáit egymáshoz közelebb hozza és 
ezáltal is a kulturális tényezők egyöntetű 
működését elősegíti. (Ugy van!) Ez volt 
a gondolat, amely mindkét törvény-
javaslat együttes koncepciójánál vezetett 
ós amelynek kifejezést adtam ebben a 
javaslatban a gondnokságra vonatkozó 
intézkedésekkel. (Elénk helyeslés és taps.) 

A t. nemzetiségi képviselők kifogást 
emelnek, mint rendesen, a magyar nydv 
ellen, t. i. a törvény keretében az ellen, 
hogy az állami iskolák tanítási nyelve 
a magyar és hivatkoznak a nemzetiségi 
törvénynek, gondolom, 17. §-ára. 

T. képviselőház! Én korántsem tar-
tozom azok közé, akik a G7-es idők 
nagyjainak, Beáknak és Eötvösnek, a nem-
zetiségi törvény megalkotásáért szemre-
hányást csinálnak. Szemrehányás azokat 
a tényezőket illeti, akik annak a tör-
vénynek szellemét föl nem fogták (Igaz ! 
Úgy van!) és annak a törvénynek csak 
azt a részét akarták megérteni, amely 
nem-magyar ajkú polgártársainknak 
nyelvi egyéniségük tekintetében bizonyos 
jogokat ad, de mindinkább figyelmen 
kívül hagyták azt az alapvető tételt, 
ami ezer éves történelmünkaek sarka-
latos tétele, amely azt állapítja meg, 
hogy e Itazánalc minden polgára faji és 
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nyelvkütönbség nélkül egy egységes politikai 
nemzetet képez. (Elénk helyeslés és taps. 
Egy hang a középhátulsó padjain: El-
fogadjuk ! Zaj. Halljuk ! Halljuk !) 

Ivérem, elfogadják t. képviselőtársaim. 
Megengedem, nincs jogom kétségbevonni 
ebbeli nyilatkozataik őszinteségét, de 
évtizedes tények mutatják, hogy bizony 
0I3 an tényezők, amelyeket ők itt kép-
viselni vélnek, a törvénynek ezt az alap-
vető tételét tényeikben szem előtt nem 
tartották. (Igaz! Úgy van!) 

Már most, hogy egy törvény végre-
hajtásában, alkalmazásának módjában 
ignorálni lehessen azt a tényt, amiről 
majdnem 40 éves tapasztalás győzött 
meg, hogy t. i. a törvénynek alapvető 
tételét ugyanazon tényezők nagy része, 
melyekre nézve az a törvény meghoza-
tott, nem veszi figyelembe, ez, t. Ház, 
egy olyan dogmának fölállítását, a tör-
vény alkalmazásának egy olyan merev 
dogmatizmusát jelentené, amely mellett 
államokat fönntartani, amely mellett 
törvényeket és törvényes rendet fönn-
tartani lehetetlen. (Igaz! Úgy van!) 

Hát, t. képviselőház, az állam igenis 
megfelel annak a meghagyásnak, amely 
a nemzetiségi törvény idézett szakaszá-
ban foglaltatik, megfelel, mert amint én 
azt budget-beszédemben mondottam s 
egyes kormányzati intézkedésemben ér-
vényt szereztem, különben e tekintetben 
alkotmányos elődeimnek tradícióitól el 
nem térve, magyar tannyelvű állami isko-
lákban igenis tért nyitunk, egyszersmind az 
anyanyelv művelésének és érvényesülésének is. 

Ez megtörtént és megtörténik. Azon-
kívül állami támogatásban részesítünk 
— ami 1867-ben és 1868-ban nem volt 
kimondva — tanintézeteket, amelyeket 
az illető társadalmi, felekezeti tényezők 
anyanyelvükön tartanak fönn s amelyek 
ezáltal nemcsak az ő, hanem az állam-
nak intézeteivé is válnak. Szóval, ezt a 
törvényt végrehajtjuk azon a módon, 
amilyen módon a kialakult viszonyok 
között végrehajtani lehetséges. Es ha a 

törvény végrehajtásával valaki adós maradt, 
nem mi vagyunk, nem a magyar állam. (Zajos 
helyeslés és taps.) 

A legmeglepőbb volt azonban azon 
padok részéről megnyilatkozott egyik 
képviselőtársam hivatkozása Romániára 
és egy Romániában létező magyar isko-
lában előfordult ünnepélyre. Xekem ez 
esetről nincs tudomásom, de csak azok-
ból ítélve, amiket t. képviselőtársam 
mondott, ez nem román állampolgárok, 
hanem ot t tartózkodó magjar állam-
polgárok számára létező magyar iskolá-
ban történhetett, ami talán egy kis 
különbséget -tesz. (Igaz! Úgy van!) De 
hát t. képviselőtársam ezen közlésének 
világos célja az volt, hogy a romániai 
állapotokat állítsa elénkbe, mint a libe-
rális eljárás követendő példáját. (Foly-
tonos zaj a középen. Föl kiáltások : Hall-
juk! Halljuk!) 

Hiszen t. képviselőtársaim más alkal-
maknál más taktikát követtek. Mikor 
mi a romániai viszonyokra rámutat tunk 
a magunk szempontjából, akkor azt 
szokták nekünk mondani, hogy mi kö-
zünk nekünk Romániához, mi magyarok 
vagyunk. (Zaj a nemzetiségiek padjain.) 
Én ajánlom, hogy maradjanak meg 
emellett a taktika mellett, (Elénk helyes-
lés és taps.) mert az ő szempontjukból 
határozottan helyesebb. 

Hiszen mindenki tudja, ezek a dolgok 
köztudomásúak, hogy Tlomániában s 
Szerbiában állami oktatás létezik, hogy ott 
más, mint roméi tannyelvű iskola, csak mint 
magániskola állhat meg, amellett a román 
nyelv tanítására vonatkozó igen szigorú 
intézkedések szemmel tartása mellett ós 
azzal, hogy az iskolának minden tanít-
ványa bizonyos időközökben hivatalos 
román tannyelvű állami iskolában tar to-
zik vizsgát tenni. (Fölkiáltások a bal-
oldalon: Nálunk is ezt kellene tenni!) 

Ezt nem azért hozom föl t. képviselő-
társaimmal szemben, mintha ón erre a 
térre akarnék lépni, hanem csak azért, 

' hogy lássák meg és hasonlítsák össze ezt a 
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két állapotot s akkor legyen bennük elég igaz-
ságérzet és méltányosság, (Fölkiáltások : 
Dehogy lesz !) hogy legalább ismerjék el azt, 
miszerint Magyarország a tekintetben, hogy 
kultúrai intézményeiben, kultúrai intézményei 
terén a nem-magyar ajkú polgártársak nyelvi 
jogainak megóvására nézve a liberalizmus leg-
szélsőbb határáig elmegy, (Elénk helyeslés. 
Zaj. Elnök csenget.) és hogy akik ezt 
az állapotot fönn akarják tartani, akik-
nek érdekében áll, hogy ez az állapot 
fönnmaradjon, nem jól teszik, ha Magyar-
ország törvényhozását, amennyire tőlük 
telik, gátolni iparkodnak abban, hogy 
ezen liberális eljárás fönntartása mellett 
magának legalább megszerezze azokat a 
mellőzhetetlen törvényes garanciákat, 
amelyeket a nemzeti egység és az állami 
rend fönntartása szempontjából meg-
szereznie kell. (Hosszantartó helyeslés 
és taps.) 

Pető Sándor t. képviselőtársam föl-
hozta azt az ő elvi álláspontját is, amely 
szerint az állami kötelező és ingyenes nép-
oktatás terére át kell menni. 

Mindenekelőtt különböztessünk „állami 
kötelező" és „ingyenes" fogalmak között. 
A kötelező népoktatás terén ott is va-
gyunk elvileg. Hogy a végrehajtás terén 
sok kívánni való marad hátra, azt na-
gyon érzem, nagyon tudom ; iparkodunk a 
végrehajtáshiányait lehetőle,s kiküszöbölni, 
iparkodunk intézményesen is eljárni e te-
kintetben, liogy a szorgalmi idők pontos 
betarthatása népünk gazdasági életének 
követelményeivel összhangba hozassék. 

Hogy a népoktatás ingyenes legyen, én 
már többször mondtam, nekem is elvi állás-
pontom és bár hosszú időt magamnak nem 
kívánok ezen a helyen (Elénk éljenzés), 
de remélem azt, nem fogok erről a helyről 
távozni anélkül, hogy ezt a reformot, az in-
gyenesség reformjóit, keresztül ne vigyem. (Hosz-
szantartó élénk helyeslés és taps.) Miután 
azonban az is tetemes anyagi áldozatok-
kal jár, szintén egy figyelmeztető ez arra, 
hogy a kulturális igények egyikére ne 
vegyük igénybe mindazokat a rezervá-

kat, amelyek együttvéve alig lesznek 
elegendők arra nézve, hogy azokból mind-
ezeknek a nagy és a széles rétegek ér-
dekében álló reformoknak keresztülvitele 
megvalósítható legyen. 

De ezeknek a reformoknak a keresz-
tülvitelére és a nemzeti és állami szem-
pontoknak megóvására, az én meggyő-
ződésem szerint, nem szükséges az állam 
közoktatási monopoliumának kimondása 
és én nyíltan megmondom, hogy én azt 
keresztülvinni nem fogom. (Helyeslés a 
középen és a jobboldalon.) Ha egyszer 
a törvényhozás többsége azt kívánni 
fogja, akkor fog találni mindenesetre 
hozzá minisztert, akinek megegyező lesz 
az elvi álláspontja és aki annak keresztül-
vitelére vállalkozik, de az a miniszter 
nem én leszek. (Elénk éljenzés jobbfelől.) 
És pedig nemcsak, financiális okokból. Hiszen 
a financiális nehézségekből, amint kifej-
tettem már a költségvetés alkalmával, 
én azt az eredményt vezetem le. hogv 
ma kár nekünk efölött a kérdés fölött 
összevesznünk, miután a pénzügyi lehe-
tőség úgy sincs meg. (Helyeslés.) De 
nekem vannak más tekinteteim is. Azt 
mondja t. képviselőtársam: a felekezeti 
népoktatás lehetett igen jó hajdan, de 
ma már kinőttünk ebből a köntösből. 
Efölött nem akarok vele vitatkozni. De 
nem nőttünk ki a szabadság köntöséből, 
sőt akarom, hogy abban mindig benn-
maradjunk és én nem tudok arra etikai 
alapot találni, hogy valakit meggátoljunk 
abban, hogy az állami és nemzeti szem-
pontok szigorú szemmeltartása mellett 
az oktatásnak azt a nemét válassza kiki 
gyermeke számára, amely az ő meggyő-
ződésének megfelel. (Elénk éljenzés és 
taps.) 

És, t. képviselőház, az a másik javas-
lat, amelynek tárgyalásához, remélem, 
mégis csak eljutunk (Derültség.), az sze-
rintem tartalmazza a kielégítő garanciá-
kat arra nézve, hogy annak segítségével 
én vállalkoztam a kellő végrehajtás 
mellett arra, hogy ne lehessen iskola 
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ebben az országban, ne csak mely a 
nemzeti célokkal ellentétbe helyezkedik, 
de olyan sem. amely a nemzeti és haza-
fias célokat nem szolgálja. (Úgy van ! Úgy 
van! a jobb- és baloldalon.) 

Már most. t. Ház. a kultúrai és a 
nemzeti egység szempontjából sürgeti 
ezt a radikális reformot t. képviselőtár-
sam, a kultúra szempontjából hivatkozik 
arra . . . 

Ylád Aurél : A magyar kultúra szem-
pontjából. (Zaj a jobb- és baloldalon. 
Felkiáltások: Halljuk!) 

PetÖ Sándor : Az általános kultúra 
szempontjából ! 

Gróf Apponyi Albert vallás- ós köz-
oktatásügyi miniszter . . . a kultúra szem-
pontjából és nemzeti szempontból hivat-
kozik erre t. képviselőtársam. A kultúra 
szempontjából fölhozom azokat a szá-
mokat, amelyek szerinte a nem állami, 
különösen a felekezeti iskoláknak infe-
riorítását bizonyítják. 

Hát. t. képviselőház, kétséget sem 
szenved, hogy az állam tehetősebb, mint 
a többi iskolafönntartó, hogy tehát ő 
hasonlít hatatlanul magasabb nívóra hoz-
hatja összes tanintézeteit, mint a többi 
iskola fönntartója. De azok az általáno-
sítások, azok az átlagszámok, amelyeket 
t. képviselőtársam fölhoz, ezek így a 
maguk általánosságában nem bizonyíta-
nak, mert ezekben az átlagokban benne 
van az olyan iskoláknak nagy száma, 
amelyek a legelemibb követeléseknek 
sem felelnek meg s amelyek ezerszámra 
mennek, amelyek némely felekezetnél 
találhatók. Hogyha most ezeket bedob-
juk egy katlanba azokkal a felekezeti 
iskolákkal, azon iskolafönntartóknak az 
iskoláival, amelyek nagyban és egészben 
véve magas nívón állanak, akkor ter-
mészetesen egy átlagszámot fogunk nyerni, 
amely azonban csak azok ellen bizonyít, 
akiknek minden kritikán alul való ma-
radása ezt az átlagszámot idézi, de 
igazságtalanság ezen átlaggal érvelni 
azon iskolafönntartók ellen, akik a szín-

vonalt többé-kevésbé megtartják. (Élénk 
helyeslés a jobb- és baloldalon.) 

Nemzeti szempontból pedig, t. kép-
viselőház. erre is már hivatkoztam, ismé-
telnem kell mindannyiszor, hogy bátor 
legény legyen az, aki Magyarország köz-
jogi helyzetében a nemrég te t t tapasz-
talások után meri a nemzet egész szellemi 
és erkölcsi életének irányzását tisztán a 
központi kormányzatra bízni. (Hosszan-
tar tó éljenzés és taps a jobb- és baloldalon.) 

És, t. képviselőház, a mi viszonyaink 
között egyetlenegy probléma sem jelent-
kezik azzal az egyszerűséggel, amellyel 
más országban. Más országokban lehet 
a szellemek tusáját arról vívni, hogy 
mi jobb: a tanszabadságra fektetett kü-
lönböző iskolafönntartókból összetett 
mozaik-rendszer-e, vagv pedig az egysé-
ges állami oktatásnak behozatala. Más 
országokban ez elvi magaslatról meg-
oldható kérdés. Minálunk, sajnos, egyet-
lenegy kérdés, sem a közigazgatásnak, 
sem az önkormányzatnak, sem a választói 
reformnak, sem a közoktatási reformok-
nak kérdése nem jelentkezik azzal az 
egyszerűséggel, hogy tisztán csak a szel-
lemi világ áramlataiban megnyilatkozó 
különböző elméletek szerint lehessen el-
dönteni. Nálunk egész különös viszonyok 
vannak és számolnunk kell veszélyekkel 
innen is, onnan is. És a törvényalkotás-
nak művészete itten épen abban rejlik, 
hogy iparkodjunk minden tényezőnek 
olyan és úgy körölírt hatalomkört adni, 
hogy ő ezzel a nemzet javara élhessen. 
(Hosszantartó éljenzés és taps a jobb-
és baloldalon.) 

Ezért kell nekünk minden téren ve-
gyes, összetett, a szimmetria törvényei-
nek meg nem felelő megoldásokat ta-
lálni, amelyeknek azonban kritériuma 
abban áll, amit előbb mondottam, hogy 
t. i. adassék minden tényezőnek hatalom 
arra, hogy szolgálhassa a nemzeti ügyet, 
tehát mondassék meg, mire van hatalma, 
de egyetlen tényezőnek se legyen, amenv-
nyire azt emberileg kikerülni lehet, lia-
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talma arra, hogy azt a nemzet ellen is 
fordíthassa. (Elénk helyeslés.) 

Épen ezért azt mondom, hogy a mi 
viszonyainknak ez az összetett oktatási rend-
szer felel meg a legjobban, amely rendszer-
ben az oktatási intézetek egyik része 
konkurál a másikkal, ellenőrzi a mási-
kat és nagy ellentétek épen azért nem 
fejlődnek ki, mert minden elméletnek 
híve megtalálja a m.iga kedvenc eszmé-
jének kielégítését a nemzeti és állami szem-
pontokon belül. (Élénk helyeslés.) 

Ha mi oly elvi viták és nagy elvi 
megoldások magaslatára akarnánk emel-
kedni, aminőket a t. képviselő úr beszé-
dében fölemlített, hogyan nézne ki a 
következő napokon a parlament ] Meg-
engedem a vita kedvéért, hog}7 hatályo-
sabb eszközöket nyernénk a magyar 
nemzeti kultúra ellenségeinek leküzdésére, 
de viszont a magyar kultúra b;uátai, a 
magyar kultúrát, a magyar állameszmét 
és a magyar nemzeti gondolatot fönntar-
tani hivatott, azoktól eltelt lelkek és elmék 
között olyan harcot és háborút idéznének 
elő. hogy megbénítanék, ahelyett, hogy 
megerősít enők a magyar nemzeti egységet. 

Ezeknek a nagy ellentéteknek a meg-
oldása boldogabb, jobb időkre hagyható, 
amikorára elértük a konszolidációnak és 
a nemzeti élet biztosításának olyan fokát, 
hogy ily nagy elvi viták luxusát ma-
gunknak megengedhetjük. Ma maradjunk 
meg azon a középúton, amelyen egymást 
megérthetjük, amelyen — az egyik azért, 
mert azt mfigában véve jónak, a másik 
azért, mert azt a jelenlegi viszonyok 
között egyedül lehetőnek tar t ja — egyet 
tudunk érteni és együtt tudunk építeni 
hatályos garanciákat a magyar állami 
és nemzeti egység megóvására, hatályos 
fegyvereket a magyar kultúra előbbre-
vitelére. (Élénk helyeslés.) 

Ezekből a szempontokból ajánlom a 
törvényjavaslatot elfogadásra. (Hoszan-
tar tó zajos éljenzés és taps. A szónokot 
számosan üdvözlik. Ismétlődő élénk föl-
kiáltások: Éljen Apponyi!) 

= Állami tanítók szolgálati éveinek 
beszámítása. A képviselőház f. hó 14-iki ülésén 
ebben az ügyben úgy elöntött, mint ahogy azt 
hiteles értesülés alapján, más lapok ellenkező 
híreszteléseivel szemben, lapunk 11. számának 
első cikkében jeleztük. Bizony Ákos orsz. kép-
viselő indítványozta, hogy azoknak az állami 
tanítóknak is 1893-tól kezdve számítsák be a 
szolgálati éveket, akiket saját kérésiikre neveztek 
ki állami tanítókká. Bizony Ákos a 4. szakasz-
hoz a következő módosítást nyújtotta be: „A 
magasabb fizetésre való igény szempontjából az 
állami iskoláknál töltött rendes tanítói szolgálati 
idővel egyenlőnek veendő: a jelenlegi törvény 
hatálybaléptéig állami elemi népiskolához saját 
kérésiikre kinevezett rendes tanítóknak megelőző 
községi, hit felekezeti, továbbá társulatok és magá-
nosok által fönntartott nyilvános népiskoláknál 
az 1893. évi XX VI. törvénycikk hatálybalépte, 
vagyis 1893 október hónap 1-ső napja után 
megszakítás nélkül rendes tanítói minőségben 
töltött szolgálati ideje." Tudniillik ez is úgy 
tekintetik, mini hogyha állami iskolánál töltötték 
volna. Ennek folytán szükségessé válik, hogy 
az az ötödik bekezdés, amely most már hatodik 
bekezdés lesz, némileg módosíttassék és pedig 
akképen, hogy ezen szó után „átveendő", tétetik 
a következő: „továbbá a jelen törvény hatályba-
léptéig nem állami népiskoláktól saját kéré-
sükre kinevezett állami tanítók". Ugyanezen 
bekezdés a) és b) pontja mellé odateendő c). 
Végül a szakasz utolsó bekezdésének e szava 
után : „vagy felekezeti tanító", jön ez a kitétel: 
„a jelen törvény hatálybalépte után". Módosí-
tását Bizony Ákos azzal okolta meg, hogy 
csakugyan nem volna méltányos és jogos dolog 
az, hogy azok a tanítók, kiket más iskoláktól 
neveztek ki állami iskolákhoz, kevesebb fize-
tésből részesüljenek, mintáz állam többi tanítói. 
A kinevezett tanítók rendesen kiváló szakerők, 
akik mindenképen megérdemlik a méltányos 
elbánást. Apponyi gróf nyomban hozzájárult 
Bizony Akos indítványához, bár meghaladja 
évenként a 200.000 K-t az az összeg, melyet 
ez a módosítás maga után von. Amidőn erről 
a képviselőházi határozatról őszinte örömmel 
adunk hírt, ismételjük azt, amit lapunk 11. 
számának első cikkében írtunk, hogy ezzel az 
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állami tanítók egyik legfőbb sírelme orvosolva 
van s idézzük a Budapesti Hírlap következő 
véleményét: „A negyedik szakasz módosításával 
nyugalmat teremtett Apponyi az állami tanítók 
körében és bizonyára hosszú időre eltüntette 
a napirendről az állami tanítók fizetésrendezési 
mozgalmát." 

= Az áll. el. iskolai törvényjavaslat álta-
lános tárgyalását a képviselőház f. hó 13-iki 
ülésén befejezte s 14-én áttért a részletes tár-
gyalásra. A nemzetiségi képviselők megkísér-
tették az obstrukciót, de nem volt elég erejük 
hozzá. A f". hó 11-iki ülést sikerült ugyan 
egyiköknek üres feesegéssel kibeszélni, de ez volt 
minden, amit a hősködésben produkáltak. A f. 
hó 12-iki ülésen már fölszólalhatott gróf Apponyi 
miniszter, akinek nagyszabású beszédét e lap 
élén egész terjedelmében közöljük. A miniszter 
beszédét megelőzőleg Tető Sándor (demokrata) 
szólt hozzá általánosságban a törvényjavaslat-
hoz. Az ő beszédének több részére a miniszter 
is reflektált. Pető leginkább azt fejtegette, hogy 
a javaslatnak a fegyelmi eljárásra vonatkozó 
része igen hézagos. Nincs megállapítva, hogy 
az egyes vétségeknek mi a büntetése ; kifogá-
solja azt is, hogy a községnek minden papja 
tagja a gondnokságnak. Kijelenti, hogy az egész 
népoktatás államosítását óhajtja ; ez volt a véle-
ménye a nemzeti pártban Apponyi kultúrpoli-
tikusának, Kovács Albertnek is. A kultúra 
érdekében szeretné, ha a Ház valami formulá-
ban kinyilatkoztatná azt, hogy az állami nép-
oktatásnak a híve. F. hó 13-án csak nemzeti-
ségi képviselők szóltak a javaslathoz, akik 
közül kettő elállván a szótól, az elnök az álta-
lános vitát berekesztette. —- A március 14-iki 
ülésen gróf Apponyi miniszter reflektált a nem-
zetiségi képviselők határozati javaslataira. Meg-
említjük ezek közül Vajda Sándor indítványát 
a tanítói kamarák létesítésére vonatkozólag. A 
miniszter nem járult hozzá ehhez az indítvány-
hoz, így nyilatkozván: „Nyilatkoztam a vita 
során, hogy én magam sem tekintem a tanítói 
fegyelmi ügyek ellátása ideális alakjának azt, 
ami ebben a törvényjavaslatban foglaltatik és 
hogy akkor, amikor a kormány beváltja pro-
gramjának azt az igen sarkalatos pontját, hogy 
az összes állami alkalmazottaknak és köztiszt-
viselőknek szolgálati viszonyait rendezi, akkor 
ezzel kapcsolatosan, talán előbb is, mindenesetre 
ezzel az általános reformmal harmonikus módon 
fog megoldatni a tanítók fegyelmi ügye is ; 
addig azonban alig volna célszerű bolygatni a 
mostan fönnálló szervezeteket." Következvén a 
részletes tárgyalás, az 1 — 3. szakaszokat vál-
tozatlanul elfogadták. A 4. szakasznál Bizony 

Akos nyújtott be lényegbe vígó módosítást, 
melyről fönnebb emlékezünk meg. Az 5. és 6. 
§-t változatlanul megszavazzák. A 7. szakasz-
nál Várady Imre módosítást ajánl, hogy azok-
nak a tanítóknak, akiknek lakáspénze a 300 
koronát meghaladja, a különbözet az új rende 
zés után személyi pótlék gyanánt adassék meg. 
Apponyi Albert gróf hozzájárul a módosításhoz, 
melyet a 7-ik szakassz d együit a Ház is el-
fogad. A 8-ik szakasznál Bohus Károly indít-
ványozza, hogy az igazgatói pétlék megállapí-
tásánál az óvónők is a tanítótestület t i g j i i 
közé számíttassanak. Apponyi Albert gróf el-
lenzi az indítványt; a kisdedóvók ügyét kiilön 
törvény fogji rendezni. A Ház a s/akaszt vál-
tozatlanul elfogadja és Bohus indítványát elveti. 
A 9. szakasznál Maniu Gyulának aggodalma 
van az iránt, hogy a kitüntetés és előléptetés 
kizárólag a miniszter diszkréciójára van bízva, 
mert így a tanítókat politikai szolgálatra lehet 
ösztönözni. Indítványozza, hogy bizottság szer-
veztessék az előléptetés szabálj'o/ásárn. Gohlis 
László azt kívánja, hogy az igazgatói pótlék 
az igazgatói tisztség elvesztése után is meg-
maradjon. Apponyi Albert gróf tiltakozik az 
ellen, hogy az érdemek jutalmazása a miniszter 
diszkrécionális jogköréből kivétessék. Mivel 
azonban lehet-éges, hogy a kitüntetést és elő-
léptetést politikai célra használják föl, maga 
indítványoz? a azt a pótlást, hogy az állami 
tanítók kitüntetése a népnevelés terén szerzett 
érdemek alapján történjék. Maniu indítványát 
visszavonja ; a Ház a szakaszt Goldis László 
és Apponyi Albert gróf módosításával elfogadja. 
A 10 —13. §§-okat változtatás nélkül fogadták 
el. A 14. szakasznál hosszabb vita fejlődött ki ; 
az elhangzott véleményekre és indítványokra 
gróf Apponyi Albert miniszter a következő 
beszédben válaszolt : „Az a nagyarányú vita, 
amely e szakasz tárgyalása során kifejlődött, 
nincs arányban a szakasz szerény intencióival. 
A szakasznak a fegyelmi vizsgálatra vonatkozó 
intézkedéseit magp, sem tartja véglegeseknek, 
mert azok csak az 1876-iki törvénynek leg-
lényegesebb, még rövid ideig sem tűrhető 
hézagait akarják pótolni. A tanítók fizetésren-
dezésének kérdése sürgós megoldást igényelt s 
ez volt az oka, hogy többek közt a fegyelmi jog 
tekintetében nem intézkedhetett úgy, amint gon-
dolta. Körültekintő, teljesen beható munka hete-
ken és hónapokon át való alapos tanulmányo-
zást igényelt volna. Ilyen körülmények közt 
pedig a tanítók fizetésrendezése elmaradt volna, 
anélkül, hogy a tanítók fegyelmi ügyeinek ren-
dezéséhez egy órával is közelebb jutott volna. 
Ha hozzájárulna Goldis indítványához, a tanítók 
dolga maradna abban az állapotban, ahogy az 
1876. törvény szabályozza. A fegyelmi eljárás-
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ról fölhozottak elvi helyességét elismeri s a 
közigazgatási bizottságot sem tartja annak az 
ideális hatóságnak, amely neki megfelelne, sem 
a miniszteri abszolút joghatóságot. Tudja, hogy 
új fórumokat kell konstruálni s az új fórumok 
illetékességét gondosan körül kell írni, ennek 
mostani megvalósítása azonban óriási munka 
lenne. Az 1876. törvény tág kaput nyit az 
önkénytedésnek. De amit a szakaszban kifogá-
soltak, az nem új, hanem régi keletű. Az állam-
ellenes cselekvések megállapítására nézve nem 
osztja Goldis és társainak aggodalmait. Ennek 
definiálását megtaláljuk az 1893-iki tanítói 
fizetésrendezésről szóló törvényben, de ez egyéb 
törvényekből is megállapítható. A törvényjavas-
latnak az az intézkedése, mely a köztulajdon 
fölosztásával izgatóval szemben intézkedik, a 
kúriai bíráskodásról szóló törvényből van átvéve, 
mely vétség a mandátum abszolút megsemmi-
sítését vonja maga után. Ami az államellenes 
cselekvésnek a fegyelmi okok közé való föl-
vételét illeti, megnyugtatásul kijelenti, hogy 
nem fogják államellenes cselekvésnek tekinteni 
azt, ha valaki a fönnálló alkotmány módosítá-
sát kívánja. Elképzelhetetlennek tartja, hogy 
legyen bármely instancia, mely a részvételt oly 
politikai akcióban, mely nem a törvény iránti 
engedelmesség megtagadására, nem az alkot-
mány törvénytelen fölforgatására irányul, hanem 
egyes politikai intézmények kritikájára, fegyelmi 
vétséget állapítson meg. A szakasz minden-
esetre haladást jelent az 1876-iki eljáráshoz 
képest. A beadott módosítások mellőzését és 
a szakasz változatlan elfogadását kéri. (Általá-
nos élénk helyeslés és éljenzés.) A Ház a 14. 
§-t változtatás nélkül elfogadta. (Befejezése a 
Különfélék c. rovatban.) 

= A gazdasági szakoktatás reformja. 
Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter elnök-
lete alatt szaktanácskozást tartottak, mely alka-
lommal Halász Ferenc közoktatásügyi miniszteri 
tanácsos gróf Apponyi Albert miniszter meg-
bízásából bejelentette, hogy a gazdasági ismétlő-
iskolákról a közoktatási kormány törvényjavas-
latot kíván benyújtani, mert Magyarországon 
szükséges, hogy a mezőgazdasági oktatást mennél 
nagyobb mértékben érdemesítsék. Szükségesnek 
találná, hogy a gyakorlati, háztartási ismeretek 
szempontjából a tanítónők is kiképzést nyerje-
nek, akik a kisgazdák leányait részesíthetnék 
megfelelő gyakorlati oktatásban. A fölszólalásra 
Darányi Ignác miniszter válaszolva kijelentette, 
hogy a magyar kultúra és a magyar mező-
gazdaság mindig párhuzamosan haladnak. Hosszú 
minisztersége alatt a kultuszminisztériummal 
mindig a legbensőbb egyetértésben működött a 
kettős cél előmozdítására. Különösen a kultusz-

miniszter és a minisztérium érdemes referense 
fáradoztak a gazdasági ismétlő-iskolák fölállí-
tása ügyében és ő kedves kötelességének tar-
totta ily irányú törekvései előmozdítását. Most 
hallja, hogy e részben a jelenlegi kultuszminisz-
ter még tovább kíván menni, sőt gyökeres 
reformot vett tervbe és törvényhozási előter-
jesztést is kíván tenni. Azt hiszi, hogy ezt 
mindannyian csak örömmel vesszük tudomásul, 
amennyiben az ő tárcája részéről a kultusz-
miniszternek ezt a hazafias törekvését előmoz-
díthatják, támogatásban sohasem lesz hiány. 
(Elénk éljenzés.) Csak azt fogja kérni, hogy 
azokban az előmunkálatokban, amelyek a gaz-
dasági ismétlő-iskolákról szóló törvényjavaslat 
előterjesztését meg fogják előzni, az ő közre-
működésüket is vegyék igénybe, hogy a föld-
mívelésügyi minisztérium részéről a támogatás 
a megfelelő időben előkészíthető legyen. Reméli, 
hogy a földmívelési és a közoktatásügyi minisz-
térium az eszme megvalósításában vállvetve 
fognak működni. (Élénk éljenzés.) Egyébként 
az értekezlet az alsófokú szakoktatás újjászer-
vezésével foglalkozott és pedig a következő két 
kérdés kapcsán : A m. kir. földmíves-iskolák, 
mint gazdasági altisztképző intézmények jelen 
szervezetükben fönntartandók-e, vagy pedig a 
fölvételben, a szervezetben s kiképeztetésben 
változtatások mutatkoznak-e szükségeseknek 'í 
2. Szükségesek-e az altiszti képesítésnél maga-
sabb képzettséget nyújtani hivatott „gazdasági 
iskolák" és ha igen, milyen szervezettel létesít-
tessenek, hogy kitűzött céljuknak — kisebb 
középbirtokok vezetésére képesített gazdák ne-
velésére — minél tökéletesebben megfelelhes-
senek ? E kérdések fölött helyeslő vita fejlődött, 
melyben az értekezletnek majd minden tagja 
részt vett, mire az elnöklő miniszter megkö-
szönte az értekezlet tagjainak szakszerű föl-
világosításaikat és az értekezletet berekesztette. 

irpád emléke. 
Mikor a gondviselés Ázsia pusztáiról a Duna-

Tisza közére vezette a magyarokat, világtör-
ténelmi hivatást mért reájuk. A magyar nép 
ellensúlyozója lett nyugat és kelet egymásra 
törő hatalmának. Rajta törtek meg a két hata-
lom hullámverései. Ezt a hivatást teljesítette ezer 
éven által, teljesíti ma is a nemzet. Azért olyan 
páratlan a magyarnak történelme. Tele ezer fény-
nyel, dicsőséggel, tele ezer gyásszal, fájdalommal. 

Ezer éves történelmünkből nagy események 
egymásután bukkannak elő a visszaemlékezés 
világában. Minden egyes esemény középpontjá-
ban ott áll a történelmi alak, aki erős kezével 
megragadta és irányította a nemzeti élet kor-
mánykerekét. 
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Történelmünk tele van e nagy alakokkal. 
De a nagyok között is a legnagyobb : Árpád, 

a hazaszerző. 
Ki volt Árpád, megfelel rá legnagyobb köl-

tőnk: Petőfi Sándor: 
Barátaim, mikor e nevet halljátok, 
Mintha oltár mellett templomban volnátok : 
Emeljétek meg a kalapjaitokat, 
Mert köszönhetitek neki hazátokat. 

Mindnyájan tudjuk, érezzük: ki volt Árpád. 
A nagy költő mintegy oltárképnek állítja elénk, 
a magyar nép pedig a szeretet és beesülés 
legszebb szavával apánknak nevezte el. Apánk 
volt, mert ő szerezte nemzetének ezt a földet 
és az ő vérének hősiessége, agyának bölcses-
sége, szívének lángoló szeretete munkált az 
utódokban is, midőn az Árpád szerzette hazát 
annyi vérzivataron át megtartották a magyarnak. 

Ez évben ezer esztendeje, hogy Árpád Csepel 
szigetén meghalt. Sírját hiába keresik, kutatják 
a tudósok. Szelleme azonban szent hagyomány-
ként itt él közöttünk. Áld, véd, vezet bennün-
ket, hogy nehéz pályánkon el ne csüggedjünk, 
meg ne tántorodjunk, el ne essünk. 

Üljük meg ennek az ezeréves ismeretlen 
sírnak és ennek az ezer év óta munkáló szel-
lemnek ünnepét. Boruljunk le Árpád apánk 
szent emléke előtt s magasztaló éneket zeng-
vén az ő örök dicsőségéről, tárjuk föl keblün-
ket az ő honszerelmének, lelkünket az ő böl-
cseségének befogadására. Ekként erősödik ben-
nünk Árpád földjének szeretete, gyarapodik 
faji érzésünk és az a kötelességérzet, amely 
bennünket hivatásunk fokozottabb munkájára 
gerjeszt. 

Váljék egy napon templommá minden iskola, 
ennek oltárán álljon ott Árpád apánk s mu-
tassuk be néki örök hálánkat, kegyeletünket, 
hódolatunkat. 

Ez ünnep napjául pedig önként kínálkozik 
május 2-ika, a nemzet ezer éves fönnállásának 
emléknapja. Ez a nap az iskolák millenniumi 
ünnepnapja, s ez az ünnep Árpád nevével 
amúgy is elválaszthatatlanul egybeforr. 

Legyen ez az ünnep az idén, Árpád halálá-
nak ezer éves fordulóján, még szebb, fényesebb, 
bensőségesebb. Vonjuk bele az iskola ünne-
pébe az egész községet is. 

Az ezer éves évforduló emlékét jelöljük meg 
látható és maradandó jelekkel. Erre legalkal-
masabb fák ültetése. A nemzeti hagyomány is 
erre ösztönöz. Régi magyar szokás, hogy nagy 
embereink és szeretteink emlékezetére fát ül-
tetünk. 

Az idén ültessünk Árpád emlékfákat! 
Apponyi Albert gróf miniszterünk tavaly 

elrendelte az iskolák faünnepét. Ez a faünnep 
kapcsolódjék össze az Árpád-fák ünnepével. A 

tanító egyetértve az iskolaszékkel és az elöl-
járósággal, a tavasz alkalmas napján ültesse el 
növendékeivel a fákat, azután május 2- án, Árpád 
ezeréves halálának emlékünnepén szenteljék föl 
e fákat Árpád nevével, az ő tisteletére. 

És a lombba^boruló fák suttogó levelei évről 
évre regélnek Árpád apánk nagyságáról, hősi 
munkájáról és hirdetik a mi hálánkat és kegye-
letünket is. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
„Senki." Polgári iskolai tanítóképző csak 

egy van : a budai Pedagógium. Fölvilágo-
sítást ott (I. kerület, Győri-út) nyerhet. — 
B. B. Visonta. 1. Hivatalos úton fognak annak 
idejében értesülni. 2. Csak pályázatra bo-
csátott állás elnyeréseért lehet folyamodni. 
3. Kérni lehet, de aligha adnak többet. — 
Fononiimikai vezérkönyvek : Tomcsányiné 
Czukrász Róza : Fonomimikai előgyakorlatok az 
olvasás és írás tanításához. 2 K 40 f. Göőz 
József : Hangutánzó olvasás és írás tanítása. 
3 K. Zsurek Antal : Betübonctan, az írvaolvasás-
tanítás mesterfogásai. 1 K. Nyelvtani vezér-
könyvet az új Tanterv szellemében még csak 
egyet ismerünk eddig: Hunyady- Tóth- Var ga : 
Nyelvoktatási Vezérkönyv és Példatárát, 4 rész-
ben. Mindezek a könyvek megrendelhetők bár-
mely könyvkereskedés útján. — K. J. Kő. 
1. Nem lehet. 2. A Néptanítók Lapja az isko-
lának jár. — P. M. V. Ügyének rendezéseért 
forduljon a kir. tanfelügyelőséghez. — K. J. 
Kőszeg. 1. Nem. A hitközség köteles fizetését 
mindaddig kiszolgáltatni, míg megfelelő álláshoz 
nem jut. 2. Ezt tessék a felügyelő hatóságra 
bízni. — 1). I. Dés. Közlésére nem volt terünk. 
Különben beküldött kéziratokról nem szoktunk 
a lapban üzeneteket küldeni. — Sopronszent-
íuártoil . P. P. 7099. sz. a. soron van (Ez 
magánügy lévén, címzett levelezőlapot kellett 
volna mellékelnie !) — K. L. Kazinczbánya-
telep. Ifjúsági könyvtárt az iskolának magának 
kell beszereznie, mert ilyet a minisztérium nem 
engedélyez. — Községi óvónő. Az óvoda fönn-
tartójától, illetőleg a gondnokságtól kell húsvéti 
szünetet kérnie. Ez az ügy még nincs általános 
érvényességgel szabályozva. — Z. t i . Maros-
ugra. A felekezeti iskolánál töltött 2 évet be 
fogják számítani. — Gazdasági tanfolyam. 
Kísérje figyelemmel lapunkat : a pályázati hir-
detmény annak idejében meg fog jelenni a 
hirdetési rovatban. (Miért nem írta alá levelét ? 
Titok !) — N. L. A községi iskolák számára 
kiadott Utasítás 56. §-ában foglaltakhoz képest 
szabadságidő engedélyezése iránti kérelmével 
forduljon a királyi tanfelügyelőséghez. — 
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W. K. Pilinzyia. Ha díjlevele szerint fizetését 
tanítói állása után élvezte eddig, utóbb pedig 
a kántori teendők ellátására is akarják köte-
lezni, úgy ezen utóbbi minőségben teljesített 
szolgálatáért megfelelő díjazást követeljen az 
egyháztól. — T. Gy. Veleinér. Kivételesen 
indokolt esetékben az államtól kaphat férje 
segélyt. Orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt kér-
vényét sürgősen adja be a tmfelüg jelőségnél. 

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

Kinevezte: Boros Erzsébet oki. tanítónőt 
az abaújszántói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Géczy Viktor 
napkori róm. katb. el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 300 K-t; Schwendt János nagyszom-
bati közs. polg. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 1800 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Faragó János zámolyi nyug. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Mantuano Máriának évi 
668 K 40 f-t ; néh. Pap Ferenc felsőnemes-
kereszturi nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Vitalise Matildnak évi 412 K-t, két kkorá 
árvájának pedig összesen 137 K 32 f - t ; néh. 
Kramer Lajos dunapentelei volt közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Pintér Juliannának évi 500 
K-t, Emilia, Mária, Anna, Lajos és Margit nevű 
kkorú árváinak egyenként 83 K 33 f-t, együtt 
416 K 65 f-t, mindössze' 916 K 65 f - t ; néh. 
Méder Mihály nyug. szatmárnémetii róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Lengyel Emiliának évi 
678 K-t, négy kkorú árvájának pedig összesen 
452 K-t: néh. Kardho'dó Alajos nyug. kisvárdai 
róm. kath. tanító özv., szül. Márkly Teréziának 
évi 310 K-t; néh. Kostyalik József pilisszent-
kereszti nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Nagy Juliannának évi 412 K-t; néh. 
Lackner Fülöp újverbászi ág. hitv. ev. el. isk. 
tanító özv., szül. Hlavács Ludmillának évi 784 K 
40 f- t ; néh. Mann Traján volt kőrösrévi áll. 
el. isk. tanító Margit nevű utószülött kkorú 
árvájának évi 100 K-t; néh. Kovács Gyula 
volt szelevényi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Stuhl Margitnak évi 575 K-t ; néh. Feri-
vsán György volt hódosi közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Gombos Szilviának évi 500 K-t, Jenő 
és György nevű 2 kkorú árvájának egyenként 
83 K 33 f-t, együtt 166 K 66 f-t, mindössze 
666 K 66 f-t ; néh. Vajda Ferenc volt baáni 
áll. el. isk. ig.-tanító özv.. szül. Gyúr esik Vik-
tóriának évi 640 K-t, Ferenc és Jenő nevű 
kkorú árvájának egyenként 106 K 66 f-t, 
együtt 213 K 32 f-t, mindössze 853 K 32 f- t ; 
néh. Török István ozdi áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Vass Vilmának évi 600 K-t ; néh. Murin 

András repejői nyug. gör. kath. tanító özv., 
szül. Demkó Juliannának évi 300 K-t; néh. 
Rakota János feleki gör. kel. el. isk. tanító 
özv, szül. Pavel Ueanának évi 400 K-t, Mária, 
Flóra, Johanna, Aurél, Vazul és Mihály nevű 
kkorú árváinak egyenként 66 K 66Vs f-t, 
együtt 400 K-t, mindössze 800 K-t ; néh. Biró 
András nyug. volt pókakereszturi ev. ref. el. 
isk. tanító Géza nevű kkorú árvájának évi 104 
K 83 f- t ; néh. Mándics Lázár volt gyulaji 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Ozvald 
Rozinának évi 601 K 20 f-t, Kálmán nevű 
kkorú árvájának 100 K 20 f-t, mindöss7e-701 
K 40 f- t ; Kvanduk János kucorai nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Köln Teréziának 
évi 300 K-t ; néh. Paletás Zénó őrszállási nyug. 
ró n. kath. el. isk. tanító özv., szül. Fuchs 
Máriának évi 525 K-t; néh. Fílep József volt 
miskolczi ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Véver 
Jozefának évi 697 K 20 f-t, Ferenc Gábor 
nevű kkorú árvájának 116 K 20 f-t, együtt 
813 K 40 f- t ; néh. Bújna József nyug. nagy-
bölgyéni róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Pinka Katalinnak évi 500 K-t ; néh. Szabó 
György volt kölesdi ág. hitv. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Zathureczky Etelkának évi 547 K-t, 
István, Margit, Karolina és László nevű 4 kkorú 
árvájának egyenként 91 K 16''/3 f t , együtt 
364 K 66 f-t, mindössze 911 K 66 f-t. ' 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Wodiáner-(líj kitüntetettjei. A Ma-

gyar Tudományos Akadémia a Wodiáner-alap 
idei 1000 —1000 koronás jutalomdíjait, értesü-
lésünk szerint, Földes János Sopron m. rét-
falusi állami és Csurlca István előbb buji, majd 
debreczeni felekezeti iskolai tanítónak ítélte oda. 
A két kitüntetett tanító sikeres tevékenységet 
fejtett ki nemcsak az iskolában, de azon kívül 
is a nép erkölcsi műveltsége, gazdasági gyara-
podása érdekében. Földes János, mint igazi 
népnevelő, községében a gazdasági fejlődést 
szakszerűen mozdította elő, amennyiben a gyü-
mölcstenyésztést nagy arányokban meghonosí-
totta. A gyümölcsidény alatt falujából napon-
ként 3—5 vaggonnal szállítanak el. Mint jái-ási 
faiskolai felügyelő nagy" gonddal ápolja a szom-
széd községek gyümölcseit is ; a gyümölcsfák 
pusztító férgei ellen föltalált szerével a közsé-
get a tönkrejutástól mentette meg. Tűzrendé-
szeti kerületi felügyelő ; a megyei tűzoltótestület 
tiszteletbeli főparancsnoka. Ennek a tetületnek 
vezényleti nyelvét teljesen magyarrá alakította 
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át. Újtelek községe számvizsgáló-székének el-
nöke. A megyés tanítóegyesületben is igen 
buzgó tevékenységet fejt ki. A különböző ki-
állításokon n\ ert oklevelei tanúsítják, milyen 
rendkívüli sokoldalú, hasznos és kiváló szorgal-
mat igénylő munkásságot fejt ki. —- Csurka István 
határt nem ismerő lelkesedéssel tölti be tanítói 
hivatá-át. Főcélja volt, hogy a tanítói nevet 
becsültté tegye. Buji tanító korá'mn magyar 
parasztokból ú. n. gubás dalkört alakított. A 
népet az uzsorától megmentendő, magtár-alapot 
teremtett. Fölolvasó-e Mélyeket rendezett, ame-
lyeknek jövedelméből népkönyvtárt alapított. 
Mintagazda hírében áll. A szőlő rekonstrukció-
ját ő kezdte meg a vidéken. A nép művelésére 
alkalmat adó egyesületet alapított, mely áldá-
sos tevékenységet fejt ki. A debreczeni nagy 
dalárda titkára és mozgató ereje. Egyháztaná-
csos. írt pályamunkákat (melyekkel díjakat 
nyert), monográfiákat, tankönyveket. Tanügyi 
szaklapot szerkeszt. Megalakította a debreczeni 
tanítók segélyző-egyesületét, a debreczeni orsz. 
tanszerkiáliítás egyik főrendezője, a református 
tanítóegyesület főjegyzője, Gönczy-egylet titkára 
stb. stb. Végzett szalma- és kosárfonó-, ipar-
iskolai rajz- és szlöjd-tanfolyamokat. A Magyar 
Tudományos Akadémia ez alkalommal is igen 
érdemes tanítókat tüntetett ki s mivel a jutal-
mazottak fa'usi tanítói minőségükben szerezték 
érdemeiket és nehezebb körülmények és viszo-
nyok leküzdésével válhattak a népnek is jó-
tevőivé, tevékenységük annnál dicséretre méltóbb. 

— Gyermekvédelem című közleményünk 
második részét, lapunk mai számát majdnem 
teljesen gróf Apponyi miniszter nagyszabású 
beszéde foglalván el, több más közleménnyel 
együtt jövő számunkra kellett hagynunk. 

— Á nem állami iskolákra vonatkozó 
törvényjavaslatot a képviselőház csak liusvét 
után fogja tárgyalni, mivel húsvétig — közbe-
esvén a szokásos szünet — úgysem intézhette 
volna el, tekintettel arra, hogy ennek a javas-
latnak a tárgyalása hosszabb időt fog igénybe 
venni, mint az állami el. iskolákra vonatkozó, 
most letárgyalt törvényjavaslat.^ 

— Dr. Wlassics Gyula. (Élet- és jellem-
rajzi vázlatok.) Ily című munkát írt Molnár 
Viktor államtitkár volt miniszteréről. A nagy-
érdekű munkát közelebb bővebben fogjuk is-
mertetni, addig is megjegyezvén, hogy szép 
kiállításban a Franklin-társulatnál jelent meg. 

— Az állami elemi iskolákra vonatkozó 
törvényjavaslatot a képviselőház f. hó 18-iki 
ülésén részleteiben is letárgyalta. A 15—17. 
§ okat változatlanul elfogadták, a 18. §-hoz azt 
a pótlást határozták el, hogy az sem lehet a 
gondnokság tagja, „aki közbotrányt okozó erkölcsi 
magaviseletet tanúsít". A 19. §-nál Maniu oláh 
nemzetiségi képviselőnek nem tetszett az, hogy 
a gondnokság tagja cstk az lehet, aki a többi 
közt migyar nyelven írni és olvasni tud s 
eközben annyira megfeledkezett magáról, hogy 
a magyar nyelv tudását egyes állampolgárok'a 
nézve „lealázónak" mondotta. Nagy vihar tőit 
ki erre s az elnök a másáról megfeledkezett o O 
oláh képviselőt rendreutasította. Apponyi Albert 
gróf miniszter is kellő bírálatban részesítette 
Maniu elszólását s a §-t adminisztratív okokkal 
védte meg. A 19. §-t változatlanul elfogadták, 
hasonlóképen a 20—22. §-okat is. A 23. §-nál, 
mely az eskümintát tartalmazza, hosszabb 
vita és több módosítás volt. A képviselőház 
Apponyi gróf miniszter hozzászólása után az 
eskümintát a következőleg állapította meg: 
„Én, N. N. az i állami népiskolához ki-
nevezett rendes tanító, esküszöm az élő Istenre, 
hogy 0 Felsége apostoli királyom, magyar 
hazám és annak alkotmánya iránt tántorítha-
tatlan és rendületlen hűséggel viseltetem, az 
ország szentesített törvényeit és törvényes szo-
kásait megtartom, a magyar hazai hatóságok 
törvényes rendeleteit és a tanítói tisztemmel 
járó kötelességeket mindenkor lelkiismeretesen, 
híven és pontosan teljesíteni, a gondjaimra 
bízott ifjúságot a magyar haza szeretetében 
fogom nevelni. Isten engem úgy segéljen!" 
A 24. §-hoz gróf Apponyi miniszter a kincstári 
iskolákra vonatkozó pótlást nyújtott be, amit a 
képviselőház el is fogadott, épúgy a 25. és 26. 
§-okat. Ezzel a képviselőház a törvényjavaslatot 
részleteiben is elfogadta, végül zajos ovációban 
részesítvén gróf Apponyi Albert minisztert. 

— Aíonomimika és az idegesség. Egy buda-
pesti segédtanfelügyelő iskolalátogatása alkal-
mával a tantestületi értekezleten azt a kijelentést 
tette, hogy a fonomimikai olvasástanítás elő-
mozdítja az amúgy is nagyon elterjedt ideges-
séget. A Népmívelés 1906. évi folyamának 7—8. 
számaiban ismertetést közöl a dr. Sarbó Artúr 
egyetemi m.- tanár A beszéd összes vonatkozá-
saiban, különös tekintettel a gyermekkorra című 
müvéről, melyben a fonomimikát orvosi szem-
pontból helyesebb tanítási módszernek mondja, 
mint az írva-olvasást. Dr. Sarbó A. ugyanis a 
fővárosi iskolák első osztályaiban tanulmányozta 
a fonomimikai eljárást s fölteszi azt a kérdést, 
vájjon a fonomimikai tanítás mellett használa-
tos jelelések nem károsak-e? s különösen ide-
gességre hajlamos gyermekeknél nem vezetnek-e 
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rossz szokásokhoz, rángatódzásokhoz ? A fele-
let kedvező, mert az orvos nemmel felel, mivel 
a jelelések átmeneti jellegűek, sőt kiemeli a 
jelek ama legkiválóbb szerepét, mely a hangok 
összeköttetésénél, összevonásánál nyilvánul s 
végül kijelenti, hogy a fonomimikai eljárás 
orvosilag hátrányosnak egyáltalában nem mond-
ható. Tudomásul szolgálhat ez az illető segéd-
tanfelügyelő úrnak és a szóbanforgó iskola 
tanítótestületének is. 

— Háztartási kiállítás. A tabáni (Fehér-
sas-téri) fővárosi leányiskola épületében minap 
nyitotta meg Fiilepp Kálmán főpolgármester 
azt az érdekes és tanulságos háztartási kiállí-
tást, melyet nagy gyakorlati tapasztalatok alap-
ján Fargyas Endréné tervezett és rendezett. A 
kiállítást nemcsak a leányiskolák növendékei, 
hanem az érdeklődő szülők s az előkelő társaság 

• tagjai is sűrűn látogatják. Gróf Apponyi Albert né 
már másodí.ben is meglátogatta, utóbbi alka-
lommal Marika kis leányával együtt, aki a 
látogatók könyvébe, az édes anyja neve után, 
szép gömbölyű betűkkel szintén beírta a nevét 
s alig bírt megválni a sok tanulságos látni-
valótól. Ugyancsak a napokban meglátogatták 
a kiállítást : gróf Andrássy Tivadarné, gróf 
Hadik-Barkóczy Endréné, báró Forster Gyuláné, 
gróf Károlyi Lászlóné, gróf Apponyi Teréz, 
gróf Almásy Györgyné, továbbá gróf Edéls-
heim-Gyulai Lipót, Hanskarl Sándor tábornok 
s a földmívelésügyi minisztérium részéről Forster 
Kálmán miniszteri tanácsos. Mindnyájan meg-
elégedésüket és elismerésüket fejezték ki a 
kiállítást rendező Vargyas Endréné buzgalma 
iránt. A kiállítás megtekinthető mindennap 
reggeli 9 órától esti 6 óráig, ünnep- és vasár-
napokon is. Belépődíj felnőtteknek 40 fillér, 
leánynövendékeknek 20 fillér, szegény tanulók-
nak ingyenes. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A „Vas-
vármegyei Altalános Tanítóegyesül et *-nek a 
budapesti Ferenc József Tanítók Házában léte-
sített szobaalapítványi helyére az 1907/908. 
tanévre oly tanítóknak a budapesti tudomány-
vagy műegyetem vagy egyéb fő- és szakisko-
lákon tanuló kiváló előmeneteli!, példás maga-
viseletű fiai pályázhatnak, kik egyszersmind a 
Vasvármegyei Altalános Tanítóegyesületnek s 
az Eötvös-alapnak tagjai s akik ezen kötele-
zettségüknek az alapszabályokban körülírt mó-
dozatok szerint mindenben megfeleltek. A föl-
vételre folyamodók a kérvényhez méllékelni 
tartoznak: 1. születési bizonyítványukat; 2. 
végzett tanulmányaikról s erkölcsi magavisele-
tükről szóló bizonyítványaikat ; 3. azt az ok-
iratot, hogy a Tanítók Házába való fölvételt 
jogosan kérik ; 4. vagyoni és családi viszonyaik-
ról szóló hiteles és kimerítő bizonyítványt ; 5. 

hatósági orvosi bizonyítványt. A hiánytalanul 
fölszerelt kérvények az Eötvös-alap elnökségé-
hez címezve 1907 május hó l-ig nyújtandók 
be Pálmai Ödön, szombathelyi közs. isk. tanító, 
egyesületi elnökhöz. 

— Értesítés és fölhívás. A békésvármegyei 
ny. tanítók f. évi febr. hó 24-én Békéscsabán 
értekezletet tartottak, amelyen Németh Lajos 
árvagyám, ny. tanító elnökké, Magyar Imre 
jegyzővé választattak. Napirenden volt a magyar-
országi ny. tanítók anyagi helyzetének javítása. 
Elhatároztatott egy oly irányú orsz. mozgalom 
megindítása, amelynél fogva már lehetőleg hús-
vét táján a ny. tanítók orsz. kongresszusban 
állapítsák meg a ny. tanítók méltányos igényeit 
s így memorandum alakjában juttassák kérvé-
nyüket küldöttségileg a kormány és törvény-
hozás elé. A Tanítók Orsz. Bizottsága is föl-
kérendő e mozgalom erkölcsi támogatására. A 
kérelem tartalma pedig az legyen, hogy mind-
azon ny. tanítók, akik 1906 dec. 31-ig nyuga-
lomba léptek, fejenként 400 K nyugdíjpótlékot 
kapjanak. Fölhívjuk tehát hazánk valamennyi 
ny. tanítóját, hogy e tárgyban ez eszme meg-
pendítőjéhez : Mihályi László ny. tanítóhoz, 
Idrány (u. p. Garadna, Abaúj-Torna vármegye), 
forduljanak. 

— Siketnéma növendékek fölvétele. Az 
Izr. siketnémák orsz. intézetében a jövő iskola-
évre az új növendékeket május havában veszik 
föl. Fölvétetnek teljes fizetők, féldíjasok és 
ingyenesek. Ezúttal a következő alapítványi 
helyeket töltik be. Az országos izraelita iskola-
alap költségére négy helyet (erre vonatkozó 
kérvények a közoktatásügyi minisztériumhoz 
nyújtandók be); a „Jó-szív"-egyesület egy ala-
pítványi helyét (kérvények a „Jó szív"-egyesüle-
lethez, Bálvány-utca 10. sz. küldendők) ; a szé-
kesfőváros egy alapítványi helyét (ennek el-
nyerése végett a fővároshoz kell folyamodni) 
és végül kilenc intézeti alapítványi helyet, me-
lyet az intézet elöljárósága tölt be (kérvények az 
igazgatóságnál nyújtandók be). 

— Adakozás. Nálunk befolyt Eötvös-alapra : 
Bálint f y István, Dolha (tagsági díja) 3 K; 
B átint f y né Gabriella, Dolha (1905. és 1906. 
évi tagsági díja) 6 K. Átutaltuk az alap pénz-
tárába. 

T a r t a l o m : Gróf Apponyi Albert miniszter be-
széde. — Állami tanítók szolgálati éveinek beszámí-
tása. — Az áll. el. iskolai törvényjavaslat. — A gazda-
sági szakoktatás reformja. — Árpád emléke. Éles 
Károly. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1907. 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 (reggel). 

Megkaphatf.i 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 letezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona ól) 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. Eçjéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomásü és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. h.EU., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMllA, I. KEB., 1SKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nein a d u n k vissza. 

Húsvéti gondolatok. 
Krónikásaink tanúsága szerint az idén 

telik be az ezeréves öltő, hogy Árpád 
vezérfejedelem meghalt. 

Ez az évforduló kötelességeket ró 
Magyarországra s a magyar nemzetre. 

A honfoglalás hősének, államéletünk 
első megalapítójának országos kegye-
lettel tartozunk. Neki köszönjük a magyar 
államiság létezését, a nemzet fönnmara-
dását s az erőteljes fundamentumokat, 
amiket az ő erős keze rakott le, hogy 
Magyarország ezer éven túl is ellent-
állhasson az idők viharainak s az új kor-
szakok mindeneket átalakító hatalmának. 

Legkiválóbb publicistáink s kultúr-
politikusaink többször s hosszasabban 
foglalkoztak „Árpád vezér millenniumá-
val" s egyhangúlag oda nyilatkoztak, 
hogy állítson a nemzet Árpád emlékeként 
minél több kultúrintézményt, iskolát és 
tanintézetet, mint a nemzeti kegyelet 
és hála maradandó jelét. 

S mintha csak visszhangra találtak 
volna e lelkes s hazafias szózatok Apponyi 
Albert gróf vallás- éi közoktatásügyi 
miniszter minden szép és nemes ügyért 
fogékony szívében, mert ki nem tartaná a 
legszebb Árpád-emléknek azt a két nagy-
jelentőségű törvényjavaslatot, amelyek-
kel a magyar parlament mostanában 
igaz jóindulattal és méltánylással fog-
lalkozik ! 

Ezek a törvényjavaslatok egyrészt 
azokat a tényezőit a nemzet nevelés-
ügyének, akik a polgárok kiképzésében 
maguknak követelhetik az érdem oroszlán-
részét, kívánják olyan megélhetési viszo-
nyok közé juttatni, amelyek a mai álla-
potok között általában megkívánhatok 
és a végzett munka értékével is arány-
ban állanak, másrészt a nemzeti eszmét, 
a nemzeti nyelvet, amely sajnos, az 
államélet más térségein nem igen tud 
megillető jogaihoz jutni, a maga teljes-
ségében beviszik majd az ország összes 
iskoláiba. 

A népoktatók megbecsülésének öreg-
bítése, anyagi helyzetének javítása, az 
iskola tekintélyének fokozása kétség-
telenül nagy hatással lesz az egész 
országra. 

Nemzeti kultúrpolitikánknak alfája ós 
omegája a népiskolai ügy és Apponyi 
Albert gróf négy évtizedes küzdelme, 
amelyet az állam nemzeti életének teljes-
ségeért folytatott, csak akkor lesz igazán 
diadalmas, ha a nemzeti nyelvet a műve-
lődés elemi intézményeiben a maga jogaihoz 
juttatja. S e munkára a kultúra talapzatá-
nál dolgozó néptanítóság van hivatva. 

Apponyi Albert grófról még ellenségei 
is el fogják ismerni, hogy közéleti műkö-
désének minden korszakában öntudatos 
határozottsággal szállt síkra az állam 
kulturális föladatainak intenzív teljesí-
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tése érdekében és a nemzeti gondolat 
szünetlen propagálása mellett a kultúr-
eszmék terjesztése volt a célpont, amely 
felé mindig törekedett. S most, liogy az 
ország kultúrügyeinek vezetése az ő 
kezébe került, íme kézzelfogható jeleit 
adja ama tudatának is, hogy az állam-
nak talpköve csak akkor lehet a maga 
ideális fényében ragyogó, tiszta erkölcs, 
ha a szellemi munkások anyagi jó voltá-
ról kellően gondoskodik. 

A magyar kultúra erőt jelent, már 
pedig hatalmas, mindenre, hadra és bé-
lvére rátermett magyar erőre van szük-
sége annak, aki a nemzetet akár ellen-
állásra, akár alkotásra mozgósítani akarja. 

A tanítóság és nemzet örömébe, 
— fájdalom! — mint már oly sokszor, 
nemzetiségi testvéreink most is sok 
keserűséget vegyítenek s ez alkalommal 
különösen az oláh papság küzd a nagyon 
is kétes értékű dicsőségért. 

Szegény hazánknak sok-sok baja, tö-
mérdek gondja közt nincs egyetlen 
nagyobb baja és egyetlen nyomasztóbb 
gondja sem, mint a nemzetiségi kérdés. 
Sok egyéb bajt leküzdött már a magyar 
nemzet életereje, sok súlyos gondtól 
tudott megszabadulni; a jövőben való 
reménye, az önönerejében való bizakodása 
nem rendült meg. De van a nemzeti 
életnek egy vonala, amelynek sötétjét 
nem tudja ái tömi a reménykedés sugara ; 
van horizontjának egy része, mely vigasz-
talanul és változatlanul komor, mint 
egy novembemapi alkonyat. Ez a vonal 
az, ahol a nemzetiségek törekvései a 
nemzetállam érdekeivel találkoznak és 
összeütköznek. A nemzetiségi probléma 
él folyton, mozog és erősödik egyre, 
szakadatlanul. 

De téved az, aki a nemzetiségek részé-
ről a magyarságot fenyegető veszedelmet 
az izgatások mértéke és módja s az 
izgatási pörök száma és kimenetele szerint 
ítélné meg. Es mert látjuk, hogy a 
magyar közvélemény valóban ezek után 
alkot magának véleményt és ezek szerint 

kíván intézkedéseket, azért azt mondjuk, 
hogy a közvélemény óriási és vesze-
delmes tévedésben van a nemzetiségi 
— mondjuk csak az erdélyi nemzeti-
ségi — kérdés jelentőségének megítélé-
sénél. Súlyos tévedés az, mely a magyar-
ság legnagyobb veszedelmét az oláh 
pópák beszédeiben és az oláh lapok 
förmedvén yeiben látja. De igazán meg-
döbbentő és szívfacsaró az a tény. hogy 
odakünn, a városok falain kívül, a fej-
lettebb kultúrától távol, a magyar állam 
intézményeinek hatásától messze, ott 
megy végbe a harc a fajok közt, ott 
fenyegeti a magyarságot az igazi vesze-
delem és ott láthatjuk, hogy már sok, 
rengeteg sok teret vesztettünk eddig és 
hogy az oláh terjeszkedés hol mint az 
ár tör előre, hol mint a talaj vize bugy-
gyan föl olyan területeken, ahol a ma-
gyarnak kellene márcsak a civilizáció, a 
kultúra érdekében is erősnek és biztos-
nak lennie. 

Mind izgathatnának, mind ágálhatná-
nak az oláh papok, tanárok, prókátorok 
és liirlapok, ha meglenne az a biztos 
tudatunk, hogy a perifériákon a magyar-
ság nagyobb gazdasági és szellemi ereje 
elnyomja az ő gazdasági és szellemi 
törekvéseiket, ha a magyarság gyarapod-
nék vagyonban, ' szaporodnék számban. 
De hozhatják törvényszékeink a szigorú 
ítéleteket és oszthatják a fogházbünte-
téseket, az a magyarság birtokát meg 
nem menti az oláhságba való olvadástól, 
az a magyarság fönnmaradását nem őrzi 
meg, ha a magyarság nem feszíti meg 
minden erejét. 

Amilyen baj továbbá reánk nézve, 
hogy az Amerikába kivándorolt magyar-
ság beleolvad az amerikai nemzetbe, 
épen olyan baj az, bogy a kivándorolt 
nemzetiségek nem olvadnak bele. Mert. 
így aztán a nemzetiségek legnagyobb 
része visszatér az országba és itt kész 
veszedelemmé válik. Ott künn teleszívja 
magát elsősorban a legtúlzóbb nemzeti-
ségi eszmékkel, azután hatnak rá az 
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amerikai polgári szabadság tanításai, 
amiket persze rendesen meg sem értett. 
Megszokja Amerikában, hogy ott a nem-
zetiségi politikáért tehetett, amit akart; 
megszokta, hogy ott nem ellenőrizte őt 
seramiféle hatóság, legföljebb a rendőrség 
fülelte le, ha bicskázott. Hazajön és itt 
épen úgy akar tenni, mint ott. Meg is 
szedte magát egy ki sit, tekintéllyé lett 
a falujában, hallgatnak rá és lassan-
lassan az eddig legbékésebb faluban is 
megszületik a nemzetiségi kérdés. Hogy 
a Felvidéken pár év óta olyan nagyon 
dühöng a nemzetiségi kérdés, az az 
Amerikából visszavándorolt pánszlávok-
nak tudható be. Akinek lelkét ott át-
itatják a magyarok elleni gyűlölet mér-
gével, az csak nem lehet itthon sem 
más, mint ádáz ellenségünk. 

Nagy csapás tehát ránk nézve a nem-
zetiségek visszavándorlása és amit ártanak 
ellenséges szellemükkel, azt nem rekom-
penzálja az a pénz, amit onnan behoznak. 

De ne csüggedjünk, reméljük a dolgok 
jobbrafordultát ! Apponyi Albert gróf a mi 
nemzeti törekvéseink igazán választott és 
kiválasztott vezére. Apponyi : az új rend s a 
magyar néptanítóság rendíthetetlenül bí-
zik eszméinek győzelmében és diadalában : 
a magyar nemzeti népnevelés és oktatás ki-
építésében, amelyhez hálatelt szívvel Isten 
áldásáért ós segedelmeért fohászkodik. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Két ítélet. 
A közigazgatási bíróság, dr. Wlassics 

Gyula elnöklete alatt, újabban két nagy-
fontosságú ítéletet hozott, melyeket, 
mivel minden tanítót közelről érdekel-
nek, egész terjedelmökben közlünk ki-
válóan érdekes megokolásaikkal együtt. 

Az egyik ítélet özvegyi segélyre vonatkozik. 
K, J. róm. kath. tanító a nyugdíjalap 

kötelékébe való fölvételre oly időben 
jelentkezett, hogy fölvétele napjától ha-
láláig nem telt le az a 10 leszámítható év, 
mdyet a tanítói nyugdíjtörvények az özvegyi 
segély föltételéül megszabnak. Ezen az ala-

pon K..J.-né özvegyi segély iránt beadott 
kérelmét a minisztérium elutasította, ellen-
ben a közigazgatási bíróság az özvegy-
nek segélyhez való igényét megállapította. 
K. J. 1893 szept. 1 tői 1904 szept. 2-ig 
szolgálatban volt és így a megkívánt 
10 évi időt kitöltötte. A nyugdíjintézetbe 
való későbbi belépést a közigazgatási bíró-
ság, az ítélet megokolásában idézett tör-
vényekre hivatkozva, nem tekintette 
olyan körülménynek, mely az özvegyi 
segély megvonására jogi alapul szolgál-
hatna. Nagyon találóan utal a közigaz-
gatási bíróság az 1875 : XXXII. t.-cikk 
megokolására, mely szerint a tanítói 
nyugdíjalap szervezésével „nem életjáradéki 
intézet fölállítása céloztatott",mint ahogy 
a tanítói nyugdíjintézet a tanítók hozzá-
járulásán kívül még három más forrás-
ból is táplálkozik, t. i. az iskolafönntar-
tók, az iskolakötelesek és az állam hozzá-
járulásából. 

A közigazgatási bíróság tehát K. J. 
tanító özvegyének javára döntött. Az 
ítélet ós megokolása egész terjedelmé-
ben i t t következik: 

Másolat. 2854/1906. K. szám. Ö Felsége a 
király nevében a magyar királyi közigazgatási 
bíróság néhai K. J . volt facskói r. kath. tanító 
özvegyének, szül. H. I.-nek özvegyi segélye 
ügyében a vall.- és közokt. m. kir. miniszter 
1904. évi dec. hó 6-án 100.903. sz. a. hozott 
határozata ellen beadott panaszát 1907. évi 
febr. hó 5-ik napján tartott nyilvános ülésében 
az 1896. évi XXVI. t.-cikk 53. §-a alapján 
tárgyalás alá vévén, következőleg ítélt: A m. 
kir. közigazg. bíróság a panasznak helyt ad, 
és panaszlónak az özvegyi segélyhez való igé-
nyét férjének halála napjától számított félév 
után kezdődő hatállyal s a férjnek az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetbe történt fölvételét meg-
előző időre eső nyugdíjjárulékok befizetésének 
kötelezettségével megállapítja. Indokok: Jól-
lehet a vall.- és közokt. m. kir. miniszter 
100.903/1904. számú határozata a kézbesítési 
ív tanúsítása szerint 1905. évi febr. hó 11-én 
kézbesíttetett panaszlónak, a panasz pedig a 
kir. tanfelügyelőnek jelentésével március 5-én 
érkezett a bírósághoz, mindazáltal a panaszt 
törvényes határidőben beadottnak tekinteni és 
tárgyalás alapjául el kellett fogadni, mert az a 
911/1905. számú tanfelügyelői jelentés szerint 

14* 
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febr. 21-én, tehát a törvényes 15 nap alatt 
adatott be a tanfelügyelőhöz, s miután panaszló 
az 1901 : XX. t.-cikk végrehajtása tárgyában 
4600/1901. sz. a. kiadott kormányrendelet 5. 
§-a értelmében a jogorvoslat beadására nézve 
figyelmeztetve nem lett, az abból származó ké-
sedelem, hogy a panasz nem a vall.- és köz-
okt. miniszterhez, vagy a közigazg. bírósághoz 
adatott be, panaszló hátrányára nem számít-
ható. Az ügy érdemét illetőleg a vall.- és köz-
okt. miniszter csupán azon okból utasította el 
panaszolt határozatával özvegy K. J.-nének 
özvegyi segély iránti kérelmét, mert néhai férje 
K. J. volt facskói r. kath. tanító az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetbe való fölvételre szükséges kel-
lékek megszerzésének idejétől számított egy év 
alatt a 37.290/1892. sz. a. kiadott tanfelügye-
lői utasítás ellenére fölvételre nem jelentkezett, 
hanem ezt csak később tette, mire a 7912/1897. 
számú miniszteri rendelettel 1896. évi febr. hó 
1-től kezdve a nyugdíjintézetbe fölvétetett ugyan, 
de ezen időponttól elhalálozása napjáig l904. 
évi szeptember hó 2-ig az a 10 beszámítható 
év, melyet a tanítói nyugdíjtörvények az öz-
vegyi segély föltételéül megszabnak, le nem 
telt. A panaszolt határozat ezen álláspontja 
azonban törvény szerint meg nem állhat. Nem 
vitás, hogy a nevezett tanító elhalálozása ide-
jében az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek tagja 
volt ; valamint az sem vitás, hogy tanítói szol-
gálatának megkezdésétől 1893. évi szept. hó 
1-től a szolgálati időnek 1895 szept. 1-től 1896 
febr. 18-ig betegség miatt történt, s ezért a 
vall.- és közokt. miniszter által is igazoltnak 
tekintett megszakításán kívül 1904 szept. 2-án 
bekövetkezett haláláig szolgált, és így a nyug-
díjintézetbe történt későbbi belépésének esetle-
ges következményeitől eltekintve, az 1875. évi 
XXXII. t.-cikk 13. § és az 1891. évi XLIII. 
t.-cikk 5. §-ában megkívánt 10 évi szolgálati 
időt kitöltötte. Minthogy pedig az 1875. évi 
XXXII. t.-cikk 41. §-a, mely a tanítóknak az 
orsz. nyugdíjintézetbe való belépési kötelezett-
ségét megállapítja, ezen kötelezettség teljesíté-
sének elmulasztásához nem fűzi azt a követ-
kezményt, hogy a későbbi belépés esetében a 
belépést megelőző, de a most idézett törvény 
1. és 2. §-a szerint egyébként beszámítható 
szolgálat a nyugdíjjogosultság szempontjából 
figyelembe nem lenne vehető, és ilyen meg-
szorító rendelkezést sem az 1875. évi XXXII. 
t.-cikk módosításáról szóló 1891. évi XLIII. 
t.-cikk, sem más törvény nem tartalmaz : ennél-
fogva a belépést megelőző, de a törvény által 
egyébként beszámítani rendelt szolgálati időnek 
a nyugdíjjogosultság szempontjából csupán az 
elkésett belépés címén való kizárása a törvény 
alapján meg nem indokolható. Törvény szerint 

a törvényben meghatározott belépési kötelezett-
ségnek csupán az a következménye, hogy az 
illető tanítók hivatalból vétessenek föl a nyug-
díjintézetbe, és ennek megfelelőleg a dolog 
természetéhez képest késedelmes fölvétel ese-
tében a nyugdíjjárulékok pótlólag beszedesse-
nek. A vall.- és közokt. miniszternek a nép-
oktatási törvények végrehajtására vonatkozó 
tanfelügyelői utasításról kibocsátott 1905. évi 
70.000. számú körrendelete 180. §-ban mái-
kifejezetten kötelességévé teszi a tanfelügyelő-
nek, hogy a tanítókat az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetbevaló fölvétel végett esetről esetre hivatal-
ból jelentsék be, míg az 1891. évi XLIII. t.-cikk 
12. §-a a nyugdíjjárulékok és azok hátralékai 
beszedésének szabályozásánál elrendeli, hogy a 
tanítók terhét képező járulékokat az iskolaszékek 
az illetőknek állomásaikkal egybekötött java-
dalmaikból levonni tartoznak és egyúttal gon-
doskodik mulasztás esetére a megtorlásról is. 
A tanítói nyugdíjintézetbe történt későbbi be-
lépést megelőzött s törvény szerint beszámít-
ható szolgálatnak figyelembe vétele mellett szól 
továbbá a fölhozottakon kívül az 1875. évi 
XXXII. t.-cikk indokolása is, amely kimondja, 
hogy nem életjáradéki intézet fölállítása céloz-
tatott ; valamint végül az a körülmény is, hogy 
az orsz. tanítói nyugdíjalap a tanítók járulé-
kain kívül és pedig nagyobb részben az iskola-
fönntartók, az iskolakötelesek és az állam 
hozzájárulásából képződik. Ezen indokoknál 
fogva panaszlónak az özvegyi segélyhez való 
igénye az országos nyugdíjintézetbe való föl-
vételt megelőző időre eső s az 1875. évi XXXII. 
t.-cikk 28. §-a értelmében a tanítót terhelő 
nyugdíjjárulékok utólagos befizetési kötelezettsé-
gének fönntartásával az 1891. évi XLIII. t.-cikk 
5. §-a alapján meg volt állapítandó. Kelt Buda-
pesten, a m. kir. közig, bíróságnak 1907. évi 
febr. hó 5-ik napján tartott üléséből. Wlassirs, 
s. k., elnök. Gózony, s. k., előadó. 

A másik, f. hó 13-án hozott ítélet, 
0. T. felekezeti tanító nyugdíjának ki-
szabására vonatkozik. 

0. T. 1894-ben lépett be a nyugdíj-
alap kötelékébe, ennélfogva a miniszté-
rium 0. T. nyugdíjjogosultságát is, ettől 
az időtől számítva, csak 12 évi szolgá-
lati idő után állapította meg, hivatkozva 
a 37.290/1892. sz. körrendelet II. 4. 
pontjára, mely szerint „a nyugdíjra való 
jogosultság rendesen azon időponttól 
veszi kezdetét, amelyben a tanító az 
orsz. tanítói nyugdíjintézetbe való föl-
vételre a törvényszabta kellékek teljes 
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birtokába ju to t t ; ha azonban a tanító 
az összes kellékek megszerzésétől szá-
mítandó 1 évi határidőn belül az ok-
mányok fölterjesztésére vonatkozó köte-
lezettségének eleget tenni elmulasztja: 
a nyugdíjjogosultság részére csak azon 
év kezdetétől számítandó, amely év fo-
lyamában okmányait — fölvétele vé-
gett — fölterjeszti". 

Ezzel szemben a közig, bíróság 0. T. 
nyugdíjigényét 1884 szept. 1-től, vagyis 
oklevelének megszerzése idejétől kezdve álla-
pította meg, a 12 évre eső nyugdíjjáru-
lékok és esedékes kamataik utólagos meg-
fizetésének kötelezettsége mellett. Meg-
okolásában a közig, bíróság hangsúlyozza, 
hogy azt, hogy „a tényleg szolgálatban 
töltött idő csak a nyugdíjintézetbe való 
jelentkezés időpontjától volna számí-
tandó, egyik törvény sem mondja ki". 

Az ítélet, megokolásával együtt, egész 
terjedelmében így hangzik: 

Más o1 at. 236/1906. K. szám. Ö Felsége a 
király nevében a m. kir. közig, bíróság O. T. 
oláhszentlászlói nyugalmazott hitfelekezeti volt 
tanító panaszát a vall.- és közokt. m. kir. mi-
niszter 1906. évi augusztus hó 31-én 72.389. 
sz. a. kelt határozata ellen, mely a panaszosnak 
tanítói nyugdíját 1906. évi október hó 1-től 
kezdődőleg évi 320 koronában állapította meg, 
1907. évi március hó 13. napján tartott nyil-
vános ülésében az 1896. évi NXYI. t.-cikk 53. 
§-a alapján vizsgálat alá vévén, következőleg 
ítélt : A m. kir. közig, bíróság a panasznak 
részien helyt ad: a panaszos tanító élethosszig-
lan élvezendő nyugdíját évi 460 (négyszáz-
hatvan) koronában állapítja meg s ennek az 
orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalapból való 
kiszolgáltatását, valamint az ezen összeg és a 
vall.- és közokt/ miniszter által folyóvá tett, a 
fejezetben megjelölt nyugdíj között jelen ítélet 
jogerőre emelkedéséig fölmerülendő különbözet 
kiegyenlítését elrendeli ; viszont O. T. nyugal-
mazott tanítót kötelezi, hogy a nevezett alapnak 
1884. évi szeptember hó 1-től 1893. évi decem-
ber hó 31-ig járó törvényszerű nyugdíjjárulé-
kokat, a késedelmi kamatokkal együtt, fizesse 
meg. Indokok : A bírósággal közlött miniszteri 
ügyiratok között fekvő „Nyugdíjazási táblázat"-
ból kivehetőleg, a vall.- és közokt. m. kir. mi-
niszter a panaszos tanító nyugdíját 1894. évi 
január hó 1-tól számított 12 évi szolgálati idő 
és tényleg élvezett évi 712 korona fizetése 

alapján, ennek 44%-ával évi 320 koronában 
állapította meg; az 1894. évi január hó 1-től 
eltöltött szolgálati idő mellőzését a panasz-
beadványt kísérő, 1906. évi december hó 31-én 
111.940. sz. a. kelt fölvilágosító iratában azzal 
indokolván, hogy a panaszos tanító az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetbe való fölvételét csak 
1894. évben kérelmezte, nyugdíjjogosultsága tehát 
csak ettől az évtől kezdődőleg állapítható meg. 
Viszont a panaszos tanító azt kéri, hogy szol-
gálati ideje az 1881/2. iskolai évtől, tehát 25 
évül számíttatván, évi 800 korona javadalom 
alapul vételével, nyugdíja évi 560 koronában 
állapíttassák meg. Igaz ugyan, hogy O. T., amint 
azt a miniszteri — már említett — „Nyug-
díjazási táblázat" is megállapítja s a panasz-
iratához csatolt szolgálati bizonyítványok is 
tanúsítják, tényleg az 1881/2. iskolai évvel 
kezdte és az 1905/6. iskolai év végéig, 1906. 
évi szeptember hó 30-ig megszakítás nélkül 
folytatta népiskolai tanítói szolgálatát. Ámde 
ezen szolgálati idő teljes beszámítását köve-
telvén, helytelenül hivatkozik a panaszos az 
1885. évi XI. t.-cikk 7., és 1894. évi XXVII. 
t.-cikk 7. §-aira, melyeknek már a törvények 
címeiben megjelölt más szolgálati körökre vonat-
kozó rendelkezései alá a fönnforgó vitás kérdés 
egyáltalában nem tartozik. A népiskolai tanítók 
nyugdíjazásáról külön törvények rendelkeznek 
és ezek, jelesen az 1875. évi XXXII. t.-cikk 2., 
valamint az 1891. évi XLIII. t.-cikk 1. §-ában 
kimondatik, hogy a külön szervezett orsz. tanítói 
nyugdíj- és gyámalappal szemben nyugdíjjogo-
sultság csak azokat a nyilvános népiskolai 
tanítókat illeti meg, akik egyéb törvényes föl-
tételek mellett az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 
133. §-ában megkövetelt képesítési oklevélnek 
birtokában vannak, amiből megállapítható, hogy 
a nyugdíjra való igény akkor veszi kezdetét, 
amidőn az illető tanító a törvényszerű képesítő-
oklevelet megszerezte. A panaszos nem mutatja 
be ezt az oklevelet és róla panasziratában sem 
tesz említést ; de a bírósághoz áttett miniszteri 
ügyiratok között található 45.148/1898. sz 
fogalmazványi íven hivatalos, tehát hiteles 
adatok alapján egybeállított táblázat 2. rovata 
szerint a panaszos 1884. évi július hó 6-án 
szerezte meg a népoktatási törvény követelte 
képesítő- oklevelet ; az idézett két nyugdíjtörvény 
világos rendelkezése értelmében tehát szolgálati 
ideje nyugdíjjogosultsága szempontjából csak 
az erre következett iskolai évtől, 1884. évi 
szeptember hó 1-től jöhet számításba. Az utol-
jára élvezett, tehát a nyugdíj megszabásánál 
alapul veendő tanítói fizetés tekintetében a 
panasziratban foglalt állítás nem felel meg a 
ténybeli valóságnak: mert a panaszosnak, mint 
oláhszentlászlói gör. kel. tanítónak, az 1893. 
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évi XXYI. t.-cikk végrehajtása folyamán foga-
natosított álcalános összeírás alkalmával 256 
forintban, vagyis 512 koronában állapíttatott 
meg az összjárandósága, amihez ezután eltöltött 
10 évi szolgálata alatt két, egyenként 100 
korona ötödéves korpótlék járult a most emlí-
tett törvény rendelkezéséhez képest. A panaszos 
közvetlenül az előtt, hogy nyugdíjaztatását 
kérelmezte volna, folyamodott ugyan nyugdíj-
igényének évi 800 koronára való fölemeléseért, 
de a vall.- és közokt. miniszter 21.779/1906. sz. 
rendeletével, a most előadottak szerint, a való 
állapotnak megfelelően, az eredetileg 300 forintra 
(600 korona) biztosított igényt 712 koronára 
emelte csak, panaszosnak tehát ez az a „beszá-
mítható fizetése", melynek az 1891. évi XLIII. 
t.-cikk 3. §-a szerint a nyugdíjkiszabásnál alapul 
kell szolgálnia. A vall.- és közokt. miniszter a» 
1894. évet megelőzött szolgálati idő számon 
kívül hagyásának indokolásául, már említett 
fölvilágosító iratában, az 1891. évi XLIII. t.-cikk 
végrehajtá>a tárgyában 37.290'1892. sz. a. ki-
bocsátott körrendelet II., 4. pontjára hivatkozik, 
mely szerint „a nyugdíjra való jogosultság 
rendesen azon időponttól veszi kezdetét, amely-
ben a tanító az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe 
való fölvételre a törvényszabta kellékek teljes 
birtokába jutott ; ha azonban a tanító az összes 
kellékek megszerzésétől számítandó 1 évi határ-
időn belül az okmányok fölterjesztésére vonat-
kozó kötelezettségének eleget tenni elmulasztja : 
a nyugdíjjogosultság részére csak azon év 
kezdetétől számítandó, amely év folyamában 
okmányait — fölvétele végett — fölterjeszti". 
Ennek a jogmegszorító rendelkezésnek azonban 
az egymást kiegészítő két nyugdíjtörvényben 
nemcsak szankciója, de még legcsekélyebb támasz-
téka sincsen ; sőt ellentétben van azoknak tételes 
rendelkezéseivel. Mindkét nyugdíjtörvény szerint, 
minden megszorítás nélkül, életük végéig élve-
zendő nyugdíjjal távozhatnak tanítói állomá-
sukról, kik 40, illetve legkevesebb 10 beszá-
mítható évig szolgáltak a két törvényben 
fölsorolt intézetek valamelyikében mint segéd-
vagy rendes tanítók ; ezek nyugdíjjogosultságá-
nak, tehát szolgálati idejük beszámíthatóságának 
pedig egyetlen föltételét abban szabja meg 
egyértelműen, hogy képesítő-oklevelen alapuljon 
az alkalmaztatásuk, amihez az 1891. évi XLIII. 
t.-cikk 1. §-a még azt fűzi, hogy az alkalmaz-
tatás végleges legyen, ami egyébként, tekintettel 
az 1868. évi XXXVin. t.-cikk 138. §-ára, más 
nem is lehet. Azt azonban, hogy a tényleg 
szolgálatban töltött idő csak a nyugdíjintézetbe 
való jelentkezés időpontjától volna számítandó, 
egyili törvény sem mondja ki. A közig, bíró-
ságnak az előadottak folytán az 1896. évi 
XXVI. t.-cikk 134. §-ának második bekezdése 

alapján a föntebb szószerint idézett miniszteri 
szabályrendelet második, megszorító tételének 
a törvényesség szempontjából való elbírálására 
is ki kellett terjeszkednie és bíróilag megálla-
pítani azt, hogy ez a rendelkezés a törvények 
tételes határozmányaival nem igazolható, miért 
is jogforrásul a jelen esetben tárgyalt szem-
pontból alkalmazható nem volt. A fölterjesztett 
tényállás és az ismételten idézett tanítói nyug-
díjtörvények alapján O. T. 1906. évi szeptember 
hó 30-án véget ért tanítói szolgálata, dacára 
annak, hogy csak 1894. évi január hó 1-től 
vétetett föl a nyugdíjintézetbe, 1884. évi szep-
tember hó l-ig visszamenőleg, 22 évben s 
ehhez képest nyugdíja, utoljára tényleg élvezett 
712 korona fizetése alapján, a panaszlott mi-
niszteri rendelettel tévesen utalványozott 320 
koronáról a fizetés 64%-ának megfelelően 460 
koronában volt megállapítandó, illetve föleme-
lendő. Mivel pedig az orsz. tanítói nyugdíj- és 
gyámintézet nála biztosított nyugdíj fedezésére 
rendelt alap jövedelmi forrásainak a biztosított 
tanítók által az 1875. évi XXXII. t.-cikk 28. 
és 1891. évi XLIII. t.-cikk 11. §-ai értelmében 
fizetendő nyugdíjjárulék egyik alkotó elemét 
képezi s a nyugdíjra való igény ennek teljes 
mértékben történt lerovásától, mint alapfölté-
teltől, elválaszthatatlan: a panaszos az 1884. 
évi szeptember hó 1-től 1893. évi december 
hó 31-ig, bíróilag beszámítandónak nyilvánított 
szolgálati idejére esedékessé vált nyugdíjjáridékok 
és ezeknek mint köztartozásnak az esedékesség 
időpontjaitól járó törvényszerű kamatait a vall.-
és közokt. minisztertől megjelölendő helyen 
és módon az orsz. tanítói nyugdíj- és gyám-
intézet javára megfizetni köteles. A bíróság e 
határozat két példányát a vall.- és közokt. 
m. kir. miniszternek 1906. évi december hó 
31. napján 111.940. sz. a. kelt átirata mellék-
leteivel együtt, megfelelő eljárás, illetőleg a 
határozat egy példányának a panaszos jogi 
képviselője : dr. Boila Romulus dicsőszentmártoni 
lakos, ügyvéd részére az 1896. évi XXVI. t.-cikk 
138. §-a szerint eszközlendő kézbesítése végett 
kiadja. Kelt Budapesten, a m. kir. közig, bíró-
ságnak 1907. évi márc. hó 13. napján tartott ülé-
séből. Wlassics s. k., elnök. Leövey s. k., előadó. 

A közig, bíróság két ítélete amily 
igazságos, époly humánus, de azért jól 
teszik t. kartársaink, ha rendes tanítói 
állásra való megválasztásuk után azonnal 
jelentkeznek az orsz. nyugdíjintézet kö-
telékébe való fölvételre. Kötelességük ez 
nemcsak az 1905. évi 70.000. számú 
körrendelet szerint, hanem úgy önmaguk, 
valamint családjuk iránt is. 
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Szövet k ez ve bold ogulun k. 
A szövetkezés, a tömörülés, bizonyos nagy 

célok elérésére, szüli azokat az erkölcsi és 
anyagi eredményeket, melyekkel a magyarság 
részére is szebb jövőt teremthetünk, mint ami-
lyen a múltja volt. A szövetkezés áldásaiban 
részesül ma már mindaz, aki elég okos ezt a 
rendelkezésre álló közkincset használatba venni. 
Tanítóinkra nem lehet panasz, hogy nem ismer-
nék, miféle teendő várakozik rájuk ezen a téren. 
És bár nem lehet egészen általánosítani a 
dicséretet, mégis elmondhatjuk, hogy a hazafias 
tanítók, mint szövetkezetek igazgatói, könyvelői, 
vagy egyéb főemberei, becsületesen megteszik 
kötelességüket. A szövetkezeti eszme támogatása 
dolgában a legérdemesebb és leghasználhatóbb 
munkatársak. Ezt elismeri minden, az ügyekkel 
ismerős, ennélfogva illetékes tényező. 

Két nagy magyar szövetkezeti központnak 
— a legelsőknek elterjedettség és munkakör 
tekintetében is — kívánjuk ezen sorokban mult 
évi nemzet- és fajerősítő tevékenységét rövid 
vonásokban megrajzolni. Ezek az eredmények 
legjobban igazolják, hogy a tanítóságnak minő 
gyönyör ü munkatere nyílik, ha a falu társa-
dalmi életét szebbé, jobbá, nemesebbé akarja 
varázsolni és a népet a saját magunkon segítés 
elvének érvényesítésével, új mezőkön, a gazda-
sági fölvirágozás útjára igyekszik vezérelni. 

Az Országos Központi Hitelszövetkezethez 
a lefolyt év végén már 1956 hitelszövetkezet 
tartozott. A központ, mint fönnállásától kezdve 
mindig, most is arra törekedett, hogy a köte-
lékbe tartozó szövetkezetek ne bocsátkozzanak 
kockázatos vállalatokba. De betartva a helyes 
szövetkezeti irányt, rendhez, pontossághoz és 
az elvállalt kötelezettségeknek a maga idejében 
való teljesítéséhez szoktatták a szövetkezeti 
tagokat. így az emberek korlátozva vannak 
olyan dolgok elkövetésénélj melyek esetleg a 
vigyázatlannak vagy rövidlátónak anyagi és 
erkölcsi romlását okozhatják. 

A kölcsönadásnál az előző években meg-
honosított szabályok szerint jártak el a központi 
szövetkezetnél. Az ingatlan-érték feléig adható 
jelzálogos kölcsönök engedélyezését folytatták. 
Megszavaztak 1093 ilyen kölcsönt 1,605.625 
korona, az utolsó 4 év alatt pedig összesen 
4753 kölcsönt 4,482.891 korona értékben. A 
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetével kar-
öltve az ingatlan-érték egész 75 százalékáig 
menő kölcsönt az utolsó 14 hónap alatt (ettől 
kezdették meg az ilyen kölcsönök adását) 3143-at 
szavaztak meg 13,301.300 korona értékben. 
Ezek a kölcsönök különösen fontos fölada-
tot teljesítenek a kisgazdák földvásárlásai alkal-
mával. 

A kötelékben levő szövetkezeteknél tagsági 
összeírást legutóbb a mult év közepén eszkö-
zöltek. A szövetkezeteknek ekkor nem kevesebb, 
mint 498.379 tagjuk volt 908.014 jegyzett 
üzletrésszel, 45,278.53 i korona értékben. Ebből 
tényleg már befizettek 26,456.853 koronát; a 
gyűjtött tartalékok összege 4,241.220 ko-
rona. így a szövetkezetek tényleges vagyona 
30,698.073 korona. 

A szövetkezetek a lefolyt év végén váltók 
alapján 35,982.787, kötelezvények alapján 
35,605.721, fölszerelési előlegek címén 193.251 
koronával tartoztak a központnak. Leszámítolt 
a központ az utolsó évben 285.034 darab váltót 
84,908.431 és 31.473 darab kötelezvényt 
12,880.206 korona értékben. 

A szövetkezeteknél, azok tagjai, 47,176.370 
korona takarékbetétet helyeztek el. Ha ehhez 
hozzászámítjuk a 30,698.073 korona tőkét és 
tarfalékot és a központtól igénybe vett 71 
millió koronát, látjuk, hogy az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezethez tartozó, legnagyobb-
részben falusi szövetkezetek 148 millió koronával 
dolgoztak. Bizony, ha valaki ezelőtt nyolc évvel 
ekkora fejlődést mert volna jósolni, szörnyen 
kinevették volna. 

* 

A Hangya, a Magyar Gazdaszövetség fo-
gyasztó és értékesítő szövetkezetének a fejlődése 
méltóan állítható a Központi Hitelszövetkezet 
mellé. Terjeszkedése ugyan lassúbb, de ennek 
megvan a maga természetes oka. Sokkal nehe-
zebb az árú-, mint a pénzellátás. És inkább 
kell hozzá szakértő vezetés, mint a hitelszövet-
kezethez. A vezetőket jobban leköti és nehezebb 
mégis eredményeket fölmutatni. Más a termé-
szetük, tehát az összehasonlítás is nehéz ; de 
azért mondhatjuk, hogy a Hangya szövetkezetei 
ugyancsak derekas munkát végeznek és ott, 
ahol a közvetítés elhatalmasodott, valóságos 
áldás a fogyasztó közönségre. 

A Hangya központ kötelékében működő 
szövetkezetek száma a lefolyt év végén 676 
volt. Az általa lebonyolított árúforgalom pedig 
kitett 9,605.993 koronát. A legutolsó év több-
lete az előző esztendővel szemben kerek szám-
ban 2 millió. A vidéki szövetkezetek forgalma 
ennek a 9 és fél milió koronának körülbelül 
a kétszerese. Ugyanis bizonyos árukat, külö-
nösen, melyeknek messziről való szállítása igen 
költséges lenne, a szövetkezetek közeli forrá-
sokból, termelő szövetkezetektől, gyárakból 
szerzik be. A központi szövetkezet, hogy az 
árúellátás céljainak minél inkább meg tudjon 
felelni, tervbe vette, hogy a vidék alkalmas 
pontjain kisebb központokat szervez. Az első 
ilyen központ Nagyenyeden ' már működésben 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 2 . SZilt. 

is van és az első kilenc havi forgalma közel 
háromnegyed millió korona volt. 

Úgy az Országos Központi Hitelszövetkezet, 
valamint a Hangya központ is a maguk díszes 
és célszerű berendezésű palotájukból intézik az 
ügyeket, melyeknek célja a magyarnak gazda-
sági emelkedését, erkölcsi újjászületését és szelle-
mének megerősödését a lehetőség szerint való 
masas fokra emelni. Ehhez a munkához minden O # / 
tanító örömmel nyújthat segédkezet. Erte csak 
elismerést, megbecsülést várhat azoktól, akik 
az ország és nemzet ügyét intézik. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

Gyermekvédelem. 
A gyermekvédelem hazánkban. 

Hazánkban az elhagyott gyermekekről igen 
sokáig vajmi kevéssé gondoskodtak. A XVII-ik 
században már a községek föladatává tétetett 
a törvénytelen és más elhagyott gyermekekről 
való gondoskodás, amely azonban igen kicsiny 
körre szorítkozott s így nálunk az elhagyott 
gyermekek sorsa épen nem volt jónak mondható. 

Maguknak a törvényes gyermekeknek hely-
zete sem volt jó, mert pl. a földesuraktól függ-
tek a jobbágyok és azok gyermekei teljesen. 
József császárnak volt érzéke az ilyen kérdések 
iránt is, de azt cselekedni nem hagyták s így 
csak az 1848-as törvények hoztak fölszabadulást. 

A kiegyezés utáni szédületes fejlődésben 
azonban a gyermekvédelem is helyet talált s 
már 1870-ben megalakult az első budapesti 
gyermekmenhely elhagyott, kitett és oly gyer-
mekek számára, akiknek szülei börtönben vagy 
kórházban voltak. E menhely a fölvett gyer-
mekeket azonnal szoptatós dajkáknak adja ki, 
a gyöngébbeket pedig az intézetben tápláltatja. 
A kiadott gyermekek felügyelet és ellenőrzés 
alatt állanak. 

Az 1876. évi XIV. t.-c., amely a közegész-
ségügy rendezéséről szól, elég mostohán intéz-
kedik a községek lelenceinek gondozásáról, el-
tartásáról és gyógyíttatásáról. 

Az orvosegyesületnek sikerült végre föl-
ébreszteni az érdeklődést a belügyminiszterhez 
1879-ben intézett emlékiratával, amelyben lep-
lezetlenül föltárta a helyzetet, a következőket 
mondván: „az ápolásba adott gyermekek a 
falvakban rosszul ápoltatnak, elnyomorodott, 
kiéhezett, félholt állapotban hozatnak be faluról, 
sokszor útközben elhalnak s egyenesen a Rókus-
kórház boncoló asztalára kerülnek ! " 

1879-ben a főváros 200.000, Rökk Szilárd 
128.000, Vécsey János 400.000 koronás ala-
pítványokat tettek gyermekvédelmi célokra, de 
mivel a kérdés rende/.ése halogatást szenvedett, 
dr. Szalárdy Mór, aki az ügynek bátor védel-

mezője volt, Tabódy József cs. és kir. kama-
rással megalakította a Fehér Kereszt orsz. lelenc-
ház-egyesületet, amely 1886-ban kezdte meg 
működését, egyelőre akként, hogy csak gyermek-
ágyasok ápolására és segélyezésére szorítkozott. 

Nagy és fontos lépés volt ez, mert a csábí-
tásnak áldozatul ejtett nő megmentésére és a 
szégyenre és pusztulásra született gyermek 
megmentésére immár a társadalom fogott kezet. 

1894-ben Hieronymi Károly akkori belügy-
miniszter a Fehér Kereszt-egyesületet nagy-
arányú segélyezésben részesítette s elrendelte, 
hogy az ezen intézet által fölvett gyermekek 
tartásdíját az illetőségi községek megfizetni 
tartoznak. Ezen intézkedés által lehetővé vált 
az elhagyott gyermekek nagyobb számban való 
fölvétele s az intézet nemcsak Pest, hanem már 
a szomszédos vármegyékben is állított lelenc-
telepeket. 

Még nagyobb lendületet adott az ügynek az 
1898. évi XXI. t.-c., amely kimondta, hogy a 
talált, valamint a hatóságilag elhagyottnak 
nyilvánított gyermekek után hét éves korig 
fölmerülő gondozási és ápolási, valamint neve-
lési költségeket az orsz. betegápolási alap fedezi. 
Perczel Dezső belügyminiszter, hogy a törvény 
rendelkezéseinek eleget tegyen, egyszersmind 
szerződést kötött a Fehér Kereszt-egyesülettel, 
hogy az elhagyottnak nyilvánított gyermekeket 
az orsz. betegápolási alap terhére átvegye gon-
dozásába, ami meg is történt. 

Az ápoltak egy nagy kétemeletes központi 
házban és az Erzsébet-alapítványi ház nagy 
részében nyernek elhelyezést. Az első emelet 
és az Erzsébet-ház egészséges csecsemők, a máso-
dik emelet betegek számára van berendezve. 
Külön osztály tartatik fönn a szembetegek, bél-
betegek és bújakóros betegek részére. 

A gyermekek átlagos napi fölvétele 15, föl-
vétetnek szülői vagy magánházakban született 
vagy a hatóság által beutalt és a telepekről 
betegen visszahozott gyermekek. A szopós-
gyermekek mellé dajkául lehetőleg az anyát 
veszik föl, ha az anya beteg, elhalt, börtönben 
van stb., úgy fizetett dajkák táplálják a gyer-
meket, aki addig marad az intézetben, amíg 
a 3500 grammot el nem éri. A csecsemőket 
csak szoptatós-asszonynak adják dajkaságba és 
pedig olyannak, aki a saját gyermekét már 
elválasztotta vagy pedig az meghalt. Nagyobb 
gyermekeket csak oly tápanyának adnak ki, 
aki jobb módú, előnyben részesül az, akinek 
nincs gyermeke. 

A Fehér Kereszt-ben a gyermekek 7 éves 
korukig maradnak gondozás alatt, annak letel-
tével vagy édesanyjuk veszi át azokat, vagy az 
illetőségi község gondozásába kerülnek. E lelenc-
házban a gyermek anyja mindig rendelkezik 
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a gyermeke fölött s gyermekét a lelencház 
kötelékéből bármikor kiveheti. A gyermekek 
nevelését a szülők segélyezése által is elősegítik. 

A Fehér Kereszt lelencház több speciális 
lelencteleppel rendelkezik. Így pl. gyöngén fej-
lett vagy koraszülött gyermekek számára és 
olyanoknak, akiknek szülői annyira ragaszkod-
nak hozzájuk, hogy idegen dajkaságba kiadni 
nem akarják. 

A kitelepített gyermekek felügyeletét kine-
vezett teleporvosok végzik, 14 naponként meg-
vizsgálván azokat, viszont ezek munkáját a 
központi ellenőrző- orvosok felügyelik, akik min-
den gyermeket évenként megvizsgálnak. 

Az ország 11 városában fiókokat tart fönn 
az egyesület, amelyek a központi intézet min-
tájára működnek. 

Ámde a magyar állam a gyermekvédelem 
ügyének rendezését még tovább vitte. Lelkes 
írók és magasztos gondolkodású államférfiak 
érezték, hogy sok hibát és közönyt kell orvo-
solniok s ezek gondoskodásának köszöni meg-
születését az 1901. évi VIII. és XI. t.-c , amely 
a gyermekvédelmet az egész ország területén 
törvényesen rendezi. 

Ezen két törvénynek, valamint az azok végre-
hajtása ügyében kiadott gyermekvédelmi sza-
bályzatnak rendelkezései a következők: 

À talált gyermekek és a hatóságilag elha-
gyottaknak nyilvánított 15 éven aluli gyermekek 
védelmére Budapesten és az ország különféle 
vidékein állami gyermekmenhelyek állítassanak 
(ez idő szerint 18 van és pedig : Budapesten, 
Szegeden, Kolozsvárott, Aradon, Nagyváradon, 
Temesváron, Szombathelyen, Szabadkán, Maros-
vásárhelyen, Pécsett, Veszprémben, Debreczen-
ben, Kecskeméten, Gyulán, Kassán, Rimaszom-
batban, Nagyszőllősön, Munkácson. Az állami 
gyermekmenhely falain belül csupán a beteg, 
gyönge fejlettségű, különösebb ápolást és orvosi 
gondozást igénylő gyermekeket tartják, a töb-
bieket megbízható gondviselőknél, elsősorban 
gazdáknál, iparosoknál helyezik el. A törvény 
rendelkezései alapján hatóságilag elhagyottnak 
nyilvánítandó és így a menhelyekbe fölveendő 
a talált gyermekeken kívül minden oly 15 éves-
nél fiatalabb vagyontalan gyermek, akinek 
eltartására és nevelésére képes és köteles hozzá-
tartozója nincs és akinek eltartásáról és neve-
léséről a rokonok, jótevők vagy jótékony-inté-
zetek kellőképen nem gondoskodnak. 

A 18 állami gyermekmenhely kötelékében 
immár több mint 30.000 gyermek van gondo-
zás alatt. 

Az elhagyott gyermekekről való gondosko-
dásnak célja elsősorban a gyermekek életének 
megmentése. Nálunk a legújabb enemü kutatá-
sok szerint évente meghal 144 201 eg; egy even kapcsan e 

aluli gyermek, ami az összes halálozásnak 
31*3 °/o-át teszi. A hét éven alul elhalt gyer-
mekek száma 233.851, ami az összes halálo-
zásnak 50'76%-át képezi. Köztudomású, hogy 
a törvénytelen gyermekek halálozása jóval na-
gyobb, mint a törvényesekké. 

íme a gyermekmenhelyek működésének óriási 
hordereje. 

De vannak az elhagyott gyermekekről való 
gondoskodásnak más céljai is. 

Nagy jelentőségű az elhagyott gyermekekről 
való gondoskodás abban a tekintetben is, hogy 
a közegészség rendelkezéséről szóló törvény 
20. §-a, mely eddig üres betű volt, tényleg 
keresztülvitessék. Az állam ugyanis a nevelő-
szülőket kitanítja és oktatja arra, hogyan kell 
a nevelésükre bízott gyermekekkel bánniok és 
kötelezi arra is, hogy a gyermekeket az egész-
ségtan összes követelményeinek megtartásával 
neveljék. Midőn az állam ezt teszi, akkor egyút-
tal megtanítja a nevelő-szülőket arra is, hogyan 
kell saját gyermekeikkel bánniok és ezzel egy-
időben a nevelő-szülőkön kívül más egyénekkel 
is megismerteti a gyermekegészségtan követel-
ményeit. Annál f'ontosabb ez a körülmény, mert 
a magyar földmívesek jórésze nem fektet nagy 
súlyt gyermekeinek helyes táplálására és neve-
lésére, már pedig a nevelő-szülők igen nagy 
része a magyar földmívelők köréből kerül ki. 

Ami áll a kötelező gyógykezelésre nézve, áll 
az a kötelező népiskolai oktatásra nézve is. 
Tudjuk, hogy hazánkban még mindig körülbelül 
félmillió tanköteles gyermek van iskolázatlanul. 
Az állami gyermekmenhelyek kötelékében levő 
gyermekek kétségtelenül azok számában foglal-
tatnak, akik az iskolázatlanok számarányát 
növelik, az iskolázás viszonyai tehát csak kedve-
zőbbekké lesznek, lia a menhelyek gyermekei-
nek pontos iskoláztatására gond fordíttatik. 

És itt a tanítói karnak szerepe is előtérbe 
lép a gyermekvédelem szolgálatában, mert annak 
hivatása, kötelessége különös figyelemmel kí-
sérni a menhelyek kötelékébe tartozó gyerme-
kek pontos iskolábajárását, azt, hogy minden 
szükséges tankönyvvel és tanszerekkel lehetőleg 
ingyenesen el átassanak és hogy a gondozásu-
kat ellátó családok nevelésüket a szabályok 
szerint eszközöljék. 

Hiszen a tanítói karnak a gyermekmenhelyek 
igen jelentős szerepet biztosítottak a gyermek-
védelem szolgálatában azáltal, hogy a telepek 
(amelyek száma immár 4G6) szervezetében és 
működésében tevékeny részt szántak. Es a 
tanítói kar tevékenysége e részben nemcsak 
becses, de igen elismerésre méltó, mert az állami 
gyermekmenhelyek nevelési rendszere csakis az 
iskolai oktatás gondossága és intenzivitása 
kapcsán érvényesülhet. 
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De van még további célja is az állami gyer-
mekvédelemnek. Az, hogy miután a gyermekek 
15 éves korukig vannak állami gondozásban és 
addig azok nevelése, oktatása és felügyelete 
érdekében minden lehető megtörténik, a fiata-
lok kriminálítása csökkentessék, mert az eddigi 
állapotok fölöttébb súlyosak voltak e részben is. 

14.000 bíróilag elítélt 15 éven aluli gyer-
mek van Magyarországon, amely elszomorító 
adat magyarázata az, hogy az árva, az elhagyott 
gyermekek eddig úgyszólván az utcán, a sze-
méten, a bűnben nevelkedtek. A felnőtt bűn-
tettesek legnagyobb része olyanokból áll, akik 
már gyermekkorukban kezdtek bűncselekmé-
nyeket elkövetni, vagyis a felnőtt bűnösök ió 
része az ifjúkori bűnösökből kerül ki. ELjoI 
következik, hogy a fiatalkori bűnösök a felnőtt 
bűnösöknek csak 20%-át teszik, a fiatal korúak 
kriminálításának csökkentése az általános kri-
minálítást idővel 50°/o-kal is képes lesz csök-
kenteni. 

Az ifjúkori bűnösök ezidőszerint az 1878. évi 
V. és 1879. évi XL. t.-c. alapján szervezett 
javító-intézetekben nyernek elhelyezést, amilyen 
öt van az országban, amelyek egyike leányok 
számára való. Mivel azonban a jelzett óriási 
számú ifjúkori bűnös elhelyezésére ez a kevés 
intézet nem elegendő, a fiatalkorúak kerületi 
fogházainak országszerte való szervezése most 
van folyamatban. 

Az állami gyermekmenhelyek berendezése 
sokkal ismertebb, semhogy azzal bővebben 
kellene foglalkozni. Tudjuk, hogy a csecsemők 
anyjukkal együtt fölvétetnek s annak kell ott 
gyermekét szoptatni, tudjuk, hogy az ilyen 
anyák, ha gyermekük egészséges és kihelyez-
tetnek, állami segélyezésben részesülnek, hogy 
magában a menhelyben csak a beteg gyerme-
kek tartatnak vissza fölgyógyulásukig. Azután 
kiadatnak megfelelő gondozásra jóravaló csalá-
dokhoz. Tudjuk, hogy az ú. n. telepek (ahol 
t. i. ezek a kiadott gyermekek ellátásban van-
nak) orvosi felügyelet alatt állanak s az orvo-
sok tevékenységét ismét a menhely igazgató-
főorvosa ellenőrzi. 

A gyermekmenhelyek szervezete tehát igen 
szép és csak a nevelés-oktatás ügyének mun-
kásai kell, hogy érdeklődésüket biztosítsák ez 
intézmény számára, akkor az tökéletes is 
leszen. 

A gyermekmenhelyek kiegészítő intézményeit 
képezik azonban a gyermekvédelem számos más 
hiányának megszüntetésére irányuló törekvések. 

A siketnéma és vak gyermekek az e eélra 
szolgáló gyógypedagógiai intézetekben nyernek 
elhelyezést, amelyek száma már jelentékeny 
hazánkban is, a görvélykóros és angolkóros 
gyermekek elhelyezése a Szabadka melletti 

palicsi tó mellett fekvő szanatóriumban történik, 
de mivel az kevés, egy másik ilyen szanatórium 
fölállítása van folyamatban a Balaton homokos 
partján. 

A legfontosabb intézmények egyike azonban 
az anyával való elhelyezés intézményének min-
den lehető esetben való alkalmazása. A gyer-
mekvédelmi igazgatás már tárgyalásokba bo-
csátkozott a gyermekükkel együtt kihelyezendő 
anyák telepeinek létesítésére, ahol nemcsak az 
lesz elérhető, hogy az anyák maguk szoptassák 
gyermeküket, de az is, hogy emellett az anyák 
tisztességes keresethez jussanak. 

Az intézmény lényege az, hogy nem a gyer-
mek egymaga, hanem az anya a gyermekkel 
együtt adatik ki falura mcgándadákhoz ellá-
tasra. Ezidőszerint anyjával együtt csak a satnya, 
beteges csecsemő vétetik föl a gyermekmen-
helybe s az is csak addig tartatik ott, amíg 
meg nem erősödik s kétségtelen, hogy az anyák-
nak zárt intézetekben való hosszabb tartamú 
elhelyezése erkölcsrendészeti szempontokból igen 
nehéz dolog. 

Elengedhetlen azonban, hogy az anyák ily 
módon való kihelyezése is csak akkor lesz 
eredményes, ha azoknak tisztességes keresetet 
biztosítunk. Az is kétségtelen, hogy a serdülő 
gyermek gondozása közben az anyai szeretet 
föléled, növekszik és az anya még nyomorában 
sein fogja többé elhagyni gyermekét. A kere-
set lehetősége és reménye azontúl a munkára 
szoktatás tekintetében is nagy kihatású. 

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy 
az iparostanoncok sorsán segítés történjék. Mert 
azok közül is sokan tartoznak a gyermekmen-
helyek kötelékébe és, sajnos, tapasztalatok bi-
zonyítják, hogy e tanoncok sokszor megszöknek 
gazdáiktól, azok durva bánásmódja miatt és 
visszatérnek a menhelyekbe. Az ipartörvény 
revíziója kapcsán reméljük a tanoncoktatás 
hiányának orvoslását, de szükséges olyan szer-
vezet létesítése, amely lehetővé teszi, hogy e 
tanoncok érdekeit valaki képviselje, akihez e 
tanoncok minden bajukban bizalommal fordul-
hassanak s aki nagyobb súllyal és nyomaték-
kal védheti a tanonc érdekeit, mint a gyám, ki 
legtöbb esetben nem is lakik azon a helyen, 
ahol a tanonc szolgál. 

íme, nagy vonásokban az állami gyermek-
védelem mai állása hazánkban, de lia azt az 
egyes európai országokban fönnálló szerveze-
tekkel egybevetjük, első pillanatra látjuk, hogy 
a gyermekvédelem iránya és foka a házassá-
gon kívül született gyermekeknek az illető or-
szágokban való magánjogi helyzetével szorosan 
összefügg. Minél kedvezőtlenebbül bánik a 
magánjog ezen gyermekekkel, annál többet kell 
érdekükben tennie az államnak és társadalomnak. 
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Például, amely országban a természetes apa 
tartásdíjat köteles fizetni, ott kevesebb a gon-
doskodás szüksége, mint az olyan országban, 
ahol az apasági kereset meg van tiltva. 

A magyar általános polgári törvénykönyv 
lényegesen javítani szándékozik a házasságon 
kívül született gyermek magánjogi helyzetén. 
E törvénykönyv tervezete szerint az apa házas-
ságon kívüli gyermekét, nem mint eddig „szük-
séges11, hanem „illó" tartásban lesz köteles ré-
szesíteni, szóval nagyobb tartásdíj fizetésére 
lesz kötelezve. Ez nemcsak csökkenteni fogja 
a házasságon kívül született gyermekek számát, 
de azok jobb ellátását is lehetővé teszi. 

Aki azonban azt hiszi, hogy az állami gyer-
mekvédelem a társadalmi gyermekvédelmet 
fölöslegessé teszi — téved, mert igen-igen sok 
olyan intézményre lenne még szükség, amelyei 
a gyermekvédelem teljességéhez és tökéletessé-
géhez a magyar társadalom minden tagjától 
igényelhetik az erkölcsi és anyagi hozzájárulást' 

Epileptikus, nyomorék gyermekek számára 
nincs intézetünk. Nyomorék gyermekek számára 
Budapesten ugyan teremtett már egyet a jó-
szívű társadalom, de abban alig van 10—15 
nyomorék, holott a nyomorék gyermekek száma 
légió s hogy azokból is lehet a társadalomnak 
munkás polgárokat nevelni, igazolja a Mün-
chenben létező ily intézet. 

Említsük- e a szünidei gyermektelepek, a 
gyógyfürdőkre utalt, a ruhátlan szegény, a tan-
díj és tankönyvek híjával szűkölködő, az ingyen 
tejet, napközi otthonokat igénylő gyermekek 
óriási szükségleteit ? 

Mindmegannyi társadalmi szükséglet az, mert 
valóban nincs szomorúbb látvány a szűkölködő, 
a fázó és éhező gyermeknél. 

— Befejező közlemény a jövő számban. — 
(Szeged.) Scossa Dezső. 

(«yermekvendéglő egy állami 
iskolában. 

Eger város iskoláinak 10 év előtti államosí-
tása szerencsés, de egyúttal fontos, nagy hord-
erejű kultúrális esemény volt, s hogy mennyiben 
beigazolta fontosságát, mutatja a lelkes állami 
tanítói kar együttes, harmonikus buzgólkodása, 
mely nemcsak az iskola falain belül, de azon 
kívül is a hivatalos kötelességteljesítésen fölül 
is terjeszti a magyar kultúrát s iparkodik szere-
tettel letörülni az éhező szegény tanulók köriy-
nyeit. E város helyi lapjának, az Egri Hir-
adónak egyik utóbbi számában egy igen kedves 
és vonzó hírt olvashattunk az állami elemi 
iskolák tantestülete köréből. E derék tantestület, 
mely úgyszólván hézagpótló emberbaráti intéz-
ményt létesített és honosított meg, megérdemli, 

hogy követésre méltó példaképen állítsuk állami 
tanítóink elé. Ugyanis napközi otthont állított 
föl s bár a fővárosi iskolák nyomán a vidéken, 
tudtunkkal, ez az első fecske, remélhető, hogy 
ezután támad több is. 

Közoktatásügyi kormányunk tapasztalt áldo-
zatkészsége révén gondoskodtak a napközi 
otthon legszükségesebb berendezéséről. A fárad-
ságot nem ismerő állami tanítóság Harsányi 
Ödönné állami tanítónő kezdeményezése és az 
állami elemi iskolai gondnokságnak a szent 
ügyhöz méltó támogatása által f. évi február 
hó 18-án 29 szegény iskolásgyermeknek nyilt 
meg e magasztos, humánus intézmény. A lelkes 
tanítói kar ritka találékonysága lehetővé tette 
a kis gyermekcsapatnak a napi meleg eledelt, 
s lelket megnyugtató biztonsággal reméli, hogy 
a társadalom közreműködésével és áldozatkész-
ségével rövid időn belül a szám legalább is 
ötvenre lesz kiegészíthető. Hogy mily csekély 
összeggel képes ez intézmény vezetőnője az 
ízletes, egészséges napi élelmet előállítani, az 
szinte mesés a jelenlegi drága világban. Egy-
egy gyermek napi ellátását 20 fillérbe számítja 
a dologi kiadásokkal együtt s ebből egészséges, 
változatos étrendet állít össze a következő 
módon : Hétfő : húsleves árpadarával, babfőzelék 
főtt hússal. Kedd : pirított tésztaleves, borsó-
főzelék főt t hússal. Szerda : hamisleves, lekváros-
tészta. Csütörtök: húsleves tésztával, káposzta 
főtt hússal. Péntek : burgonyaleves, tejben főtt 
rizskása. Szombat: bableves, vagdalt hús bur-
gonyával. Kenyér mindennap a szükséghez képest. 

Valóban, az ily módon vezete't napközi 
otthon Isten áldásává lesz. Hánysz .gény szülő 
foglalja napi imáiba azokat a jótékony lelkeket, 
kik a Szentírás szavait megvalósítván, táplál-
ják az éhezőket, gyámolítják a szegényeket. 

Egyik fővárosi napközi otthonban volt részem 
egy ily étkezést végigtekinteni. 

A legkeményebb szív is megindul, a leg-
érzéketlenebb ember szeme is könybelábad, ha 
látja azokat a fakó, sápadt arcocskákat, a vágy-
tól csillogó éhes szemeket, midőn a terembe 
beözönlenek. Az ima alatt minden szem a 
gőzölgő tálra tapad, avagy arra a nagy karéj 
fehér kenyérre, mely előttük fekszik. Alig hogy 
véget ér az ima, tányércsörömpölés, víg zaj 
váltja föl a percnyi néma csendet. A sápadt 
arcok kipirulnak, a jóllakás kellemes érzete 
tükrödzik le minden arcról. Mily jól esik a sze-
gény gyermeknek az oly gyakran nélkülözött 
ízletes, erősítő táplálék, mely hivatva van az 
egészség isteni áldásával megajándékozni őt ! 
A jó nénik, kik így gondoskodnak gyámoltjaik 
testi jólétéről is, megindulva nézik a gyermekek 
farkas-étvágyát s örömmel újítják meg a villám-
gyorsasággal elfogyott adagokat. 
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Láttam az iskolaköteles gyermekek között 
ÓYÓbelieket is, kik önerejükből még a padra 
sem tudtak fölkapaszkodni. Azokat a dada 
ültetgette, etette, mint anyamadár a fiókáját. 

Az akkor nyert benyomás felejthetetlen 
maradt előttem s azóta bizonyos nemével az 
irigységnek tekintek mindazokra, kiknek meg-
adatott a szegénységen ily kézzelfogható, ily 
áldásthozó módon segíthetni. 

Az ilyfajta munkálkodás nemcsak az erkölcsi, 
de az anyagi jólét előmozdítását is célozza s 
amellett társadalmi téren igen nagy változást 
idézhet elő, amennyiben a reánk ólomsúllyal 
nehezedő szociális kérdésnek kedvezőbb meg-
oldást adhat, azt üdvös irányba terelheti, mert 
ott, ahol van miért hálálkodni, ahol az egy-
másért való vállvetett munkálkodás oly szembe-
ötlő, megszűnik az elkeseredés, elnémul minden 
elítélő szó. Cavour szavai szerint is : „r szociá-
lizmusnak elejét venni más módon abg lehet, 
mint hogy a felsőbb rendűek egész odaadással 
szenteljék magukat az alsóbbrendűek sorsának 
javítására". 

(Kispest.) Vörösváry Bélânê. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelő-
ség i kirendeltségnek. — 112.508/906. számhoz.) 
Hermann Ottó a „Magyar Omithológiai 

Központ" igazgatója az országban dúló madár-
irtás ellen intézkedést kér. 

Minthogy a szerte dívó madárírtás, fészek-
dúlás és tojásszedés nemcsak leghasznosabb 
madaraink eltünedezését vonja maga után, hanem 
mert ez az általános madarászati szenvedély az 
iskolásgyermekek jellemképzésére is nagyon 
káros hatású: hivatkozással a mult évi 26.120. 
sz. a. kelt és a „Madarak és Fák" napja tár-
gyában kiadott rendeletemre, fölhívom a Tan-
felügyelő urat, utasítsa a tankerületébe tartozó 
tanítókat, hogy különösen a gumipuskák és a 
parittyák használatát és az ezekkel űzött madár-
irtást a legszigorúbban tiltsák az iskolásfiúk-
nál és egyáltalában tegyenek meg mindent az 
észszerű madárvédelem érdekében. 

Budapest, 1907. évi március hó 7-én. 
Apponyi. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : a „Szeged-Cson-

grádi Takarékpénztár"-nak, amely a szegedi sze-
génysorsú tanulók fölruházására 400, s az ottani 
népiskolai könyvtárak gyarapítására 50 K-t ado-
mányozott; az „Esztergomszászvári kőszénbá-
nya-részvénytársaság"-nak, mely az Annavölgy-

bányatelepi el. isk. szegény növendékeit 360 K 
értékű ruhaneművel látta el; báró Bornemisza 
Elemérnek és dr. Papp Mihály szilágycsehi 
ügyvédnek, az ottani áll. polg. fiúisk. szegény 
tanulóinak ellátására fordított mintegy 1200, 
ill. 220 K értékű adományaikért. 

Kinevezte: Martinovich József oki. tanítót 
a tömörkényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Eber-
gényi Etelka oki. óvónőt a feketeardói áll. óvó-
hoz óvónővé. 

Szolgálattételre kirendelte : Szentgyörgyi 
Lajos központi szolgálaton levő címzetes kir. 
segédtanfelügyelőt és Lázár Károly áll. el. isk. 
tanítót Pestpilissoltkiskún vármegye kir. tan-
felügyelőségéhez. 

Kirendelte : Megyessi Jenő közp. szolgálatra 
berendelt áll. el. isk. tanítót az újpesti áll. el. 
isk.-hoz és az igazgatói teendők ellátásával 
megbízta. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Madarassyné 
szül. Jancsó Teréz Riza magyaróvári áll. polg. 
isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 2960 K 
nyugdíja helyett évi 3200 K-t ; Vavrovics József 
boronási róm. kath. el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 700 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Garantier János volt alsótizsényi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Sztanyik Yincentiának 
évi 375 K- t ; Margit, Viktor, Hermin, Emil, 
Antal és Mária nevű kkorú árváinak egyenként 
62 K 50 f-t, együtt 375 K-t, mindössze 750 
K-t ; néh. Takács Dezső csatkai róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Juhász Máriának évi 436 
K-t, Zoltán és Irén nevű kkorú árváinak egyen-
ként 72 K 66 f-t, együtt 145 K 32 f-t, mind-
össze 581 K 32 f-t ; néh. Gruber György bolhói 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Sajánszky Karoli-
nának évi 392 K 50 f-t, György és Erzsébet 
nevű kkorú árváinak egyenként 65 K 41 f-t, 
együtt 130 K 82 f-t, mindössze 523 K 32 f-t ; 
néh. Szakács István hadadi áll. el. isk. tanító 
özv., szül Diószegi Ilonának évi 600 K-t, Ernő 
és Irén nevű kkorú árváinak egyenként 100 
K-t, együtt 200 K-t, mindössze 800 K-t; néh. 
Hetiinger József czelldömölki volt róm. kath. 
tanító Katalin nevű árvájának 105 K-t ; néh. 
Odry Ferenc bajmoki nyugalmazott róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Harczy Albertinának 
évi 447 K-t ; néh. Beisz Samu nagytapolcsányi 
nyug. izr. el. isk. tanító özv., szül. Menczel 
Rozáliának évi 643 K 20 f-t ; néh. Józsa Antal 
nyug. urai ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Gaál Klárának évi 394 K- t ; néh. Kun Mihály 
mezőtúri nyug. ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Bordács Zsuzsánnának évi 616 K-t; néh. Ludányi 
Béla szolnoki nyug. áll. el. isk. tanító Dénes 
és Magdolna nevű kkorú árváinak évi 316 . K 
52 f - t : 
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Révai Miklós. 
— Halálának századik évfordulójára. — 

Ezen a mi felhős, szomorú tavaszunkon gyá-
szos, de dicsőséges évfordulója van a magyar tudo-
mányosságnak. Edes anyanyelvünk első láng-
lelkü tanítója: Révai Miklós, 1807 április 1-én 
húnyta le örök nyugalomra fáradt szemeit. 
Emésztő munkásságát hirtelen kellett abban 
hagynia. Egyszerre csak összerogyott s a 
halál elszólította tervei, könyvei, kéziratai közül. 
De küzdelmes élete, tenger szenvedése nem 
mult el nyomtalanul. Könyvei, gondolatai anya-
nyelvünk tudományának maiglan klasszikus 
alkotó részei. Szobra ott áll tudós Akadémiánk 
homlokzatán. Emlékének dicsőségét születés-
helyén, Nagyszentmiklóson gránitoszlop hirdeti, 
melyet 1893-ban lepleztek le Akadémiánk s a 
Kisfaludy-társaság képviselőinek jelenlétében. 
De legélénkebben nem e kövek hirdetik élete 
dicsőségét. Anyanyelvünkért vívott csatái bele-
rajzolták nemes alakját a magyar tanítóság 
szívébe s ott a küzdők, a nyelvi magyarságért 
lelkesedő tanítók szívében maradandóbb az 
emléke, mint az elomló kőemléken. 0 tanított 
meg bennünket arra, hogy a nemzetek legfőbb 
kincse a nemzeti nyelv ; hogy e nyelv tndományos 
müvelése minden nemzetnek becsületbeli köte-
lessége. És szenvedéssel telt életével példát 
mutatott arra, mint kell megőriznünk tudomá-
nyos, tanítói ideáljainkhoz való ragaszkodásun-
kat az életviszonyok minden bántó akadályával 
szemben is! 

Tanítók gyászolták, mikor gyászba borította 
halálával rajongó tanítványait. Hogy imhol egy 
század hagyta makulátlan fényességben emlé-
kének dicsőségét : ez is első sorban a magyar 
tanítók öröme, büszkesége . . . 

* 

A tizennyolcadik század végén s a tizen-
kilencediknek elején hatalmas lángokkal lobbant 
ki a lelkesedés minden iránt, aminek csak valami 
köze volt a magyar nyelvhez. Bajos dolog ma-
napság azt a lázt elképzelni, amely akkoriban 
elfogta az embereket : tudóst és tudatlant, 
gazdagot és szegényt egyaránt. Meg kell mű-
velni nyelvünket, liogy a beáramló nyugati 
kultúra benne megfelelő kifejező eszközt talál-
jon: ez volt a jelszó, melynek mindenki meg-
hódolt s mely azt a nagy irodalmi forradalmat 

szülte, amelyet irodalmunk nyelvújítás néven 
ismer. E forradalomban mindenki részt vett, 
aki csak tehette. Mint ahogy szabadságharcok 
idején mindenki odaajánlja vérét, életét a szent 
ügyért, aki csak elbírja a fegyvert, ebben a 
vértelen harcban is mindenki küzdeni akart, 
aki csak valamelyesképen tudta forgatni a tollat. 
(Pedig az a kis penna nehezebb ám a vasas 
fegyvereknél !) Az írás ekkor nem csupán iro-
dalmi ambíció volt. Írván, e szelíd hősök nem-
zeti kötelességet teljesítettek. Akinek versre 
volt hajlandósága, verset írt. Az elbeszélők 
mesét mondottak. Aki semmit se tudott : szava-
kat gyártott, de valamit közremunkált a közös 
nagy ügy érdekében. 

Olyan tehetségekre pedig, mint Révai, külö-
nösen nagy szükség volt. Ez a szegény rajz-
tanító igen hangulatos elégiákat írt. Pattogó 
jambusokban jól össze tudta szidni ellenségeit. 
(Még neki is voltak ellenségei!) Pozsonyban 
bebizonyította, hogy legkitűnőbb újságíróink 
egyike lehetett volna belőle. Mekkora sokoldalú-
ság ! De ott hagyta az újságot s megalapította 
a magyar nyelvtörténet tudományát. És mint 
tanító lelkes, fáradhatatlan. Rajonganak érte 
tanítványai — mások nem is igen szerették 
érzékenysége, lobbanékony természete miatt — 
ő is tanítványaiért, a kicsik is és később, mikor 
„a magyar nyelvnek királyi tanítója lett a 
pesti magyar universitáson", a nagyok is. 

Kazinczy Ferencz, e korszak íróinak koroná-
zatlan fejedelme, 1779-ben látta először Révai 
Miklóst, ki ekkor váradi tanító volt. Érdekesen 
jellemzi az e korbeli Révait Kazinczy a Pályám 
Emlékezetében: „Középszer magasságú és nyál-
kás húsú ifjú, lobogó szöghajakkal, kék szemmel ; 
minden mozdulatában tüz, bátor s félni nem tudó". 

S huszonnégy év múlva mi lett a lobogó szög-
hajból, ragyogó kék szemeiből. „Én Révait — me-
séli ugyancsak Kazinczy 1808-ban — 1803-ban 
Május és Június holnapokban láttam utolszor. 
Éjtszakázásai . . . egészen elgyengítették volt. 
Láttam, hogy többé látni nem fogom, de meg 
akartam kímélni a' halál emlékezetétől, melly, 
midőn a' test a' hosszas fájdalmak által el-
gyengült, annak lelke előtt is rettenetes, a' ki 
ép napjaiban hérosi bátorsággal szokta volt 
tekinteni." 

Ilyennek látta őt Kazinczy, mikor utoljára látta. 
És közbül egy nyomorúságos élet, telve beteg-

séggel, küzködéssel, koplalással és — kézirat-
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tal. Mennél kevésbé méltatták figyelemre, annál 
több könyvet írt. Csodálatos tehetsége volt a — 
nélkülözések elviselése iránt. Mikor sok zakla-
tás, hányattatás után Bécsbe kerül (1781-ben), 
szerény lelke, amelynek annyi megalázást kellett 
átélnie, boldog és megelégedett, mert régi nyel-
vünk másolásával foglalkozhatott. Igaz ugyan, 
hogy a negyedik emeleten lakott, egy kis odú-
ban, de megvigasztalódik hamar, hiszen, mint 
egy barátjának írja ez időtá j t : „Jobb úgy 
magasabban lennem, hogy közelebb érhessem 
a menyországot". 

Pedig élte fő munkája, az, amely nevét örök 
ragyogóvá tette a magyar kultúra történetében, 
még íratlan hevert lelke nagy tárházában. 

Révai fölléptéig két fontos dolog hiányzott 
a magyar nyelv tudományából. A magyar nyelv-
nek régi emlékei nem voltak kinyomatva s 
nem volt tudományos magyar nyelvtanunk. 
Révai ezt a két hiányosságot észrevette mi-
hamar. Szorgalmasan tanulni kezdett. Elolvasta 
csaknem az összes régi magyar nyelvtanokat. 
De ezzel nem elégedett meg. Tanulmányozta 
a németek tudományos irodalmát is és más 
európai irodalmakat is. Ilyen úton haladra meg-
írta két főmunkáját, az Antiquitatest (Régisé-
gek) és a Grrammatira Elaboration (Bővebb 
m. ^nyelvtan). 

0 volt az, aki először mutatott rá hazánk-
ban arra, hogy föl kell kutatnunk a magyar 
nyelvnek legrégibb emlékeit, azokat helyesen 
meg kell magyaráznunk és közzé is kell tennünk. 

Vájjon minek kellenek ezek? E nehéz kér-
désre is megfelelt. 

Az ember nyelve nem valami újabb talál-
mány. Már ősapáink is nagy társaságokban 
éltek, mint ahogy mi élünk s ők is a beszéd, 
a nyelv által fejezték ki gondolataikat. Az ősök 
tehát nyelvvel éltek, s ezt a nyelvet tőlük el-
tanulták örökségképen gyermekeik, így szállt 
el hozzánk is az az örökség. 

Igen, de az a beszéd, az a nyelv, amelyiken 
a mai magyar ember gondolatát kifejezi, egészen 
más, mint az a nyelv, amelyen ősapáink beszél-
tek. Honnan tudjuk ezt ? Régibb nyelvemlékein-
ken látjuk, amilyen pl. a híres Halotti Beszéd, 
amelyeket ma már csak úgy érthetünk meg, 
ha valaki őket megmagyarázza. 

Világos tehát, hogy a nyelvnek van élete, 
épen úgy, mint az embernek. S valamint az 
ember egész életében folyton fejlődik és válto-
zik, azonképen változik állandóan a nyelv is. 
A nyelvnek ez a változása a nyelvnek története. 
Aki tehát a nyelvnek mai alakjait meg akarja 
érteni, annak meg kell ismernie a nyelvnek egész 
történetét. A nyelvnek történeti tanulmányáról 
Révai beszélt először Magyarországon. Ez az 
ő munkásságának legnagyobb fontossága. 

Ez egyik legfontosabb örökségünk abból a 
temérdek kincsből, amelyet Révai nemzetének 
adott. Kapott-e érte nemzetétől viszontszolgá-
latot? Ne vegyüljön e kérdés csendes ünnep-
lésünk áhítatába. A száz esztendős halottak 
nem mutogatják rég behegedt sebeiket. Fényes 
magasságukban csak az eszme dicsőségét hir-
detik ők. Ragyogó alakjukhoz bámulattal közeleg 
a késő utókor gyermeke s a lélek nevelőinek 
szívében olthatatlanul él dicső emlékezetük. 

(Budapest.) liubinii Mo tett dr. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Katona. 1. Azt, hogy az ú j törvényjavaslat 

alapján a helyettesi minőségben eltöltött szol-
gálattal szemben miféle eljárás fog kialakulni, 
most még nem tudhatjuk. 2. Kaphat egy évi 
szabadságot, de valószínű, hogy illetményeit 
be fogják szüntetni. — P . I. Sáinsonbáza. 
Ha a tanterem építési helyének megválasztása 
ellen kifogásai vannak, úgy azokat az iskola-
széknél, esetleg pedig a közigazgatási ható-
ságnál adja elő. Amennyiben pedig az építési 
helyet úgy állapítanák meg, hogy ezáltal díj-
levélileg biztosított javadalmában hiányt szen-
vedne, akkor követeljen megfelelő kártérítést. — 
K. V. Mogyoród. Többször kijelentettük már, 
hogy a népoktatási törvények az iskolai épület 
és tanítói lakás mellé építendő mellékhelyiségek 
felől nem intézkednek. A szükség azonban úgy 
hozza magával, hogy minden iskolai épület 
mellett legalább is az iskola és tanító használa-
tára szükséges fásszín, kút, ürszék, továbbá falu-
helyen egyszerű sertés- és tyúkól építtessék. — 
R. E. Állami népiskoláknál a hitoktatói díj, 
ha a hitoktató helyben lakik, hetenkénti egy 
óra után 30, ha pedig más községben lakik: 
40 K. Tessék ezt irányadónak venni. — 
S. D. Mind a kettőnél beszámítják. — 
Boldogváros. Az állami iskolai szervezés alap-
föltételeit nem régen ismertettük, de kijelen-
tettük azt is, hogy ily ügyekben legelőször is 
a kir. tanfelügyelőséghez kell fordulni. Előre 
is jelezhetjük azonban, hogy az egyh. főhatóság 
előzetes hozzájárulása nélkül nem érnek célt. — 
T. M. Alvácza. Teljesen betöltött 27 évi szol-
gálata után nyugdíjigényének — beszámítván 
a korpótlékokat is — 74°/o-át kapná nyugdíj 
gyanánt. — K. Z. 1. Az állami tanítók épúgy 
tagjai az Orsz. tanítói nyugdíjintézetnek, mint 
a községi és hitfelekezeti tanítók. Ha tehát 
valaki községi vagy hitfelekezeti szolgálatból 
állami szolgálatba lép át, ezáltal megelőző szol-
gálati éveit a nyugdíj szempontjából el nem 
veszíti. 2. Azt nem tudhatjuk, hogy a követ-
kező tanév elejével mely állami iskoláknál 
fognak rendszeresíttetni ú j tanítónői állások. — 
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B. és A. E. Bulkeszi. 1. Az egyes tanfolya-
mokra való fölvétel föltételei gyakran változás 
alá esnek, ennélfogva azokat pontosan meg-
állapítani nem tudjuk. Épp ezért legjobb be-
várni, míg a kívánt tanfolyamra pályázatot 
hirdetnek. A siketnémák oktatására képesítő 
tanfolyamot különben az itteni állami tanító-
képző-intézetben tartják, amelyen, meghatározott 
számban okleveles tanítók is résztvehetnek. 
Ezenkívül a siketnémák váczi intézetével kap-
csolatban gyógypedagógiai tanítóképző áll fönn, 
mely két évi tanfolyamból áll. Az erre fölvett 
hallgatók teljes ellátáson kívül 480 K díjat is 
élveznek. 2. A kezdőfizetés XI fiz. oszt.3. fokozata. 
3. Különleges kedvezményben nem részesül. — 
Zs. K. Siijószentpéter. A nyugdíjazásnál csak 
teljes szolgálati évek számítanak; azt, hogy a 
különbözeti időtől kegyelemből eltekintenek-e, 
nem tudhatjuk. — S. I. P. Darócz. Tessék 
a tanfelügyelő úrhoz fordulni ; ily ügyekben 
csak ő teheti meg az elsőfokú intézkedést. — 
Borossebes. Alkalmilag megsürgetjük. Ki van-e 
azonban vetve a 2%-os ip.-tanonc-isk. pótadó ? — 
K. M. Loshárd. Ha a gondnok megteszi: jó, 
de „követelni" ezt nem lehet. — K. K. L. 
Kornádi. Annak idejében hivatalos úton fog 
értesülni. — V. F. Orczyfalva. A fegyelmi 
lefolyásától függ; elmozdíthatja. — G. K. Beret-
halom. Kelemen Béla szótárát ajánljuk; meg-
jelent az Athenaeum kiadásában; ára a két 
kötetnek 4 K. — Nescio. Szíveskedjék a 
Névmagyarosító Társaság elnökéhez fordulni, 
ahonnét nyomtatványokat is kaphat (I., Attila-
körút 85. sz.). — M. L. M. Domb. Az volna 
méltányos, ha utódja némi kártérítést adna 
önnek a fákért, amelyeket kár volna kivágni. — 
T. Z. Milota. 1. Nem veszi át. 2 — 3. Ezekről 
annak idejében hivatalos úton fog értesülni. — 
K. P. Alsósajó. Nem azon fordul meg a 
dolog, hogy rendes tanítói állást tölt-e be, 
hanem, hogy tanítói álláson működik-e H — 
180 tanköteles. Az ilyen dolgot a kir. tan-
felügyelőség útján kell elintézni. Az államosí-
tásokat most lassúbb tempóban végzik. — 
P. D. Osztmiklós. Az ügy alapos isme-
rete nélkül véleményt nem mondhatunk, de 
ha úgy van, amint írja : követelheti. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Uránia Magyar Tud. Egyesület f. 

hó 21-én tartotta nyolcadik évi közgyűlését 
Molnár Viktor államtitkár elnöklete alatt. 
Molnár V. eszmékben gazdag elnöki megnyi-
tója teljesen lekötötte a közgyűlés tagjainak 
figyelmét. „A közművelődés föladatát, mondotta 
Molnár V. elnök, nem lehet egyszerűen csak 
az iskola körében és a fejlődő gyermek- vagy 

ifjúkor idején megoldani, hanem számba kell 
venni, hogy a lelki fejlődés szüksége nem ismer 
úgy, mint az iskola, évzáró és tanfolyamokat 
befejező vizsgálatokat. A közművelődés folyton 
alakuló folyamata a népélet minden tagjának 
egész életén át számít érdeklődő részvételre. 
A művelődés munkája nem szünetelhet sem 
életkorok, sem társadalmi körök különbsége 
szerint, hanem folytonos gondozást kíván az 
egész életen át és a nép minden rétegében. Két-
ségtelen tehát, hogy ezt a nagy föladatot az 
erőtlen társadalom nem bírja egymaga meg-
oldani és hogy ez az új föladat a huszadik 
században az államra is nehezedik, amelynek 
megvalósítása és nemzeti irányban va'ó fejlesz-
tése azért is könnyebb, mert csak az élet és a 
fejlődő kor követelményeit kell szemünk előtt 
tartanunk. Ez idő szerint a viszonyok törek-
véseink közvetetlen céljául azt tűzik ki, hogy 
a magyar kultúra fölényéről és vezető szerepé-
ről az egész ország lakosságát meggyőzni 
siessünk és ezáltal minden állampolgárban föl-
keltsük a vágyat e kultúra megismerésére és 
elfogadására. E föladat megoldásának első föl-
tétele, hogy összpontosítsuk az egész magyar 
kultúra erejét; minden eszközét, minden ága-
zatát és tényezőjét csatasorba állítsuk és egy-
séges terv szerint velük nyomuljunk előre. Az 
iskolán kívül eső oktatás érdekében egy vállal-
kozás sem tett annyit és készítette úgy elő a 
jövő helyesebb alakulását, mint mi csekély 
anyagi erőnkkel. Köztudomású, hogy az Uránia 
magyar tudományos egyesület pár év előtt 
megíratott néhány tudományos fölolvasást, föl-
szereltette vetíthető képekkel és gondoskodott 
vetítőkészülékekről is, amelyeket csekély díj 
fejében a fölolvasásokkal és nyomatott füze-
tekkel együtt a hozzáfordulók rendelkezésére 
bocsátott. És az eredmény minden tekintetben 
meglepő volt. Az egyesülethez tömegesen érkez-
tek megrendelések, leginkább falusi és kisvárosi 
tanítóktól, kik gazdakörökben és iparosifjúsági 
egyesületekben egymásután olvasták föl az elő-
adásokat és mutatták be az ezeket kísérő vetített 
képeket. Az előadásoknak mindenfelé a legnagyobb 
sikere volt és a kereslet oly nagy lett, hogy 
az egyesület alig felelhetett meg az új előadá-
sokat kérő sürgetéseknek. Egyesületünk ekkor 
elhatározta, hogy az ily szemléltető oktatásnak 
előteremti egész könyvtárát. Egyelőre 12 tudo-
mányágat választott ki e célra s mindeniknek 
anyagát 12 összefüggő előadássorba osztotta be. 
Ma már 50 ily fölolvasás van készen, képek-
kel fölszerelve s olcsó kis füzetekben kinyomatva. 
Ily módon lehetővé vált, hogy az Uránia a 
sorozatos előadások tartását már ebben az év-
ben nemcsak fővárosi állomásán indíthassa 
meg, hanem országszerte néhány kiszemelendő 
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vidéki középpontban s lassanként más más hely-
ségben." A közgyűlés, a sikerek hatása alatt, 
köszönetet szavazott az elnöknek és a tiszti-
karnak, az Uránia folyóirat kitűnő szerkeszté-
séért pedig elismerését fejezte ki dr. Szász 
Károlynak és dr. Klupathy Jenőnek. Alelnökké 
egyhangúlag dr. Erődi Béla főigazgatót válasz-
tották meg. 

— Az Orsz. Ped. Könyvtár és Tanszer-
múzeum tanácsa március 19-én ülést tartott, 
mely alkalommal az üresedésben levő alelnöki 
állásokra saját kebeléből Mosdóssy Imre királyi 
tanácsos, székesfővárosi királyi tanfelügyelőt és 
Ujházy László gyakorló főgimnáziumi tanárt 
választotta meg, az előbbit a tanács népokta-
tási, az utóbbit a középiskolai szakférfiak közül. 

— Levél a szerkesztőhöz. Tudva azt, hogy 
a Gyermeknaptár jövőjének biztosítása a tanító-
ságnak is érdeke : ez érdek sarkal arra, hogy 
egy példával a legalkalmasabb terjesztőire s 
ezzel együtt az elterjesztés módozataira rámu-
tassak. A nyíregyházi járáskör lelkes elnöke, 
Kubacska István, sokoldalú tevékenysége mellett 
sem feledkezett meg a Gyermeknaptár terjesz^ 
téséről. Fölismerve e kettős — anyagi és 
erkölcsi — célt szolgáló kis müvecske becsét, 
szóval és hirlapilag ajánlotta járásköre tagjai-
nak figyelmébe. Ismertette az elemi, ipar- és 
kereskedelmi iskola növendékeivel. Ajánlata, 
fölolvasása, alkalmi példájának az lett az ered-
ménye, hogy eddig 300 db Gyermeknaptárt 
rendelt meg s adott el. Tapasztalatból mondom: 
hogy nem lehet oly magyar tanító, ki megismerve 
és megismertetve e naptár tartalmát, kiállítását 
s ezekkel szemben aránytalan olcsóságát, ne 
tehetne kisebb-nagyobb megrendelést. Ha van, 
úgy szánalmas az illető működési tere. A hiva-
tása tudatában levő járásköri elnök a közeledő 
gyűléseket is fölhasználja a Gyermeknaptár 
ismertetésére, terjesztésére. De tovább is mehet. 
Fölkérheti az Állatvédő-Egyesületet, hogy egy 
kiküldöttje — s ez, mint az Állatvédő-Egyesület 
titkárától, Kukuljevic dr. úr hozzám intézett 
leveléből tudom, semmi áldozatba sem kerül — 
fölolvasást tartson s ennek kapcsán fiókegye-
sületet alakítson. Lehet, hogy az ily irányú 
munkálkodásnak is akadnak kicsinylői, kik 
azonban öntudatlan, avagy önfeledten önmagu-
kat kicsinyük. Ha a Teremtő nem szégyenli 
a piciny mustármagot, úgy mi sem azt elvetni, 
hogy egykor terebélyes fává nőve menedéket 
nyújtson az állatnak, hasznot és örömet szerez-
zen az embernek. Miután e levél a Néptanítók 
Lapja messzehangzó szózatának gyönge vissz-
hangja, célját érte, ha a távolból a távolba ért. 
Megköszönve a tekintetes szerkesztőség szíves 
türelmét és becses figyelmét, vagyok kiváló 
tisztelettel : Nyíregyháza, Stoll Ernő, tanító. 

— Egy ifjúsági egyesület működése. A 
hajdúböszörményi ifjúsági egyesület 7 év előtt 
minden anyagi segély nélkül létesült s ma már 
az ország legvirágzóbb ifjúsági egyesülete. Az 
ifjúság hasznos nevelése ~ ' '»vitása mellett 
anyagiakban is oly örvendeics gyarapodást vett, 
hogy 6—800 - kötet könyvtára l illett, mult 
évben 810 koronás díszes selyemzásziót, az 
idén egy műkedvelői színpadot készíttetett az 
ifjúságnak. Takarékpénztárban 1500 koronát 
kitevő vagyona van. Pedig ezenfelül az ifjúság 
szellemi nevelésére a téli idő alatt 32-féle 
lapot és folyóiratot járat. E fényes eredmény 
mind egy egyszerű, de annál lelkesebb nép-
tanító : Álmássy Kálmán szorgalmának és fárad-
hatatlan munkájának gyümölcse. Örömmel adunk 
hírt Álmássy kartársunk e közhasznú műkö-
déséről s hozzátesszük, hogy böszörményi pol-
gártársaink egyhangú elismerésben részesítik 
fáradhatatlan tanítójukat. 

— Ethnographia és Múzeumi Értesítő. 
A Magyar Néprajzi Társaság örömmel jelenti, 
hogy a székesfővárosi nagyobb pénzintézetek 
áldozatkészsége lehetővé tette, hogy a vallás-
e's közoktatásügyi minisztérium, a M. Tud. 
Akadémia és a Nemzeti Múzeum eddigi hat-
hatós anyagi támogatásával az 50 nyomtatott 
ívnyi terjedelemben kiadott s számos szöveg-
ábrával és műmelléklettel is díszített 10 füzetes 
két folyóiratát, az Ethnographiát és Értesítőt 
ezután is évi 6 korona tagdíjért, vagy előfizetési 
árért bocsáthatja a tanári és néptanítói kai-
rendelkezésére. Mivel ez a két testület első 
sorban van hivatva arra, hogy a népdalok, 
mesék, népszokások, babonák, népies múzeumi 
tárgyak gyűjtésében és megfelelő módon díja-
zott kö'.lésében is részt vegyen, a társaság 
gondoskodott arról, hogy az utólagos jelentkező 
tagok még az idei évfolyamot is teljesen meg-
kaphassák. A népiskolai könyvtáraknak pedig 
akként kívánja megkönnyíteni az előfizetést, 
hogy az idei évfolyamot utólagos fizetési határ-
időre, vagyis az iskolák jövő évi költségveté-
sének terhére is megrendelhetik. Cím : Magyar 
Néprajzi Társaság, Budapest, Nemzeti Múzeum. 

— Halálozás. Zelovics János karczagi tanító 
életének 47-ik, tanítói működésének 27-ik évé-
ben elhunyt. Áldás emlékére ! 

T a r t a l o m : Húsvéti gondolatok. Lakatos Lajos. — 
Két ítélet. — Szövetkezve boldogulunk. Cséplő Ernő. — 
Gyermekvádelem. Scossa Dezső. — Gyermekvendéglő 
egy állami iskolában. Vörösváry Béláné. — Hivatalos 
rész. — S z ü n ó r a : Révai Miklós. Rubinyi Mózes dr. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
A b r a s s ó i róm. kath. egyházközségnél a kántori 

(regens chori) állás tényleg és jogilag megüresedvén, 
arra ezennel p á l y á z a t hirdettetik. Ezen állás évi összes 
jövedelme: li'" a és 400 korona lakáspénz elő-
zetes havi részleteden. A megválasztott kántornak 
(regens char^mk) kötelessége: l .aplébáliia területén 
szokásl ,n levő és az egyházi törvényekben előírt szer-
tartásoknál az énekkel és orgonajátékkal közreműködni ; 
'". a helybeli róm. kath. VI osztályú elemi fiúiskolá-
ban az énektanítást a püspöki tanterv szerint eredmé-
nyesen eszközölni ; 3. a kiválóbb ünnepnapokon és 
más alkalmakkor a szent misénél (vesperae) az általa 
kötelezőleg szervezendő énekkart és a közreműködő 
városi zenekart önállóan vezetni. Pályázni óhajtók 
fölhívatnak, hogy szabályszerűen fölszerelt folyamod-
ványukat, amely a brassói róm. kath. egyházközség-
hez eímzendő és a jelzett pléb. hivatalhoz benyújtandó, 
legkésőbb f. évi március hó 30-ig ánnál is inkább 
beküldjék, mivel később érkező pályázatok figyelembe 
vétetni nem fognak. A pályázati folyamodványok-
hoz, következő okmányok csatolandók : aj keresztlevél ; 
b) a jelenlegi alkalmaztatásról szóló illetékes előljáró-
sági bizonyítvány, esetleg a korábbi szolgálatról szóló 
bizonyítványok; ej az egyházi (gregorián) és világi 
ének ég zene tanítására, valamint karvezetői (dirigensi) 
alkalmazhatóságára vonatkozó okmány; d) bizonyít-
vány arról, hogy katonai kötelezettségének eleget tett; 
végre ej magyar honossági bizonyítvány. Pályázni óhaj-
tók egyúttal figyelmeztettetnek, hogy a német nyelv 
ismerete szükséges, továbbá hogy a pályázók közül 
az egyházközség által meghívottak a próbán saját 
költségükön megjelenni tartoznak. A próba megtar-
tásáról illetők kellő időben értesítést nyernek. Végül 
megjegyzem, hogy a megpályázandó állás nyugdíj-
képes. Amennyiben az illető a helybeli róm. kath. 
főgimnáziumnál alkalmaztatnék, ezen esetben külön 
500 korona évi fizetést élvez. Brassó, 1907. évi febr. 
hó 6-án. Neusihrer Ödön apátplébános, egyházközségi 
elnök. (300-IIL-3) 

Mult szeptemberben képesítőzött oki. ref. tanító 
állást keres. Megkeresések : „Okleveles tanító" H a n v a 
(Gömör m.). . (299—III—3) 

Az al ibunári (volt határőrvidék) községi román-
magyar tannyelvű iskolánál újonnan szervezett tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 1000 korona készpénz, 200 korona lakpénz, 
60 korona faátalány és 10 korona irodai átalány. Föl-
hívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy a 
torontál vármegyei közigazgatási bizottsághoz eímzendő, 
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folya-
modványukat f. évi április hó 15-ig a megyei köz-
igazgatási bizottsághoz, Nagybecskerekre küldjék be. 
Megjegyzem, hogy csakis gör. kel. román vallású, 
okleveles tanítók pályázhatnak. A kinevezendő köteles 
a gör. kel. román egyházi teendőket teljesíteni és a 
neki beosztott mindennapi és ismétlő-tanköteleseket 
tanítani. Zenei képzettségét igazolni tartozik. A magyar 
és román nyelvben való szó- és írásbeli jártasság, 
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. 
ÎNiig> becskerek, 1907. évi március hó 14-én. Dr. Vértesy 
Gyula, kir. tanfelügyelő. (346—II—2) 

Betöltendő a hadacli. (Szilágy m.) áll. el. iskolánál 
egy igazgató-tanítói állás, 800 korona fizetéssel,. 200 
korona személyi pótlékkal, megfelelő lakáspénzzel vagy 
természetbeni lakással és 100 korona igazgatói tisz-
teletdíjjal egybekötve. (Ev. ref. kántori képesítés iga-
zolandó.) Határidő : 1907 április 8. Pályázati föltételek : 
Néptanítók Lapja 1906. évi 22. szám. Budapest, 1907 
március hő 16. A miniszter helyett : Tóth, államtitkár. 

(23/h-I—1) 

H I R D E T E S E K . H I R D E T E S E K . 

A dlnics l szerb-magyar tannyelvű községi nép-
iskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandóságai : 
752 korona készpénzfizetés, 48 korona értékű tüz.ifa, 
tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven 
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is föl-
szerelt, bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok 1907. évi április hó 10-ig Krassó-Szörény vár-
megye közigazgatási bizottságához beterjesztendők. 
Ezen állással a gör. keleti szerb kántori teendők vég-
zése is van egybekötve. Lúgos, 1907. évi március 14. 
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (21/h—I—1) 

Az üresedésbe jött bé l incz l állandó menedékház-
vezetőnői állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás: 
400 korona készpénz, szabad lakás, konyha, kert és 
a község által fizetett kiszolgálónő. Kellően fölszerelt 
kérvények folyó évi április hó 15-éig alulírotthoz be-
küldendők. Bélincz, 1907 március 3. Czittler József, 
elnök. (349-1—1) 

Székely Á. : Beszéd-ért.-gyak. I. oszt. anyaga 2 K, 
II. oszt. anyaga 2 K. Portómentes küldéssel a pénz 
előleges beküldése esetén. „Nemzeti Népművelés", 
legradikálisabb új tanügyi lap, melynek minden sora 
a tanítók érdekében íródik. Mutatványszámot ingyen 

küld: 

Kovács Gyula, Nagybányán. 
(19—X—5) 

P e d a g ó g u s á l t a l v e z e t h e t ő 
30 éves, elsőrangú intézet, teljes berendezéssel és 
állandó, jó fizetésű növendékekkel, visszavonulás végett 
25 000 forintért eladó. Évi tiszta jövedelem 10.000 
forint. Ajánlatok küldendők : Pick Fülöp, Budapest, 
VIII., Szűz-utca 5. (297-111—3) 

flçprplplr tíztanerős iskolától hunyad-, háromszék-, 
v i e l C l ü R brassó-, vas-, zala-, esztergom-, pozsony-, 
bars-, zólyommegyei állami tanítóval. Előnyös hely. 
Szegedtől 14 km.-re. Ajánlatokat kér : „ÁlLuni tanító", 
Sándorfalva (Csongrád vármegye). (315—11—2) 

100 gyönyörű magyar népdal i t t í 
gel, 2 szólamra van a „K's Wuzsikus"-ltaii. 3. kiadás ! 
I. füzet 80 fill., IL füzet 80 fill., falusi gyermekeknek 
kotta nélküli „Szövegkönyv" 40 fill, porlóval. Jósvay 
Gábor, kántortanító. Poroszló (Heves m.). (350-1 I-t) 

A p o l g á r i képZÖ a történelem-
tankönyvek eladók. 

tyelvtudományi szakcsoportra 
Aszód. „Vezető", postrestante. 

(323-1—1) 

Polg. isk. tanári vizsgára S ^ H Ï 
ban eladók mennyiség- és természettudományi könyvek 
használatlan és alig használt állapotban Timi>us László 
áll. tanítónál, Kudun, u. p. Csicsókeresztúr (Szolnok-
Doboka m.). (342—1—1) 

Tanítót Jegyzők, hivatalnokok vidéken szép mel-
IClliilUÜ, lékkeresetre (nem részlet, sem biztosítás) 
tehetnek szert. Levelet „A 24" alatt Goldberger hir-
detési iroda (Budapest, Váci-utca 20) továbbít. 

(292-IV—2) 
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Poorûlûl/ eSy tanerős állami iskolától több tanerős-
UacIClCtt. höz. Alsódetrehem. (305—II—1) 

Vác7nnnpmíípkhnl m i n t á k a t é s árjegyzéket Vd&Z.UllUCUlUCl!UUi bérmentve küld Szabadi 
vászonszétküldési vállalata, Lengyeltóti. (150—X—8) 

12 írtért készít mérték után egy öltönyt, fel-
öltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. szám. Vidékre 
minták bérmentve. (220—X—4) 

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

KKATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Kerepesi-út 69. 
V i d é k r e mintákat mértékvéte l i 
utasí tással bérmentve . = 

( 3 1 - 2 6 - 1 2 ) 

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

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

F^» Sternberg Á. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 
B U D A P E S T , Kerepes i -ú t 36/T s z á m . 

Árjegyzék (minden hangszerről kiilön) ing-yen 
kapható. (29—12—7) 

tTI^IF : n 
Minden tanítót érdekel! 

Megjelent és kapható 

Madarak és fák napja 
című munka, 

mely az (Orsz. Állatvédő-Egyesület pályázatán kívül 
álló) teljes anyagot megadja, a 26.120 1906. számú 
miniszteri rendelet szerint tartandó ünnepélyekhez. 
Tartalma : 1. A tanító teendője. 2. Programmok az 
osztályonkénti és együttes ünnepélyekhez. 3. Eredeti 
mondókák a madarakról és fákról (I—II. oszt. tanulók-
nak). 4. Alkalmi versikék és beszédkék (III—IV. oszt. 
tanulóknak). 5. Előadnivaló részletek, szaralatok 
(V—VI. oszt. tanulóknak). 6. Bekezdő beszédek. 
Irta : Yaday József, közs. isk. igazgató Nagyváradon. 
Ára 1 kor., utánvéttel 45 fillérrel több. Egyszerű 
póstaköltség 10 fill. Megrendelhető Vaday Józsefnél, 
Nagyváradon. (Bolti ára 25°,o-kal több.) 
Minden tanítót érdeklő eredeti és új irányzatú vezérfonal. 

(275-6—3) 

UJBli= 

Első magyar, villamos erőre berendezett 
~ l i a u g s z e r - g y á r . • 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir: zeneakadémia, színházak, 
hadsereg, művészek stb. stb. szállítója, 

Budapest, II., Lánchíd-utca 5. 
Ajánlja saját gyárában készült, el-
ismert legkiválóbb minőségű húros, 

vonós, fúvó- és ütő-hangszereit, 

S p e c i á l i s t a : ^ ó \ é s S t t t r i 
javításaiban. 

„Hangfokozó gerenda", mely által 
bármely hegedű, gordonka, melybe a? 
illesztetik, sokkal jobb, erősebb é.-, 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

L e g i i a ^ y o b h r a k t á r é s g y á r . 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solóhangszerré álta-
lam konstruáltatott,iskolával együtt30frttól följebb. 
Orgona-harmóniuinok 65 írttól följebb minden 
árban kapható. Árjegyzék, minden egyes hang-
szerről külön, k'Y&aatra bérmentve küldetik. 

Iskola hegedűk 6 koronától följebb. 
(34—52—13) 

Gazdasági, 
főzelék- és yirágmag 

beszerezhető a 

M A G Y A R M E Z Ő G A Z D Á K 
S Z Ö V E T K E Z E T É N É L , = 

Budapest, V., Alkotmány-utca 31. 

Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 
(218—VI—6) 

FEIWEL LIPÓT utóda t U S ' J 
BUDÁPEST, IX., Ipar-utca 7 sek, tornakészü-

lékek és óvoda-
berendezések 

gyára. 
Kívánatra meg-
küldi újonnan 
kiadott árjegy-

zékét, ingyen és 
bérmentve. (2—62—13) 
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Legolcsóbb angol férfiszabó-terem. 
KLEIN és TÁRSA, Budapest, VII., Rottenblller-

utca 4/B. (Munkás-utca sarok.) 

25 koronáért 
egy divatos férfiöltöny, felöltő vagy télikabát remek 
szabású, finom kidolgozással'. A legjobb hozzávalóért 
kezeskedik cégünk. Vidéki megrendelések utánvét mel-
lett eszközöltetnek. Ha a ruha nem jó, a pénz vissza-
küldetik. Minták és mértékutasítás bérmentve. Ne 
tessék a céget hasonló üzletekkel összetéveszteni. 

(94—10-10) 

POLGÁR SÁNDOR| 
orvosi mű- és kötszerésznél 

B U D A P E S T , VII. , Erzsébe t -körút 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, orthopédiai fűzők és járó-
gépek, valamint műláb és műkéz saját műhelyé-
ben a legpontosabban készül. (24—14—7) 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
— Fönt i c í m r e ü g y e l n i t e s s é k . — ü 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány J 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótálássál, részletfize-
tésre is kaphatók. Hur-
móiiiumok,beszélőgépek, ] 
gramofonok, fonográfok! 
bámulatos szép hanggal.' 
Hegedűk, harmónikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és 
tanítónőknek 10°/o e n g e d m é n y v . jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen küld: MOGYORÓSSY GYULA, 
ni. kir. szab. liaugszergyára, Budapest, VIII. kor., 
Rákóczi-Ut 71. (61—XXVI—12) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes áijegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (219-40—5) 

ESőíizeíési felhívás 

i W ELŐFIZETÉSI ÁR: ̂ f f i 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A Néptanítók Lapja kiadóhivatala. 
jg Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. e 
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í t r ö m p v a n s0'£ e ï e r iskolának, melyek az olvasás 
U1 Ulli" tanításának megkönnyítése céljából a Péter 
József vágsellyei igazgató-tanító fonoiniiuikai eljárá-
sát használják. Ez a fonomimikai eljárás miniszterileg 
engedélyezve van és díszoklevéllel lett kitüntetve. 
Kérjen prospektust. Kiífdja az „Első Galántai Könyv-
nyomda", Galánta (Pozsony m.). (278—42—4) 

I ; i 1 H A R M O N I I P M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
i l l 

h mindkét rendszer szerint 
a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA mm m 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Áqegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 

BUDAPEST, 
X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Áqegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. ISI 0 
Tanerőknek külön százalékengedmény. !43—26—12) 

M o i k é z i m u n k a . 

Harisnya 
bevásárlása előtt hozassa meg 
nagy képes árjegyzékemet, 

melyet vidékre bérmentve és 
ingyen küldik: 

BÉRCZID. SÁNDOR, 
Alapíttatott 1883. Király-utca 4. sz. 

„ V I K T O R I A " 

D.M. C . E n c y k l o p e d i a S S X m u 5 ; 
610 oldalon, 880 ábrával a kézimunka-tanítást. 
Minden tanítónőnek nélkülözhetetlen. Díszes 
angolvászon kötésben 2'50 K (bolti ár 5"— K). 

Kizárólagos raktár csak íiálain. 
(33—52—13) 

13.793. szám. 

rr rr r 
YIII/2. 1907. 

SZOLO- ES BORGAZDASAGI TANFOLYAMOK 
NÉPTANÍTÓK RÉSZÉRE. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS. 
A szőlőmívelés szempontjából kiváló fontossággal bíró községekben alkalmazott néptanítók részére, 

az e téren működő szakközegek vezetése alatt, az alábbi helyeken, az előző évek példájára, a folyó évben is 
négy hétre terjedő szölö- és borgazdasági tanfolyamok tartását vettem tervbe. 

1. A tanfolyamok célja, hogy az azokon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, külö-
nösen tekintettel az elpusztult szőlők fölújítására, részben elméletileg is kiképeztessenek oly célból, hogy e 
szakmában a népiskolákban és a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást nyújthassanak, illetőleg 
az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek s általában az illető 
községben a nagyobb szakértelmet és szakképzettséget nem igénylő egyszerű szőlő- és borgazdasági ismeretek 
népszerű terjesztését a nép között előmozdítsák. 

2. ilyen tanfolyamok a folyó évben hat helyen, ú. m. : a bihar-diószegi, egri, tapolczai, tarczali, 
ménesi és nagyenyedi vincellériskoláknál fognak tartatni. 

Az egész tanfolyam négy hétre terjed és két részletben tartatik meg és pedig a tanfolyam első 
része tavasszal, április hő 29-től május hó 12-ig, a második része ősszel, a tarczali vincellériskolánál október 
hó 14-től 27-ig, a többi helyeken pedig október hó 10-től 23-ig. 

A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát az egész négy héten át, ugyanazon tanítók vesznek részt. 
4. A tanfolyamokra csak oly néptanítók vehetők föl, akik — tekintet nélkül arra, hogy állami, 

községi, vagy felekezeti iskolánál vannak alkalmazva — oly hegyvidéki községben működnek, ahol a filloxera 
a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította s ahol a' lakosság kizárólagos, vagy főkereseti forrását 
a szőlőmívelés képezi. 

5. A tanfolyamokra fölvett néptanítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségeik fedezésére, 
az egész négyheti tanfolyam tartamára, egyenként 120 korona, azaz : egyszázhúsz korona átalányt kapnak, 
mely összegnek fele a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján szabályszerű nyugtákra, a tan-
folyam vezetője által fog kifizettetni. 

6. A tanfolyamokra fölvett néptanítók úgy az elméleti oktatásban, mint a gyakorlati munkákban 
pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak. 

7. Azok a néptanítók, akik ezeken a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, egykoronás bélyeggel 
ellátott kérvényeiket (amelyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk, a szőlő- és borgazdaság 
terén esetleg eddig történt működésük is föltüntetendő s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságuk által 
is igazolandó) legkésőbb folyó évi április hó 5-ig, az illetékes kir. tanfelügyelő útján, ahhoz 
a szőlészeti és borászati felügyelőhöz (Illetőleg vincellériskola igazgatóságához) nyújtsák 
be, akiknek kerületében működnek. 

Budapest, 1907 március hó 18. 

(22,1,-1-1) M. Mr. földmívelésügyi miniszter. 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Elöllzetési ár: Egy evre 10 k o r o n a , félévre 5 k o r o n a , 
negyedévre i korona 50 fillér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
időre előfizetést nem fogadunk e l . — A.z előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A hirdetések árszabása. — 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, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
be. Effyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r é s z é t 
tevő petit nyomású es egyhasábii sora 1 korona. Ezek a d í j a k Is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, 11. KtJlt., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. M A G I . K I B . EGYETEMI Nl'OMDA, I. K E B . , ISKOLA-TÉB 8. 

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

10 százalék. 
Az egész vonalon reformálásra szo-

ruló adópolitikánk jelen állása sehol 
sem érezteti erősebben bénító hatását, 
mint népoktatásügyi vonatkozásaiban. 

Az elemi iskolát, az óvodát, az iparos-
tanonc-iskolát törvény szerint megillető 
5, 3, illetőlég 2%-os iskolai adók állan-
dóan rendetlen, pontatlan befolyása, igen 
sok esetben részleges elveszése nagyon 
bénítólag hat vissza ezekre az iskolákra. 
A költségvetésben számításba vett ezen 
adók helyett más jövedelmi források 
az intézeteknek épen nem állanak ren-
delkezésére és ilyen források nyitása ki 
is van zárva Ha tehát ezek az iskolai 
adók késedelmesen és így is csak gara-
sonként folynak be (amint rendesen 
történni szokott), nem állanak a kijelölt 
célra az előirányzott összegben és a 
kellő időben rendelkezésre, azok a szük-
ségletek, melyek a jelzett adókból nyer-
nek fedezetet, rendetlenül, pontatlanul, 
vagy hiányosan teljesíttetnek. Ez a ren-
detlen teljesítés különösen olyan esetek-
bon, midőn a tanító fizetésének képezi 
részét az 5%-os adó'(ami szinté« gya-
kori eset) igen károsan hat vissza az 
iskola belső életére; az önhibáján kívül, 
a rendszer hibájából, az adminisztráció 
fogyatékosságából eredő szükségnek ká-
ros hatása az ő lelki egyensúlyára, ere-
jére bénítólag hat. 

De a költségvetés fedezeti előirány-
zatának rendetlen befolyása egyéb te-
kintetekben is szerfölött káros. Akadálya 
a dologi szükségletek nevelői szempont-
ból is fontos rendes teljesítésének ; a 
behajtatás sok erőpazarlással jár az admi-
nisztrációban ós emellett idegenkedést 
kelt a végrehajtást szenvedettek köré-
ben az iskola iránt. 

Látva az iskolai adók rendetlen be-
szedéséből eredő hátrányokat, az iskolák 
összes érdekeltjeinek régi és állandó 
törekvése, bogy adminisztratív úton, ha 
lehet, de törvényhozási úton is, ha kell, 
olyan intézkedések tétessenek, melyek 
az iskolai adók rendetlen befolyásából 
eredő hátrányok megszüntetésére alkal-
masak. Szinte egyértelműleg alakult ki 
az a nézet és jutott kifejezésre az a 
kívánalom, hogy ezek az adók ne képez-
zék a népoktató-intézetek közvetlen 
jövedelmi forrását, hanem szedessenek 
be a többi közadókkal, szolgáltattassa-
nak be az adóhivatalokba s az intéze-
tek e címeken előirányzott összegeket 
meghatározott időben vegyék föl nyug-
tákra az adóhivataloktól, minden levo-
nás nélkül. 

Eötrös Károly Lajos, Jász-Nagykún-
Szolnok vármegye érdemes kir. tanfel-
ügyelője egy lépéssel tovább megy. 
Abban a röpiratban, melyet „Emlékirat 
az összes állami népoktatási intézetek-
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zanak tehát ezzel a javaslattal azzal az 
ügyszeretettel, aminőt a dolog meg-
ér demeL Es lépjenek sorompóba, ha az 
adórendszer közel levő reformja alkal-
mával a cselekvés ideje elérkezik. Az 
Eötvös K. L. javaslata egyébiránt nem-
csak a népoktatás, hanem az általános 
adópolitika szempontjából is figyelemre-
méltó, mert benne van minden egész-
séges adópolitikának egészséges magja, 
az egyesítés és egységesítés elve. 

(Székelyudvarhety) Ember János. 

nek állami támogatása és az ügykeze-
lés egyszerűsítése tárgyában" cím alat t 
közrebocsátott, egy lépéssel tovább me-
gyen, igen életrevaló tervet bocsát 
közre ezen adóknak igazságos kivetése, 
egységesítése, megfelelő kezelése és ren-
deltetési céljaikra bocsátása tárgyában. 

A mostani kivetés sok huzavona mel-
lett sok igazságtalanságra vezet, a kül-
birtokosok kivonhatják magukat a nép-
oktatási adófizetés kötelezettsége alól s 
a teher nagy része az úgy is nehéz 
viszonyok között levő kisbirtokosokra 
hárul. Szerzőnk szerint az egyenlően ki-
vetett 5 -f- 3 -f- 2 = 10%-os népoktatási 
adó elég lenne nemcsak a jelenlegi szük-
ségletek teljesítésére, hanem a fejlesztés 
költségeinek fedezésére is a községi és 
felekezeti elemi iskoláknál, óvodáknál 
és alsófokú iparosiskoláknál. 

E cél elérésére egységes és egyetemes 
népoktatási adórendszer volna biztosí-
tandó az útadórendszer módjára, mely 
egészséges adórendszer fényes sikerét 
szerzőnk meggyőző példával igazolja. Az 
új adórendszer a régiek romjain emel-
kednék. Eltörlendők volnának: a nép-
iskolai közoktatásról szóló 1868. évi 
XXXVIII. t.-cikk, a tanonciskolái adót 
megállapító 1884. évi XVII. t.-cikk és 
a kisdedóvási adót biztosító 1891. évi 
XV. t.-cikk vonatkozó szakaszai és he-
lyükbe 10%-os népoktatási adó volna 
törvényhozásilag behozandó. Ezen egy-
ségesített adó a többi egyenes állami 
adókkal együtt minden adóalanyra és 
adótárgyra államilag kivetendő és be-
szedendő ós a népoktató-intézetek köz-
vetlenül az adóhivatalokból kapnák azo-
kat az összegeket, melyek azokat költ-
ségvetési előirányzatuk szerint megilletik. 

Egyszerű, könnyen érthető javaslat. 
Akár csak a Kolumbus tojása. Egyszerű-
ségével csak életrevalósága vetekedik. 

Megvalósulása nagy érdeke a nép-
oktatásnak. Épen ezért nem lehetnek 
iránta közömbösek a közoktatás nép-
oktatási ágainak munkásai. Foglalkoz-

Háztartási népiskolák az anyák 
nevelésének szolgálatában. 

Az iskolaügyi alkotások .terén a háztartási 
népiskolák intézménye valósággal korszakalkotó-
nak mondható. Az iskolaágak között egy sines 
olyan, mely annyira az életért volna s amely 
a gyakorlati élet követelményeinek annyira 
megfelelne. 

Ezek az iskolák azonban nálunk — sajnos — 
ma még csak bölcsőkorukat élik, sőt talán 
még ennyire sem jutottak el, mert ma még 
úgyszólván csak embrionálisak s kívánatos fej-
lődésüknek ezerféle akadály fekszik az útjában. 

Pedig ez iskoláknak fejlesztését és minél 
inkább való tökéletesítését a legfontosabb szocio-
lógiai, gazdasági és hazafias szempontok teszik 
szükségessé. 

Az a 26—28 háztartási népiskola, mely a 
székesfőváros területén ezidőszerint fönnáll, a 
tényleges szükségletek tekintetében a tengerbe 
ejtett parányi vízcsepp jelentéktelen szerepére 
van kárhoztatva. Az a 26—28 háztartási nép-
iskola ma még a székesfőváros korlátoltabb 
igényeit sem elégítheti ki, nemhogy teljesség-
gel betölthetné fontos misszióját, amely végett 
életre hivatott. 

Már az elhelyezésük és elosztásuk sem szeren-
csés, mert ez iskolák jelenleg csaknem kivétel 
nélkül a székesfőváros perifériáin vannak el-
helyezve, mintha azt akarnák illusztrálni, hogy 
ismétlő-oktatásban csakis a kültelkeken lakó 
leányoknak kell részesülniök s a háztartás és 
okszefü gazdálkodás megtanulására csakis a 
széleken lakó szegényebb néposztály leányainak 
van szükségük. 

Ez a jelenség két sajnos körülményre enged 
következtetni: egyike ezeknek az, hogy az 1868. 
évi népiskolai, valamint az 1884. évi ipartör-
vény rendelkezéseinek kijátszására a székesfő-
város területén bő alkalom kínálkozik, a másika 
pedig az, hogy munkára, a női hivatásnak leg-



1 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

inkább megfelelő munkára csakis a munkások 
s napszámosok leányai vannak teremtve, a 
többi mind kisasszonykának készülhet s vígan 
és szabadon szaporíthatja a női proletárok 
számát. 

Jellemző, hogy a Duna és a nagykörút hatá-
rolta óriási területen, tehát magának a fővá-
rosnak kellő szívében eddig még egyetlen ház-
tartási népiskola sincsen s a budai belső körút 
és a Duna közötti részben is mindössze csak 
2—3 ilyen iskola áll fönn; pedig az itt léte-
sítendő ilynemű iskolák szolgálhatnának első-
sorban az intézmény tökéletesítésére és nép-
szerűsítésére. 

Hány ezer és ezer ismétlőköteles leány van 
ennek következtében ezidőszerint még iskola 
nélkül a fővárosban, az könnyen elképzelhető. 
Ki merem mondani, hogy ezeknek az iskolák-
nak fölállítását nem csupán az ötletszerűség, 
meg egyes igazgató-tanító élelmessége hozza 
létre ! I g p i rendeltetésüknek alapos mérlegelése 
mellett natósági intézkedésekkel kellene már 
a közel jövőben megállapítani a fölállítandó 
háztartási népiskolák helyét, még pedig úgy, 
hogy a IV. és V. kerület, valamint a többi 
kerületek belső területe — a szükséghez ké-
pest — megfelelő számú háztartási iskolákkal 
láttassanak el. 

Más helyeken már többször hangoztattam 
azt is, hogy az ismétlőköteles korban levő leányok 
számszerinti összeírása és nyilvántartása immár 
elodázhatatlanul szükséges, hogy a beiskolázás 
terén tapasztalható mizériák végre megszűn-
jenek, hogy nyilvánvalóvá váljék: mily arányú 
hatósági intézkedések megtétele szükséges az 
iskolák szaporítását illetőleg s végre, hogy 
megállapíttatván az egyes háztartási iskolai kör-
zetek kiterjedése, egyúttal megállapítható legyen 
az egyes iskolák befogadóképessége is. 

Ezek nélkül nem lehet a háztartási iskolai 
ügy föllendülését várni, ezek nélkül csaknem 
hiábavaló minden anyagi áldozat. Bizonytalan 
talajra nem lehet építeni s rend nélkül nem 
lehet az építés munkáját tovább folytatni. 

A székesfőváros tanügyi hatósága kebelében 
okvetlenül külön resszortot kell nyitni a ház-
tartási iskolák ügyének, mert a jelenleg érvény-
ben levő szakfelügyelet csak abban az esetben 
fog hasznossá és hatásossá válni, ha lesz, aki 
a szakfelügyeletnek a háztartási iskolai intéz-
mény fejlesztésére vonatkozó előterjesztéseit s 
javaslatait nemcsak meghallgatja, hanem azok 
megvalósítása érdekében minden lehetőt meg 
is tesz. 

A székesfővárosnak a megkezdett úton meg-
állania egy pillanatra sem szabad, hanem a 
jövőnek ezen iskolái érdekében a legjobb út-
mutató példával kell elől járnia. Olyanokká 

kell fejlesztenie ezen iskoláit, hogy nemes példa-
adása előbb-utóbb átragadjon a vidékre is. Fő-
városunk legyen e tekintetben a világítófáklya, 
melynek irányító fényjelzése mellett keljenek 
életre mielőbb a vidéki háztartási iskolák,k, 
házias magyar nőket, rendszerető s gazdálkodni 
tudó jó anyákat nevelvén a nemzetnek. 

Fejleszteni s szaporítani kell a székesfőváros 
háztartási iskoláit magyar nemzeti alapon s a 
hazai viszonyoknak s szükségleteknek megfele-
lően. Ne hordják ezek magukon az idegenszerű-
ség parányi bélyegét sem, mert magasztos nemzeti 
föladatuknak csakis így lesznek képesek meg-
felelni. 

A német aprólékosságokat, a nagyokulárés 
alaposságot nem mindig és nem mindenben 
lehet és szabad követni, s különösen háztartási 
teendők dolgában nincs szükségünk idegenből 
vett irányító példákra s eljárásokra. 

Amúgy is erősen furakodik közénk az idegen 
szellem, csaknem minden téren. 

Különösen a mindinkább előtérbe nyomuló 
nőkérdés terén találkozunk oly félelmetes jelen-
ségekkel, melyek a magyar társadalom régi és 
eredeti jellegének a lerontására s a mindig 
híres magyar női erények teljes kiirtására 
törekszenek. 

Idegen szellő áramlata hozza e káros jelen-
ségek magvait hazai földünkre s idegen be-
folyások iparkodnak azoknak nálunk termékeny 
talajt biztosítani. 

Mi magyarok — sajnos — igen fogékony 
érzékűek vagyunk csaknem minden iránt, ami 
idegenből jő. Majmoljuk a mások divatját és 
szokásait, utánozzuk az idegenek életmódját 
s berendezkedéseit, s még a nyelvünket és 
beszédünket sem óvjuk meg kellőleg az idegen-
szerűségektől. 

A feminizmus kérdésében meg különösen 
idegen szellem hehatása a vezetőnk és irányí-
tónk s ez nagy veszedelemnek a csíráját hordja 
magában : a magyar nők, a magyar anyák 
hagyományos háziassága kiirtásának a vesze-
delmét. 

Ez ellen minden igaz hazafinak s miden 
lelkes honleánynak erősen tiltakoznia; nemzete 
iránt tartozó szent kötelessége. 

Bár mindennél világosabb, hogy a feminizmus 
megindult nagy áramlatának gátat vetni ma 
már teljes lehetetlenség, mert olyan az, mint 
a gördülő lavina, melyet esésében s növekedé-
sében föltartóztatni nem lehet. De legalább a 
lavina pusztításainak méreteit kell csökkenteni 
s határok közé szorítani, nehogy azok elret-
tentő nyomain társadalmi életünk teljes föl-
bomlásának romjai maradjanak s olyan állapo-
tok következzenek be, melyek a családi össze-
tartozás és szeretet melegségének hiányával 
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szűkölködnek és amelyek teljesen háttérbe 
szorítják s utolsó helyre rendelik a nők leg-
természetesebb hivatását : az anyaságnak s 
háziasságnak kiváló fontosságát. 

Senki sem akarja a nőt természetadta jogai-
tól megfosztani. 

A jól nevelt nőnek nincs és nem is lehet 
oka manapság jogainak eltiprása miatt panasz-
kodni. Hogyha hivatását jól betölti s helyze-
tét jól fölfogja : őrangyala a háznak, föltétlen 
uralkodója gyermekeinek s egyúttal okos kor-
mányzója is lehet az urának, aki mindig szívesen 
osztozik vele a csa^ídi jogok gyakorlásában. 

A feminizmusnak is — magyar földön — 
főképen és elsősorban arra kellene törekednie, 
hogy a nőnek a családban mutatkozó eme szép 
szerepkörét a nevelés helyes elveinek gondos 
lerakása s általánosítása révén minél jobban 
tágítsa és biztosítsa, s különösen az erkölcsi 
és gazdasági élet terén mutatkozó s az ennek 
gyengítésére szolgáló retrográd jelenségeket jól 
és helyes irányban nevelt anyák tömeges ki-
képzése által eloszlassa avagy megjavítsa. 

A külföldről közénk ültetett társadalomát-
alakító mozgalomnak, mely hibás alapon s téves 
kiindulópontból ítéli meg a magyar nők mai hely-
zetét, elsősorban a háztartási iskolák intéz-
ményét kellene fegyverül fölhasználnia, hogy 
a nők helyzetének javítását célzó törekvéséhez 
közelebb jusson. A háztartási iskolák általáno-
sítását kellene programjába fölvennie s meg-
indítania az azok szükségszerű reorganizálását 
szolgáló mozgalrrat, hogy minél több alkalmat 
adjon a női erények eme szentháromságának : 
a munkának, a szeretetnek s a háziassságnak 
megszokására s gyakorlására, mert nem lehet 
rénd, béke és harmónia abban a családban, 
amelyben a nő, az anya ez egyszerű ékessé-
gek nélkül való. Nem lehet tehát jólét és bol-
dogság sem. 

Társadalmunk boldogulását csöppet sem fogja 
előbbre vinni s biztosítani az a törekvés, mely-
lyel az egyetemek egyes fakultásait mind sű-
rűbben megnyittatják leánygyermekeink előtt. 
Sőt az már az erkölcsök bizonyos hanyatlására 
s az igazi nőiesség levet kőzésére mutat, amidőn 
anyányi leányok istenadta rendeltetésüktől elté-
ríttetve, az orvosi, gyógyszerészeti s egyéb, nekik 
nem való magasabb pályákon kérésit boldogu-
lásuk föltételeit. 

Ezeknek a tudományos pályáknak az elle-
pése korántsem fogja megoldani a nőkérdést, 
sőt ellenkezőleg, épen a proletári>must fogja 
nagyobb mértékben növelni, mert hiszen nyil-
vánvaló, hogy ezeket a pályákat a szegény 
vagy a közép néposztály gyermekei nem köze-
líthetik meg, azok látogathatása véges-végig 
csak a jómódúak kiváltsága marad. 

A nőkérdésben jelentkező eme tátongó űrt 
mi fogja tehát betölteni ? Miféle gondoskodás 
történik arról, hogy az alacsonyabb néposztá-
lyok leányai is elérhessék boldogulásuk módját 
és eszközeit? 

Eddig még halvány kísérletek sem tétettek 
erre nézve s szinte tehetetlenül nézzük, mint 
ragad át a női úrhatnámság veszélyes kórsága 
azokra is, akik boldogságukat egyesegyedül a 
háziasságban, a családanyai legnemesebb szerep-
körben s a hitvesi hűség és szeretet örökké 
magasztos erényeinek gyakorlásában kereshetik 
s találhatják föl. 

Azt mondják: romlott a világ s veszendőben 
vannak az erkölcsök. Azt mondják : a férfiak 
léhasága az oka a veszedelmesen fenyegető 
kóros tüneteknek. 

De hát mi okozza az erkölcsök káros hanyat-
lását és mi okozza a férfinem szembeötlő léha-
ságát ? 

Semmi egyéb, mint a családi élet ̂ nagyfokú 
meglazulása, amelyet viszont az erkölcsi ma-
gaslaton álló jól nevelt anyák hiánya idézi elő. 

Anyákat, a szó legnemesebb értelmében vett 
s hivatásuk magaslatán álló, igazi jó anyákat 
kell tehát elsősorban a társadalomnak nevelnünk. 

Anyákat, akik mindenkor örömmel és büsz-
keséggel viseljék az anyaság terheit s gyönyö-
reit, akik az igazi háziasság fölemelő erényeinek 
gyakorlásában fáradhatatlanok, akik előtt nem 
szégyen a munka és nem teher a nevelés s akik 
odaadó szeretetükkel s angyali türelmükkel 
édenné tudják varázsolni még a legszegényebb 
ember otthonát is. 

Anyákra van szükségünk, hogy újból helyre-
állíthassuk a társadalom megzökkentett rendjét 
s hogy megakadályozzuk a feminizmus meg-
okolatlan erőlködéséből származó tólhajtásokat. 

A jó anyák nevelése pedig elsőrendű állami 
föladat és kötelesség. 

Újjá kell szervezni egész leánynevelési és 
oktatási rendszerünket. Ujjá kell szervezni az 
elemi iskoláktól kezdve, föl a legmagasabb tan-
intézetekig. 

A sok reália, meg egyéb, a nőknek nem 
okvetlenül szükséges elvont tudomány helyett 
kiváltképen az erkölcstan, az egészségtan, a 
gazdaság- és háztartástan, valamint a női kézi-
munkák minél nagyobb mértékű s minél több 
oldalú alkalmazása köré kell csoportosítani 
azokat az ismereteket, amelyekre a nőnek, mint 
leendő hitvestársnak s családanyának, szük-
sége van. 

Már eddig is nagy és szinte megjavíthatatlan 
hiba volt az, hogy fiúk, lányok csaknem egy-
forma tanítási terv s egyforma tanítási elvek 
és eljárások szerint nyerték iskolai nevelésüket 
s oktatásukat. A két nemnek végeredményében 
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különböző lévén az élethivatása, a gyakorlati 
életre való előkészítésüket is más-más módok, 
más-más tervek és rendszerek szerint kell intézni. 

Igen üdvös tehát az állami ú j tantervnek az 
a gondoskodása, amely a leányosztályok fcaní-
tási anyagába vörös fonálként beleszövi a leányok 
tulajdonképeni élethivatásának megfelelő isme-
retek közlését is. 

De ez az intézkedés még édes kevés. Ki kell 
venni ebből az anyagból még igen sok oda nem 
valót, hogy annál több helyet kaphassanak 
benne a leányaink jövendő boldogulását célzó 
s eddig háttérbe szorult erkölcsi és materiális 
értékű ismeretek. 

De ennél még tovább is kell menni, jól meg-
fontolt lépésekkel ! A székesfővárosban meg-
kezdett üdvös irányú újítás nyomán az elemi 
iskolai oktatás kiegészítése- s betetőzéseképen 
lehetőleg minden elemj.- leányiskolával kapcso-
latosan föl kell állítaniíelső f o k o z í ^ a k a j í w ^ a r 
lányok háztartási népiskoláit azon leányok 
részére, akik tanulmányaikat nem folytathatván, 
az ismétlő-oktatást 15 éves korukig, leendő hiva-
tásuknak megfelelően, ezekben az iskolákban 
akarják élvezni. Es mindenképen meg kell óvni 
ezeknek az iskoláknak háztartási jellegét ama 
törekvés ellen, mely azokat eredeti rendelte-
tésük rovására minden áron szaMrányáakká 
akarja átöltöztetni. 

A magyar leányok háztartási népiskoláiban 
közölt ismeretek nyerjenek folytatást a polgári 

•fi leány- v a g y f e k ő b b leányiskolákkal t apes óla-
> I 1 tosan nyitandó 2 S^oTj&mnlnőgyarJiajadonok 

^iskolájában, oly leányok részére, akik tanul-
mányaikat a polgári iskola elvégeztével tovább 
folytatni nem akarják vagy nem tudják. 

Yégül a legszebb betetőzését nyerhetné a 
szó legnemesebb értelmében veendő nőnevelés 
abban az 1 évi tanfolyamban, melyet III. 
fokozatul magyar anyák iskolája címén a tanító-
képző-intézetekkel kapcsolatosan kellene meg-
nyitni a hivatásuk küszöbéhez legközelebb álló 
fölserdült leányifjúság részére. 

A háztartási iskoláknak a képzeletemben élő 
eme 3 fokozata főképen nevelői jellegű volna 
s külön-külön is elárulja, mily arányban és 
minő terjedelemben kellene e tanfolyamok taní-
tási, illetőleg nevelési anyagát fölosztani. 

E javasolt tanfolyamok kellő berendezése s 
kötelezővé tétele által mindenesetre oly üdvös 
javulások érvényesülnének a magyar nőnevelés 
terén, melyeknek jótékony hatása társadalmi 
és gazdasági állapotaink javítására nézve el-
maradhatatlan volna. 

Jól tudom bár, hogy egyszerű vázlat csupán, 
amit most nyújtottam s hogy mindezek az óhaj-
tások, melyeket e kérdéssel kapcsolatban el-
mondottam, a messze jövő zenéjének előütemei 

csupán. De bizonyára fognak találkozni nálam-
nál hivatottabbak, akik ez igénytelen előütemek 
nyomán teljes egészében fölépíthetik a gyökeres 
megjavításra szoruló magyar családi életnek 
társadalomboldogító szép dallamát ! 

Úgy legyen! 
(Budapest.) Koncsek Lajos. 

Gyermekvédelem. 
Az Orsz. Gyermekvédő-Liga és szegedi intézete. 

(Befejező közlemény.) 
Be kell ismernünk, hogy az állami gyermek-

védelem dacára úton-útfélen találunk ron-
gyos, beteg, éhező, elhagyott züllött gyermeket 
eleget. 

Mi ennek az oka ? Semmi egyéb mint a 
nehéz megélhetési viszonyok és az, hogy a tár-
sadalom még mindig nem ismerte föl azt a 
kötelességét, hogy ott, ahol a szülő képtelen 
gyermekéről gondoskodni, a társadalom vállalja 
magára a gyermekek nevelését. 

Megesik a szívünk, mikor megzörgetik ajtón-
kat a rongyos asszonyok csecsemővel karjukon 
s alamizsnáért könyörögnek. Mit tehet az az 
ártatlan kis poronty arról, hogy apja nincs, 
vagy hogy létét könnyelműségnek, a pálinka 
hatásának köszöni. Ha már itt van, meg kell 
menteni, szánalom híján ne pusztuljon el egy 
sem közülök. 

Ennek a célnak elérését tűzte föladatául a 
gyermekvédelem néhány lelkes apostola, aki 
tudja, hogy az állami gyermekvédelem kiegé-
szítő részét kell ^ képeznie a társadalmi gyer-
mekvédelemnek. így alakult meg a mult évben 
az Orsz. Gyermekvédő-Liga. 

Mindenki tudja, hogy a sínylődő gyermekek 
baján pénzzel és szeretettel lehet segíteni egye-
dül. A Liga tehát egy olyan nagyszabású alap 
létesítésén fáradozik, amely — ha létesül — 
tetemesen enyhíteni fogja a szegény gyerme-
kek sorsát. 

Francia- és Olaszországban milliókra menő 
ily alapok állnak rendelkezésre, nálunk ha adott 
is eddig a társadalom, az rendszerint nem a 
köznek, hanem partikuláris érdekeknek támo-
gatására szolgált. 

Látják, hogy vannak városi, törvényhatósági, 
egyesületi, társulati és ki tudja miféle jótékony 
gyermekvédelmi intézetek, amelyek mind, mind 
a társadalom jótékonyságából élnek; a tánc-
vigalmak, élőképek, színielőadások, bazárok stb. 
szintén a kihasznált társadalomtól kérnek segít-

. séget és támogatást, méltán merülhet föl tehát 
a kérdés, hogy ugyan mit akar hát az az Orsz. 
Gyermekvédő-Liga, mikor már annyiféle ugyané 
célt szolgáló intézmény működik, dolgozik? 

Aki azonban tudja, hogy ezeknek a jótékony 
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előadásoknak a jövedelmet a rendezés, a kiállí-
tás költségei fölemésztik, aki látja, hogy a 
felekezeti vagy másfajta érdekeket szolgáló 
gyermekvédelmi intézetek nem igazi otthonai 
azoknak a gyermekeknek, akiknek pedig épen 
otthonukat kellene pótolniok, az mindjárt más-
képen fog gondolkodni e részben s ha egybe-
veti ezzel azt, hogy az állam a maga ötszá-
zalékos betegápolási pótadojából, melynek csak 
egy hányada fordítható gyermekvédelmi célokra, 
azokat a föladatokat is alig képes teljesíteni, 
amelyekre a törvény kötelezi, be fogja látni, 
hogy igenis az egész társadalomnak a szövet-
kezésére van szükség a gyermekvédelem vitális 
érdekeinek kielégítésére. 

Fönnebb említettük, hogy hányféle ága lenne 
még a gyermekvédelemnek, amely fölkarolást, 
támogatást érdemelne s mindezekhez még hozzá-
tesszük a szigorúbb nevelést igénylő gyerme-
kek számára állítandó internátusokat, amelyek 
régi hiányt pótolni hivatvák és amelyek mielőbbi 
létesítését az a tapasztalat sürgeti, hogy a 
züllött, csavargó gyermekek, akik — különösen 
nagyobb városokban — kiskorukban az utcára 
dobva, éhség, hideg és velük született rossz 
hajlamuk által hajtva az erkölcsi züllés oly 
mély fokán állanak, hogy a bűntények minden 
fajára képesek, miért is azok elkülönítése mé-
telyező példájukra való figyelemmel sem kerül-
hető el. 

Az Orsz. Gyermekvédő-Liga tehát, amelynek 
elnöke gróf Edélsheim- Gyulai Lipót, a jótékony-
ságáról ismert főúr, megteremtette mindenek-
előtt a gyermeknapot, aminek' az az értelme, 
hogy iparosok, kereskedők, munkások, lelkészek, 
tanítók, hivatalnokok, szóval a társadalom leg-
szélesebb rétegei önként kötelezik magukat, 
hogy minden évben egyszer (a mult évben május 
utolsó szombatján volt a gyermeknap) egy napi 
bevételük egy százalékát, ha az mindjárt pár 
fillért tesz is ki, a gyermekvédő-alap javára 
befizetik, belépvén ezáltal a Gyermekvédő-
Ligába. 

Nincs ott tagsági díj és semmi néven ne-
vezendő egyéb kötelezettség, mint az, hogy 
ezen a napon azt a pár fillért beküldik a Ma-
gyar Agrár- és Járadékibankba (Budapest, V., 
Erzsébet-tér 9. sz.), amely az orsz. gyermek-
védő alapot kezeli. 

Akinek tehát pl. 1000 korona évi jövedelme 
van, fizet 3 fillért, de hát ennek a beküldése 
portóköltséget okozna, miért is a Liga apró 
vörös gyüjtőfüzeteket oszt ki, amelyekben 20 
számozott letéphető nyugtalap van. Minden-
adakozó egyben gyűjtő is. Ha a füzet meg-
telik, a gyűjtés már beküldhető, a jegyfüzet 
pedig az Orsz. Gyermekvédő-Liga irodájának 
(Budapest, Yl., Bulyovszky-utca 23. szám) jut-

tatandó vissza, amely aztán mindenkinek, aki 
valamit adományozott s akinek a neve és lakása 
a jegyfüzetben feltüntetve van, újból küld egy-
egy jegyfűzetet, amellyel az illetők aztán a 
gyűjtést folytatják. 

Ha tehát valaki 20 tagot gyűjt, 20-an fog-
nak új jegyfüzeteket kapni, akik most már 
20 X 20 tagot gyűjtenek és így tovább. Nem 
nagy adományokról, csak fillérekről van szó, 
néhány fillért pedig évente egyszer minden 
ember nélkülözhet. 

Az iparosok, kereskedők stb. maguk hatá-
rozzák meg, hogy mennyi egy napi bevételük 
egy százaléka. Azt szolgáltatják be. 

Az alap gyarapítására minden évben orszá-
gos gyermeknapot tart a Liga (május egy vasár-
napján), amikor az egész országban jótékony-
egyesületek bevonásával s azok vezetése mellett 
a gyermekek számára mindenféle gyermek-
mulatság, a felnőttek részére előadások tartat-
nak, melyek jövedelme szintén az orsz. alapot 
illeti. 

A mozgalom még sokkal újabb, semhogy 
már jelentősebb eredményekkel lehetne dicse-
kedni. De már a mult évben közel 100.000 
korona folyt be az orsz. gyermekvédő-alap 
pénztárába. 

A Liga céljai sokkal nemesebbek, semhogy 
azt külön is ajánlani kellene, de ha az ország 
30.000 tanítója venné kezébe az ügyet, hama-
rosan lehetővé lenne, hogy az orsz. alap tőkéje 
jelentékenyen fölszaporodna s annak kamatai-
ból (mert a tőke érintetlenül fönntartatik) a 
Liga áldásos tevékenységét minél szélesebb 
körben érvényesíthetné. 

Forduljon tehát a tanítói kar jegy füzetekért 
a Liga irodájához, hasson közre a gyermek-
napok minden évben való megtartásában s tegye 
magáévá a társadalmi gyermekvédelem érintett 
akcióját : ez minden, amit a Liga tőle várhat 
és remélhet, mert be kell vallanunk, hogy ma a 
társadalomnak csak egy nagyon kis hányada vesz 
részt a jótékonyságban, pedig sikert csak úgy 
várhatunk, ha a jótékonyságnak, minél széle-
sebb körben való elterjesztésére törekszünk. 

A Liga már a mult évben nagyarányú tevé-
kenységet fejtett ki s munkatársává lett az 
állami gyermekvédelemnek, sok elhagyott gyer-
mek érdekét tette magáévá és sokaknak sorsán 
könnyített, egész sereg gyermeket helyezett el 
saját költségén különféle gyermekvédelmi inté-
zetekben, egy másik sereget hazai gyógyfür-
dőkben és nyaralótelepeken ; az idén azonban 
már hozzálát olyan állandó alkotások meg-
teremtéséhez, amelyek az állami gyermekvéde-
lem kiegészítő intézetei lesznek. 

így született meg a Liga szegedi intézete, 



m 

.14. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

egy olyan intézet, amilyen eddig hazánkban 
nincs, de nincs a külföldön sem. 

Szeged város hazafias közönsége már a mult 
évben, a szegedi tanítói kar tevékeny részvétele 
mellett meleg szeretettel fölkarolta a Gyermek-
védő-Liga intencióit és rendezett egy olyan 
gyermeknapot, amilyen az országban alig találja 
párját. E gyermeknapon rendezett színielőadás, 
virágkorzó és gyermekünnepély nem kevesebb, 
mint 6000 koronát jövedelmezett az alap javára. 

A Liga helyi bizottsága azonban igen jól 
átérezte, hogy az ország második fővárosa nem 
elégedhet meg azzal, ha akár minden évben 
hasonló fényes sikerű gyermeknapokat rendez, 
mert itt, ahol a magyar szellem beolvasztó-
képességének ereje oly nagy, a gyermekvéde-
lemnek nemzeti szempontból is kétszeres fon-
tossága van. 

Megindította tehát a tárgyalásokat az Orsz. 
Ligával, amelynek egy nagyobbszabású olyan 
országos intézet létesítését ajánlotta, amely a 
Hamburg melletti Hokn-ban működő ú. n. 
Rauhes-Haus mintájára pavillonszerűen kiépítve 
magában foglalná a szigorúbb nevelést igénylő 
gyermekek otthonát, tanonc-otthont s kiegészítő 
részét képezné a szegedi homokon elhelyezendő 
szikes-fürdőtelep és csontbeteg gyermekek sza-
natóriuma. 

Épen a Néptanítók Lapja ismertette pár év 
előtt a Rauhes-IIans-t, amely tulajdonképen 
árvaház, de az árvákat nem úgy neveli, amint 
az jórészt a mi árvaházainkban történik, hogy 
t. i. az árva akkor boldog, ha bezárul mögötte 
az árvaház kapuja s azután többé semmi kö-
zük egymáshoz, hanem olyanformán, hogy az 
ide* fölvett árvák ezt a helyet mindig ottho-
nuknak tekinthetik, ahová vissza-visszatérnek, 
ha mint munkások, iparosok hely nélkül ma-
radnak, ahol testvéri szeretet kapcsolja össze 
az együtt növekedőket és ahonnan ugyanazzal 
mennek széjjel az élet küzdőterére, de ott is 
megőrzik és ápolják az egymás iránti szeretet 
láncát s az intézet jótékonysága iránti hálát. 

így született meg a szegedi Árpád-otthon 
eszméje, amelyet a Liga örömmel fölkarolt. 
Ámde hát honnét előteremteni azt az óriási 
összeget, amilyet egy ilyen intézet fölépítése 
és fönntartása kíván? 

A helyi bizottság nem olyan emberekből áll, 
akik csak addig állnak egy-egy eszme szolgá-
latában, amíg nevük az újságokban megjelen, 
ezért van az, hogy nálunk a legtöbb eszme 
csak eszme marad ! hanem olyanokból, akik 
teremteni képesek is, akarnak is. Tárgyalást 
indítottak tehát Szeged várossal, hogy az 
Árpád otthon számára adjon telket, tárgyalást 
indítottak a szegedi Fehérkereszt-egyesülettel, 
amelynek voltakép ugyanaz a célja, amit az 

állami gyermekvédelem már megvalósított, ki-
kutatták a fölhasználható jótékony-alapokat és 
nem is egy félév nmlva a következő eredmény-
ről számoltak be. 

Szeged város ad egyelőre öt hold földet a 
telep építkezésére és gazdasági céljaira, amely 
azonban a szükséghez képest húsz holdra egé-
szíthető ki. A szegedi Fehérkereszt-egyesület 
társul a Liga törekvéseivel s átadja az Arpád-
otthon építkezési céljaira 40.000 koronányi 
vagyonát azzal a kikötéssel, hogy annak fel-
ügyeletében résztvehessen s e pénzből építendő 
pavillonok egyike néhai Mária Klotilda főher-
cegnő nevét viselje. 

A Szeged-csongrádi takarékpénztár 20.000 
koronás gyermekvédelmi célra tett alapítványát 
az Árpád-otthonnak adja át. Az Árpád szabad-
kőmíves páholy 2500 koronás alapítványa 
szintén e célra szolgál. Végül a helyi bizottság 
kikutatott még néhány kisebb alapítványt, ame-
lyet szintén e célra szerzett meg. 

Közel 70.000 koronával már lehet kezdeni 
valamit s az Orsz. Gyermekvédő-Liga a város 
által átadott telken már ez idén fölépíti az 
Árpád-otthont, Ybl Lajos építész tervei szerint 
és pedig aként, hogy az idén fölépül az eme-
letes központi igazgatósági épület, amely ma-
gában foglalja az igazgató és a háztartást 
vezető lakását, az irodákat és raktárakat, a 
központi konyhát és ebédlőt (amely díszteremül 
is fog szolgálni) azután fölépít 3 — 4 család-
házat, amelyek mindenike 20—20 növendék és 
a családfő otthonául szolgál. Még ez év őszén 
megnyílik az intézet, amelynek pavillonjai 
azután évről-évre tovább építtetnek, úgy, hogy 
a telep 1000 gyermeket fog idővel befogad-
hatni s azt mindenki gyönyörrel szemlélheti 
(mert egész kis falu lesz iskolával, kápolnával, 
gazdasági épületekkel stb.), aki pl. Temesvár 
felé utazik és az újszegedi népliget felé lete-
kint. 

A figyelmes olvasó méltán kérdezheti, hogy 
ha már az építkezés ilyen módon megoldást 
nyert, miképen és miből fog az intézet fönn-
tartatni ? 

Az Árpád-otthon kizárólagos és egyedüli 
fönntartója az Orsz. Gyermekvédő-Liga, amely 
ideutalja mindazon szigorúbb nevelést igénylő, 
züllött gyermekeket, akiket az állami gyermek-
menhelyek kötelékében megtartani nem lehet 
s ezekért a belügyi tárca fizet; ideutaltatnak 
azok a gyermekek is, akik a javító-intézetekből 
kiszorultak s akikért az igazságügyi tárca fizet ; 
végül azok a jobb családokból való gyermekek, 
akikért meg a szülők fognak fizetni. 

Ma sok iskolában vannak olyan faragatlan, 
rakoncátlan gyermekek, akikkel nem bír a 
tanítójuk. Azokat is fölveszi majd az Árpád-
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otthon s azokért a község vagy az illető hozzá-
tartozói fognak fizetni. 

Jövedelmi forrás lesz az intézet gazdasága. 
Teheneket, lovakat a földmívelési tárca adja, 
a kertészet, sertéshizlalás, baromfitenyésztés, 
méhészet pedig mindmegannyi foglalkozása lesz 
a növendékeknek, akik nem karcerekkel és ütle-
geléssel, hanem a munkára nevelés elvei szerint 
neveltetnek; minden percük le lesz kötve a 
családházakban, a gazdaságban, az iskolában, 
a műhelyekben, konyhán éléstárakban, istálló-
ban stb. 

Mert itt a növendékek és tanítóik egyaránt 
dolgozni fognak, de amellett családházaikban 
becsületes, vallássos, tisztességes életet élnek s 8 
éves koruktól az intézet kötelékében maradnak 
mindaddig, amíg önálló életpályára előkészítve 
nincsenek és akkor is, ha onnét kihelyeztetnek 
valamely iparág elsajátítása céljából s otthonuk 
marad az intézet egész életükön át, ahova 
mindenkor betérhetnek. 

Természetesen nagyfontosságú . dolog az 
Arpád-otthon jövőjére nézve az, hogy a vezetés 
és a nevelés kiknek a kezébe kerül. 

A Liga reméli, hogy a vallás és közoktatás-
ügyi miniszter az állami iskolai tanítói státus-
ból ad át néhány, családfőnek alkalmas, olyan 
tanítót, aki gazdasági, kézügyességi képzettség-
gel bír s akinek az előadott nevelési irányzat 
ambícióját képezi. Természetesen, az ilyen csa-
ládfő az intézettől külön díjazást és családjával 
együtt ingyen teljes ellátást kap. (Akinele kedve 
van, már most jélentkezhetik alulírottnál.) 

IIa netán ez nem sikerülne, a Liga pályázat 
útján tölti be úgy az igazgatói, mint a család-
tanítói állásokat. 

Az intézetből minden fényűzés száműzve lesz, 
egyszerűség, rend és szigorú pontosság, a tiszta-
ság és munkás élet fogja jellemezni annak 
egész működését s így remélhető, hogy az 
Isten bőséges áldása fogja jutalmazni azoknak 
a nemeslelkű egyéneknek fáradozását, akik az 
intézetet megteremtették. 

Az Orsz. Gyermekvédő-Liga a szegedihez 
hasonló országos intézetet fog létesíteni Buda-
pesten és Pozsonyban is. 

Mivel viszonozhatjuk e nagyarányú gondos-
kodást ? Karolja föl minden tanító a Liga 
törekvéseit, gyűjtsön neki tagokat, filléreket, 
a tavasz is itt van, rendezzen gyermeknapot, 
vagy tömörüljön kartársaival az ilyenek ren-
dezésében, mert hiszen ezáltal az iskolának s 
a magyar hazának tesz szolgálatot. 

(Szeged.) Scossa Dezső. 

<ex̂ *3* 

A fürj és fogoly viszonylagos 
elterjedése hazánkban. 

(A Magyar Ornithológiai Központ fölhívása.) 
Mind általánosabbá és hangosabbá válik az 

a panasz, hogy ijesztő mértékben pusztul Magyar-
országnak hajdan méltán híres madárvilága. 
Érthető ez a panasz, ha a réti és vizi madár-
világra vonatkozik, amelytől csak az utolsó 
félszázad alatt is egy millió holdnál nagyobb 
területet hódított el ármentesítések révén a 
haladó kultúra. De épen ezzel a ténnyel kap-
csolatban annál föltünőbb a fúrj rohamos 
pusztulásáról szóló panasz, minthogy a sok 
elhódított terület mind az ő birodalmát gyara-
pította, úgy hogy inkább rohamosabb elszapo-
rodását lehetett volna várni. 

A tény azonban mégis csak az, hogy a fürj 
nagyon megfogyott s ezt kétségtelenül bebizo-
nyítja a Magyarország vadlelövéséről szóló 
statisztika (Vadászlap 1897—1907. évfolyam). 
Összehasonlítás céljából és alább kiderülő okok-
ból egyúttal ideiktatom a fogolyra vonatkozó 
lőjegyzékeket is. Eszerint 11 év alatt a követ-
kezőképen alakult az évenként lelőtt fürjek és 
foglyok mennyisége: 

Fogoly Fürj 
1895 163.973 84.521 
1896 207.327 74.749 
1897 269.027 63.601 
1898 287.259 60.967 
1899 389.314 75.715 
1900 396.890 5â.863 
1901 392.020 66.948 
1902 444.955 91.209 
1903 464.027 76.576 
1904 553.895 77.547 
1905 575.662 94.600 

A látszat szerint nem fogyott a für j ; ha 
azonban összehasonlítjuk lőjegyzékét a fogolyé-
val, meglepő eredményre jutunk. A lelőtt foglyok 
száma ugyanis állandóan növekedett s 1905-ben 
már háromszor akkora volt, mint 1895-ben. 
Ha a két faj arányosan szaporodott volna, 
akkor 1905-ben legalább 255.000 fürjet lehe-
tett volna lőni, holott a lőjegyzék csak 94.600-at 
mutat ki. 

Itt meg kell jegyezni azt, hogy 1895-ben 
még sokkal kevesebb vadásztársaság és ura-
dalom küldött be lőjegyzékeket, mint 1905-ben. 
Míg azonban a jóval több helyi lőjegyzék alapján 
összeállított országos kimutatás a fogolyra nézve 
rohamos emelkedést eredményezett, addig a 
fürjnél csak alig tudott a régi magasságon túl-
menni. Ez a tény közvetve azt mondja ki, hogy 
a fürj állomány 1895-től 1905-ig tetemesen és 
rohamosan csökkent. A lelőtt foglyok számának 
óriási emelkedését — 1905-ben 400.000-rel 
több, mint 1895-ben — azonban tisztán ez a 
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körülmény nem magyarázhatja meg, azt kell 
következtetnünk, hogy a fogoly állomány ez alatt 
az idá alatt tetemesen és rohamosan növekedett. 

Önkéntelenül is fölmerül ezek alapján az 
a kérdés, hogy mi ennek a sajátságos jelen-
ségnek az oka ? A két faj fészkelési viszonyai 
és tartózkodási helyei alig különböznek egy-
mástól s így legföljebb arról lehetne szó, hogy 
a fürj valamivel későbben fészkel s ennek követ-
keztében aratás alkalmával tán valamivel több 
költése pusztul el. 

Igen nagy súllyal esik a mérlegbe az a körül-
mény, hogy a fürj télire elvonul s ezen az 
útján rengeteg sok veszélynek van kitéve, 
különösen a Földközi-tenger partvidékein, ahol 
évenként milliószámra fogják őket. Mutatványul 
csak két példát hozok föl. Marseille kikötőjében 
1895-ben 8,000.000 fürj fordult meg, Alexan-
driából pedig évenként átlag 2,000.000 kerül 
kivitelre. Kétségtelen, hogy ezekben a horribilis 
számokban rengeteg sok hazai fürj is szerepel 
s hogy az ezekből a mészárlásokból előálló 
irtózatos veszteségek lényegesen hozzájárulnak 
a fürj állomány rohamos csökkentéséhez. 

Ezzel szemben a fogolynál azt lehet érvénye-
síteni, hogy azt nálunk jóval több ideig lövik, 
vagyis aránylag is tetemesen nagyobb mennyi-
ségben s hogy oly télben, mint amilyen pl. az 
idei volt, ugyancsak rettenetes mennyiségű 
fogoly esik a hideg és táplálékhiány s ennek 
folytán az orvvadászok áldozatául. 

A két madáx-faj sajátságos viszonyában Tarján 
Tibor dr., aki a kérdést fölvetette (Aquila, 
1906. évf., 220. lap), még azt az észrevételt 
tette, hogy oly területeken, ahol gyakori a 
fogoly, ott rendesen ritka a fürj és fordítva, 
továbbá azt, hogy régebben fürjdús vidékeken 
a fogoly nagyobb mértékű elszaporodásával 
fokozatosan csökkent, úgyszólván megsemmisült 
a fürjállomány. Arra a föltevésre jutott ezek 
alapján, hogy talán épen a fogoly az, amely 
kiszorítja a fürjet. 

A részletes, megyék szerint összeállított 
lőjegyzékek, melyeket rövidség okából külön föl 
nem tüntetek, valóban igazolják Tarján dr. 
észrevételét. Pl. Bács, Torontál és Temes me-
gyékben, a leghíresebb fürjező helyeken, 1895-
ben még 12-szer, 24-szer, illetőleg 48-szor 
annyi fürjet lőttek, mint foglyot, 1905-ben pedig 
már közel egyenlő számban kerültek terítékre. 
A fogolyállomány tehát rohamosan növekedett. 
De vájjon tényleg a fürj rovására szaporodott-e 
a fogoly ? Mert e/t a tagadhatatlan térfoglalást 
esetleg úgy is lehetne magyarázni, hogy a 
fogoly vadászatilag értékesebb a fürjnél, ezért 
több védelemben részesül, települését mester-
ségesen is elősegítik, esetleg éveken át nem 
lövik, minek következtében természetszerűleg 

növekedik a létszáma, anélkül, hogy ezzel a 
fürj elszaporodásának útját állaná. A fürj ezzel 
szemben teljesen magára van hagyatva, hogy 
a délvidéki pusztítás által szenvedett súlyos 
veszteségeket természetes szaporodás útján vala-
hogyan- helyrehozza. 

Mindez természetesen csak többé-kevésbé 
megokolt föltevés vagy sejtelem, amelyeket 
tisztán csak azért tárgyaltam, hogy könnyebben 
és alaposabban lehessen válaszolni alábbi föl-
hívásunkra. A kérdést csak országos fölvétel 
útján lehet eldönteni, oly módon, hogy minden 
hozzáértő közli idevágó tapasztalatait. Neve-
zetesen : 

1. Milyen a viszony jelenleg valamely (lehe-
tőleg pontosan megjelölt) területen a fürj és 
fogoly között-, melyik a gyakoribb? 

2. Milyen volt ez a viszony régebben? 
3. Milyen okokra vezethető vissza az egyik 

vagy másik faj csökkenése vagy elszaporodása, 
tényleg kiszorítja-e a fogoly a fürjet? 

Ez az országos fölvétel egyúttal a für j vonulás 
országos megfigyelésére is szolgálhatna. Ilyen 
történt pl. 1898-ban a füsti fecskére nézve, 
amely javarészben Magyarország hazafias és 
tevékeny néptanítói karának köszönhette nagy 
sikerét. Ez eddig is páratlanul áll az egész 
világon, mert pl. Németországban az általános 
részvétlenség következtében eddig még egyetlen-
egy ilyen országos fölvétel se sikerült. Kérünk 
tehát egyúttal arra is szíves választ, hogy : 

4. Mikor érkezett meg, vagy mikor szólalt 
meg először a fürj 1907 tavaszán, esetleg mikor 
távozott 1907 őszén? 

Megjegyzendő, hogy lehetnek oly területek 
is, amelyeken az egyik vagy a másik, vagy 
mind a két fa j elő se fordul ; az országos föl--
vétel csak akkor lesz teljes, ha ismerjük eze-
ket a területeket is s azért kérjük ezeket is 
jelezni. 

Az eddig szerzett tapasztalatok alapján biza-
lommal fordulunk hazánk néptanítói karához, 
hogy akinek hajlandósága, módja és alkalma 
van a kérdés tanulmányozására, szíveskedjék 
idevágó tapasztalatait a Magyar Ornithőlógiai 
Központ (Budapest, VIII., József-körút 65., 
I. em.) címére az 1907. év végéig beküldeni. 
A föladat oly természetű, hogy csak országos 
fölvétel útján, sok ember együttes közreműkö-
désével oldható meg s ezért más lapok hasáb-
jain is fölvetettük azt, hogy minél több adatot 
nyeljünk. 

Minél nagyobb anyag gyűlik össze, annál 
nagyobb lesz a hatás kifelé ; legyen szabad 
hivatkoznom arra, hogy ez a közreműködés az 
itthon is, külföldön is annyiszor megrágalmazott 
magyar kultúra és tudomány érdekében is 
történik. 

/ r W ' { 
V V « « W 
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A szigorúan vett tudományos, t. i. madár-
földrajzi eredményeken kívül első sorban még 
azt akarjuk elérni, hogy még idejében meg-
menthessünk a végpusztulástól egy vala-
mennyiünknek végtelenül kedves madarat, a 
fürjet, amely egyúttal egyik leghasznosabb 
madarunk is, mert a káros rovarok és gyom-
magvak tömeges pusztításával gátat vet azok-
nak csapássá válható túlszaporodása elé. 

Az eredményekről annak idején beszámolunk. 
(Budapest.) Schenk Jakab, 

a M. O. K. asszisztense. 

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

(Valamennyi kir. Tanfelügyelő úrnak. — 19.622. sz.) 
A kir. tanfelügyelők számára kiadott 1905. 

évi 70.000. számú Ltasítás 180. és 181. §-aiban 
világos kötelességévé tétetett a kir. tanfelügye-
lőknek, hogy az országos tanítói nyugdíj- és 
gyámintézetbe még föl nem vett taní tókat 
(óvónőket) nyilvántartsák és ha a törvényes 
kellékekkel rendelkeznek, belépésük iránt a szük-
séges intézkedéseket hivatalból tegyék meg. 

Ennek dacára a fölvétel céljából elkésetten 
és pedig sokszor évekre terjedő késedelemmel 
jelentkező tanítók száma még most is nagy, 
amiből azt kell következtetnem, hogy az idé-
zett rendelkezés nem hajtat ik végre a kellő 
eréllyel, és még mindig nagy számmal vannak 
oly tanítók, akik a szükséges kellékek birto-
kában nem tagjai az országos tanítói nyugdíj-
és gyámintézetnek. 

Minthogy pedig a tanítói nyugdíjtörvények-
nek a közérdek által irányított célja, de kifeje-
zetten rendelkezései sem engedik meg, hogy a 
tanítók nyugdíjjogosultsága az illetők magán-
érdeke gyanánt tekintessék és abból folyólag 
az országos nyugdíjintézetbe való belépés akár-
mily kis részben is szabad elhatározásuktól 
tétessék függővé: ezt az állapotot föltétlenül 
megszüntetni kívánom és egyúttal elkerülni kí-
vánom azt is, hogy az elkésetten jelentkező 
tanítókat az 1892. évi 37.290. szám alatt ki-
adott Utasítás II. rész 4-ik pontjának rendel-
kezése folytán korábbi szolgálati éveik elveszí-
téséből sújtani legyek kénytelen. 

Ennélfogva elrendelem a kö?etkezőket : A 
kir. Tanfelügyelő úr kerületében működő összes 
tanítók (tanítónők, óvónők) közül azok, akik 
az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézetnek 
nem tagjai, jelen körrendeletem vétele után 
számba veendők és ha a törvényes kellékekkel 
rendelkeznek, vagyis 21, illetőleg 20-ik élet-
évüket betöltötték, megfelelő képesítő-okleve-
lük van és végleges alkalmazásúaknak tekin-
tendők, úgy fölvételükhöz szükséges okmányaik 

hozzám folyó évi május hó végéig fölterjesz-
tendők. 

Végleges alkalmazású tanítónak tekintendő 
mindenki, akinek egy évi tanítói szolgálata már 
van, bár ha ugyanazon helyen vagy más állo-
máson ideiglenes minőségben alkalmaztatik is. 
Azok a tanítók, kik csak fönti határidő eltelte 
után jutnak a fölvételhez szükséges kellékek 
birtokába, állandóan nyilvántartás céljából ki-
mutatásba foglalandók. A kimutatásban föl-
tüntetendő a tanító kora, képesítése, az alkal-
mazás minősége és azon időpont, amelytől a 
tanítói pályán működik, valamint az, hogy a 
belépés iránt az illetőre nézve a kir. Tanfel-
ügyelő úr tett-e kezdeményező intézkedést. 

Es a kimutatás hozzám minden év január 
havában fölterjesztendő. 

A kimerítő fölsorolásért, valamint az elkésett 
jelentkezésekért a kir. Tanfelügyelő úr teljes fele-
lősséggel tartozik. Ez az intézkedésem természe-
tesen nem vonatkozik az orsz. tanítói nyugdíj-
és gyámintézetbe való belépés kötelezettsége 
alól fölmentett intézeteknél működő tanerőkre. 

Budapest, 1907 március hó 14-én. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította: bagosi Pur her 

Ödön és leleszi Kovács Gáspár kávai földbirto-
kosoknak, akik a kávai róm. kath. el. isk. föl-
építésére 700, ill. 300 K-t adományoztak. 

Kinevezte: Kissné Vay Mária oki. óvónőt 
a tiszavárkonyi áll. óvóhoz óvónővé ; Haris Jenő 
oki. tanítót a perlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Ferenczy I rma perecsenyi helyettes áll. óvónőt 
a turjaremetei áll. óvóhoz óvónővé; Andáházy 
Ervin egyesületi tanítót a mramoráki közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Loser László oki. tanítót 
a kunosvágási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Frank 
Gizella oki. óvónőt a szapáryligeti áll. óvóhoz 
óvónővé; Tomits János sárafalvai gör. kel. fele-
kezeti tanítót a csurogi közs. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Lázár Dezső oki. tanítót a rákos-
ligeti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Dimitrievics Herma palánki közs. el. isk. r. 
tanítónőt; Zsivanov Szilárd mramoráki közs. 
el. isk. r. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Molnár 
Béla perlaki áll. el. isk. tanítót a pilisszántói 
áll. el. isk.-hoz; Lehotzky Vilmos dubraviczai 
áll. el. isk. tanítót a trebosztói áll. el. isk.-hoz ; 
Zahoray Mária feketeardói áll. óvónőt a nagy-
szőllősi n i . sz. áll. óvóhoz ; Lám Irén tur ja-
remetei áll. óvónőt a perecsenyi áll. óvóhoz. 
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Dr. Wlassics Gyula. 
(Élet- és jellemrajzi vázlatok. Irta Molnár Viktor. 

[Arcképpel.] Budapest. Franklin Társulat.) 

Molnár Viktor államtitkár érdekes könyvet 
írt dr. Wlassics Gyuláról. A kitűnő szerző 
szerényen „vázlatok"-nak nevezi könyvét, váz-
latoknak, melyek „még Wlassics Gyula minisz-
tersége idejében keletkeztek" s amelyeken nem 
változtatott, hogy „közvetetlenségüket meg-
őrizze". 

Sietünk megjegyezni, hogy a közvetetlen-
ségre való törekvés kitűnően sikerült a szerző-
nek, mert könyve az intimitásnak azt a kellemes 
benyomását teszi, melyet egyes kiváló emlék-
iratok keltenek föl az olvasóban. Hozzájárul 
ehhez a stílus keresetlen egyszerűsége is, mely 
épp e keresetlenségénél fogva hat melegen. 

Molnár Viktor hűséges munkatársa volt dr. 
Wlassics Gyulának egész minisztersége alatt; 
mint elnöki titkár oly közel állott a miniszter-
hez, hogy dr. Wlassics Gyula leghivatottabb 
életírója csakis ő lehetett. 

Molnár Viktor érdekes könyve Wlassics 
Gyula ifjúságával kezdődik. Wl. Gy. Zalaeger-
szegen született, 1852-ben ; atyja, Wl. Antal, 
törvényszéki elnök volt. Középiskoláit Nagy-
kanizsán és Pesten végezte. Már középiskolai 
tanuló korában élénk irodalmi működést fejtett 
ki, mint egy nagy vidéki lap levelezője. Jogi 
tanulmányait a budapesti és a bécsi egyetemen 
végezte, melyeknek befejezése után törvényszéki 
gyakomoksággal kezdte meg közszolgálatát, 
Nagykanizsán. Az ügyvédi oklevél megszerzése 
után a budapesti kir. táblához, majd az igaz-
ságügyminisztériumba nevezték ki segédfogal-
mazónak. Ot év múlva komáromi, majd buda-
pesti kir. alügyész lett, fél év múlva pedig 
kir. főügyészi helyettes. Eközben nagy tevé-
kenységet fejtett ki a kodifikáció és a jogtudo-
mány terén. Egyetemi tanárrá, a büntetőjog 
tanszékére, a király 1890 október 19-én ne-
vezte ki. 

„Wlassics Gyula, írja Molnár V., az egye-
temen a tudomány igaz, lelkes apostola volt. 
Nem kenyérkereső foglalkozásnak tekintette az 
egyetemi tanszéket, hanem hivatásszerű, komoly 
föladatnak." Egyetemi tanár korában is nagy 
szakirodalmi munkásságot fejtett ki. 

Képviselőnek 1892-ben választották, Csák-
tornyán. Vallás- és közoktatásügyi miniszterré 

a király 1895. évi január 15-én nevezte ki 
dr. Wlassics Gyulát, akinek miniszteri műkö-
dése nyilt könyv e lapok olvasói előtt, akik 
ismerik képviselőházi beszédeit, ismerik alko-
tásait, ezek közt a gazdasági ismétlő-iskolákat, 
a budapesti és kolozsvári Tanítók Házait, az 
ifjúsági egyesületeket, a Néptanítók Lapja meg-
reformálását stb. Ez utóbbiról így ír Molnár V. : 

„Gyökeres reform alá vette a miniszter a 
Néptanítók Lapjának kiadását és szerkesztését. 
A lap olyan unalmas és sovány tartalommal 
jelent meg, hogy a tanítók, akiknek okulására, 
szórakozására és továbbművelésére szánták volt 
a lap alapítói, fölbontatlanul hagyták. Senki 
sem olvasta. A baj forrása abban állt, hogy 
a Néptanítók Lapjára szánt 20.000 koronát 
jórészt a nyomdaköltség emésztette föl és jó 
munkatársak díjazásáról szó sem lehetett. A 
miniszter pályázatot hirdetett a lap kiadására 
oly módon, hogy a nagyszámú hirdetésekből 
befolyó összeget a kiadónak ajánlotta föl. Jelen-
leg a kiadónak 6000 koronás szubvenciót ad 
a miniszter és 14.000 koronával rendelkezik a 
lap munkatársainak díjazására, ami által a lapot 
élénkké, tartalmassá és olvasottá tette." 

Üdvös reformokat létesített dr. Wlassics 
Gyula tárcája minden ágában, amelyek szintén 
élénken élnek még mindnyájunk emlékezetében. 
„Wlassics Gyula majdnem kilenc évi miniszter-
ségére visszatekintve, írja M. V., bátran állít-
hatjuk, hogy tetteit és tevékenységét az állam-
férfiú géniusza vezette." Ebben teljesen igaza 
van a szerzőnek, mert Wl. Gyulát, aki „soha 
sem volt egyoldalú jogász", sokoldalú fogékony-
sága tette kiválóan alkalmassá arra, hogy gya-
korlati államférfiú legyen. 

„Wlassics Gyula, írja szerzőnk, európai em-
ber, akinek nyugoti egyetemes fölfogását a 
nemzeti szellem át meg áthatotta és akiben 
mindkettő harmonikus egésszé olvadt." Minden-
ben a magyar nép sajátságaiból fakadó gya-
korlati élet szükségleteihez alkalmazkodott. 

Amikor dr. Wl. Gy. megvált a miniszteri 
széktől, visszament a budapesti egj etemre, ahol 
újra elfoglalta tanszékét, amelyet 1906 április 
hó 30-án hagyott ismét el, hogy a m. kir. 
közigazgatási bíróság vezetését vegye át. 

Molnár Viktor könyvében élesen kidom-
borodik dr. Wl. Gy. élet- és jellemrajza s azért 
ez a könyv nemcsak élvezetes, de egyszersmind 
tanulságos olvasmány is. 
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Fővárosi levél vidékre. 
Kedves Barátom! 

Bocsáss meg, kérlek, hogy múltkori leveledre 
csak most válaszolok. Ha közelebbről ismernéd 
gondterhes életünk folyását, akkor igen köny-
nyen beláthatnád, hogy mily drága nekünk az 
az idő, amit levélírásra fordítunk. Tudod, itt 
Budapesten v llanyos erőre rendeztek már be 
mindent. Még az emberek is gép módjára lótnak-
futnak, hogy beszerezhessék maguk vagy csa-
ládjuk részére a legnélkülözhetetlenebb élet-
szükségleteket. I t t senki sem ér rá, mindenki 
siet. Egyik az élvezetek után, másik a nyomor 
elől. Hogy mi, fővárosi tanítók legnagyobb 
részben az utóbbiak csoportjával tartunk, az 
természetes, mert fizetésünk csak a ti szeme-
tekben imponálhat, a mi szemünkből azonban 
sokszor könnyeket facsar. Tudod, mi olyasféle 
úri szegények vagyunk és hogy tanítói mivol-
tunkhoz mérten bizonyos társadalmi állást is 
elfoglalhassunk, s ehhez képest — habár szeré-
nyen — ruházkodhassunk, élhessünk és lak-
hassunk, föl kell kutatnunk mindazon kereset-
forrásokat, melyek a tanító egyéniségével és 
hivatásával összeegyeztethetők. 

Milyen másnak gondoltam vidéki tanító ko-
romban én is a budapesti életet ! És miután 
vidéki koromban a ti kedves kartársi körötök-
ben teleszívtam magam ideálizmussal, leghőbb 
óhajom volt az ország szívébe jutni, hogy becs-
vágyamat itt elégíthessem ki. Sok kilincselés 
és jól végzett gerincgyakorlat után végre sike-
rült is bejutnom. Most itt vagyok. S midőn 
száz és száz lépcsőt futok föl és le'; mikor 
végigtaposom e nagy város füstös levegőjében 
annak kormos utcáit ; mikor elkerülöm a velem 
nem törődő sok idegent és a napi gondok 
terhe alatt följutok egy nagy bérház drágán 
fizetett félreeső zugába (lakásomba), akkor 
ébredek öntudatra és érzem keserű csalódáso-
mat. Mert a magammal hozott ideálizmus már 
nem izgat, észrevétlenül eltűnt és ha van, ami 
boldogítja lelkemet, az a ti köztetek eltöltött 
kedves múltnak emléke. Igen, a vidék az ő 
csöndes, zajtalan egyszerűségével és természe-
tességével ! 

A testben kifáradt, lelkileg kimerült és az 
anyagi gondok súlyától agyongyötört fővárosi 
tanító méltán irigyelheti a ti sorsotokat, ked-
ves Barátom ! 

Mikor ti a rügyfakasztó tavaszi napsugárban 
reménytől dagadó kebellel gyönyörködtök a 
szabad természet pazar színpompájában, vagy 
belevegyültök a pázsiton játszó gyermeksereg 
vidám társaságába, akkor mi: óh, nyomorult 
pestiek, kik csak a hírlapok útján értesülünk 
a kibontakozó természet áldásos működéséről 

és a vetések állásáról, kőfalak közé szorítva 
lézengünk és ketrecbe zárt, szánalomraméltó 
gyermekeinkkel együtt áhítozunk üdítő levegő, 
egy szál virág, egy kevés madárdal után. S 
amit ti nádfödeles házikótok rácsosablakán 
keresztül pillanatonként ingyen élveztek, azt 
nekünk sok utánjárás és pénzáldozat árán adja 
meg a sors. Aki pedig nem áldozhat, az csa-
ládjával együtt fuldokolhat az aszfalt és gyári 
füst bűzös levegőjében. 

Bizony, mi még a levegőt is pénzért vesszük. 
S ez a tény visz rá, hogy megélhetési viszo-
nyainkról tet t kérdéseidre térjek. 

Kezdem a lakásmizériákon, mert megjegyzem, 
hogy nálunk minden mizerrábilis. Tudod, hogy 
a főváros egyik külső kerületének másodrangú 
utcájában, egy bérkaszárnya III-dik emeletén 
lakom. 104 lépcsőt kell lépnünk, míg fölérünk.-
Hogy naponként hányszor tesszük meg ezt az 
útat föl meg le, és ha itt Budapesten bárhová 
és bárkihez akarunk eljutni, hányszor kell ily 
útat megtennünk, azt kiszámítani nem lehet. 
A törvény vagy mi legalább 2 szobás tisztessé-
ges lakást (megfelelő mellékhelyiségekkel) és 
V* holdnyi kertet biztosít számunkra. No de 
hisz van is. Kétszobás lakásom meg az összes 
mellékhelyiségekkel együtt (fürdőszobánk nincs) 
63 5 -m. területű és az évi bérrel, házmes-
terpénzzel és szemétkihordási díjjal együtt 
660 -)- 24 -j- 12 = 696 koronába keiül. A meny-
nyiben pedig a fővárostól lakbér címén csak 
480 koronát kapok, hát évenként 216 koronát 
fizetek rá 1600 koronás fizetésemből, hogy 
fedél alatt lehessek. Megjegyzem, hogy a háziúr 
csak azért nem emelte a folyó negyedben a 
lakbért 60 koronánál többel, mert a házmester 
igen jó relációt adott rólam. Azt mondta 
ugyanis, hogy ezt a lakót ne „stájgeroljuk" 
többel ; megtűrhetjük, mert rendesen fizet, 
csöndes család és gyermekeit soha sem engedd 
ki a folyosóra. Szegény, drága, jó gyermekeim, 
csak a ti szabadságtok, egészségtek és szenve-
déstek árán tűrnek meg a házban bizonytalan 
ideig, mert ha a szívtelen háziúr többel emeli 
a lakásbért, költözködnöm kell; fizetésemből 
többet már nem pótolhatok a lakbérhez, külön-
ben a megélhetésre nem marad elég. Hogy 
a 60 koronás béremelést miért fogadtam el 
— azt kérded ? — Csak azért, mert más háziúr 
még többet kér hasonló lakásért, no meg azért, 
mert számolni is megtanultam. Ha ugyanis 
költözködöm, a hureolkodásért egyszerre kell 
leszúrnom a 60 koronát, (ami nincs). Ha meg-
maradok, 4 részletben róhatom le s addig talán 
csodát is tesz az Isten, esetleg jut valami mel-
lékes. 

Csak nem mondhatjátok tehát, hogy: „Ti 
boldog pestiek!" 
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Több, mint másfél esztendeje, hogy a fővárosi 
tanítóság emlékirattal' fordult Budapest taná-
csához a lakbérrendezés ügyében, számadatok-
kal kimutatva, hogy egy, a törvényes kellékek-
nek megfelelő tanítói lakásért kétszeresét kell 
fizetnünk annak, amit lakáspénz fejében kapunk, 
de a tanítóság fájó panaszát nem hallja senki. 
Ugy látszik kell a pénz a Népszínház átalakí-
tására, a külföldi vendégek fogadására és meg-
vendégelésére s több ezekhez hasonló sürgős 
szükségletek fedezésére. Az idegenek fürdenek 
a mi hagyományos vendégszeretetünkben, mi 
pedig úszunk az adósság örvényében, amint 
Pásztor Mihály könyvében olvashatod, aki ki-
mutatja, hogy a fővárosi tanítók adóssága 
milliókra rúg ! Úszunk, úszunk, de végre is 
alámerülünk és az anyagi tönk szélére jutott 
családunkkal együtt sírunk és zokogunk, mert 
ne hidd, hogy a lakáskérdés a mi egyetlen 
fájó sebünk. 

Nektek legalább van biztos hajlékotok, ben-
nünket azonban dobálhat az uzsorás háztulaj-
donos. Igaz ugyan, hogy nekünk is biztosít a 
főváros hatósága törvényszabta természetben 
való lakást: a rákosi köztemetőben, de ott is 
csak 30 esztendőre. S ha azután nincs aki 
megfizessen érted, porladozó csontjaidat még 
onnan is kidobják. 

Beszéljek a fűtőanyagról? Hát próbálj csak 
ott kimérni 25 kg. vízben jól megáztatott 
vágott tűzifát. Ezt mi 90 fillérjével fizetjük. 
Arról azonban nem vagyunk biztosak, hogy 
a mi fakereskedőnk mérlege olyan pontos-e, 
mint a tied. Tudok esetet, hogy olyan helyre, 
ahol tudják, hogy házimérlegen újra átmérik 
a fát, kereskedőink egyáltalán nem is visznek, 
mert, szerintük, magukat „szekálni" nem enge-
dik. Az ilyen vevőkre ők nem reflektálnak. A 
fő az, hogy fizessünk, s a fahordó-legénynek illő 
módon borravalót is adjunk; ha pedig a 25 
kg. fából vagy szénből 4—5 kg. hiányzik, ne 
lármázzunk, mert ez — legenyhébben szólva — 
nem illik. Örüljünk, hogy ilyen szűk világban 
van tüzelőnk ; hisz szénrendelés alkalmával meg 
valóságos élet-halál harcot kellett vívnunk. 
Mázsáját 4—6 koronájával fizettük. 2—3 napig is 
dideregtünk fűtetlen szobában. Mi, boldog pestiek! 

Nektek, szegény lesajnált vidékieknek, kik 
a mienkhez hasonló szükségben kukoricaszárral, 
csutával, rőzsével stb. efféle tüzelő pótló-anyag-
gal is füthettek és nem juttok olyan helyzetbe, 
hogy szülői szívetek össze facsarodjék didergő 
gyermeketek láttára, fogalmatok sincs arról, 
mit jelent az télvíz idején ebben a nagy vá-
rosban tüzelő nélkül szűkölködni! 

Ugy-e, kedves Barátom ! már az eddigiekből 
is láthatod, hogy nem épen irigylésre méltó 
dolog fővárosi tanítónak lenni. 

De ha már ennyit elmondtam, élelmiszereink 
beszerzéséről is írok néhány sort. 

Azt szoktátok mondani, hogy nagyon kelle-
mes helyzetben vagyunk, mi, boldog pestiek, 
mert a fővárosi piacok még a legkényesebb 
Ínyencet is kielégítik. Igen ám, csakhogy ki 
tudja kielégíteni a piaci árusok igényeit? Mi 
tanítók, ami nyomorúságos fizetésünkből bizo-
nyára nem ; mert a pecsenyének való marhahús 
kilóját 4 korona 80 fillérjével, a borjúhúst 
3—3 korona 20 fillérjével, a disznóhúst pedig 
2—2 korona 20 fillérjével fizetjük. A leveshús 
1 korona 80 fillér. A tej literje 25—28 fillér. 
A tojás darabja 10 fillér. A burgonya kilója 
9 fillér. Szóval a piaci áremelkedés az utóbbi 
10 év alatt 40°/o. Ti mégis csak termelhettek 
valamicskét a XU holdnyi kertben, nevelhettek 
szárnyas jószágot, sertést, szóval segíthettek 
magatokon. 

Ezer szerencse, hogy a főváros megnyitotta 
a lóméazárszékeket. Legalább a mi asztalunkra 
is jut néhanap egy kevés hús. Ilyenkor azon-
ban mindig a feleségem megy a mészárszékbe, 
mert Isten ments, hogy a cselédünk ezt meg-
tudja. Nem álszemérmeskedésből, óh távol-
ról sem, csupán azért, mert menten fakép-
nél hagyna bennünket. Magával hozott falusi 
ízlése tiltakozik a lóhús élvezete ellen, a mien-
ket már rég kiölte a kényszerűség. Ha ki nem 
ölte volna, csak magunkra vethetnénk, mert 
nekünk már semmitől sem szabad undorodnunk, 
mindennel meg kell alkudnunk, aki nem tud 
megalkudni az élet nyomorúságával, az ne le-
gyen fővárosi tanító, hanem cseléd, aki nálunk 
a teljes ellátáson kívül a régi segédtanítók 
fizetését, havi 16—24 korona minimális bért 
kapja. Ez az elve, úgy látszik, a fővárosi tanács-
nak is, mert habár ország-világ tudja, hogy a 
budapesti életviszonyok 40—50%-kai meg-
drágultak ; habár a tanácshoz beterjesztett 
emlékiratunkban a napnál is fényesebben be-
bizonyítottuk, hogy fizetésünk a megélhetésre 
kevés, a meghaláshoz sok, a főváros tanítóit 
szívtelenül hagyja nyögni és jajgatni továbbra 
is. Palotaszerű iskolákat épít, melyekkel az 
idegenek előtt hivalkodik, tanítóit azonban 
éliezteti. Mintha az iskolaépületek külső fénye 
és nem az anyagi gondoktól ment tanítói lélek 
volna a népműveltség emeltyűje. 

No de — mondod te — bizonyos évek múlva 
mégis csak oly fizetéshez jut a fővárosi tanító, 
hogy tisztességesen megélhessen ! Hogy az a 
bizonyos idő mennyire bizonytalan, megítélhe-
ted a főváros tanácsához fizetésrendezésünk 
ügyében benyújtott emlékiratunk következő 
adataiból: 684 férfitanító közül 107 „megbízott", 
ami 1000 koronás fizetés mellett azt is jelenti, 
hogy föl is út, le is út, ha az évi megbízás 
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megszűnik; 90 tanító „élvez" III. fokú fizetést 
(1200 kor.); 136 kartársuk kap II. fokú fize-
tést (1600 kor.); 164 boldog érte már el az 
I. fokú fizetést (2200 kor.); a többi 187 pedig 
korpótlékos. „Ha a korszerinti adatokat vizsgál-
juk, — mondja az emlékirat — arra az ered-
ményre jutunk, hogy csak 10 kartársunk, tehát 
a fővárosi tanítóknak csupán l'46°/o-a szeren-
csés azzal dicsekedni, hogy 30 éves kora előtt 
jutott I. fokú fizetéshez, melyet még a 35 éven 
aluliaknak is csak 13'3%-a élvez. Folytatva 
vizsgálódásunkat, azt találjuk, hogy a fővárosi 
férfitanítóknak csak 25°/o-a jut 40 éven alul 
I. fokú fizetéshez." 

Kedves Barátom ! Ilyen a mi vigasztalan 
jelenünk és jövőnk. S ha néha mégis megesik, 
hogy egynémelyik kartársunknak sikerül a sze-
rencse kerekére fölkapaszkodni a részére kínál-
kozó előnyökkel együtt, mik pl. az igazgatóság, 
a Rökk Szilárd segélydíj stb.; forog, forog a 
szegény Istenadta a tanítói érdemek tengelye 
körül, szeszélyesen emelkedik föl és sülyed alá, 
de a sorszámát csak a protektor lökheti ki. 

Nálatok már mégis tisztul a látóhatár és 
bizonyos reménnyel várhatjátok annak a nap-
nak feljöttét, amikor golgotátok szenvedésteljes 
és tövises útja eltűnik a feledés homályába. 

Igen ! feledjétek el annak a több évtizedes 
múltnak a mostohaságát s ha most nem is 
teljesül egészen forró vágyatok, bizalommal 
tekinthettek a közel jövő elé, mert sorsotokat 
olyan tiszta és szilárd jellemű, nemesen érző 
és szavahihető kormányférfi intézi, ki meg-
becsüli a tanító munkáját és az adott viszo-
nyokhoz képest jutalmazni is akarja, mert ő a 
haza tanítóságában ismerte föl azt az igazi 
erőforrást, melyből a nemzet táplálkozhatik. 

Veletek legalább szóba állnak. Reánk a fő-
város hatósága nem is hederít. Könnyebben 
bejuthatunk a királyhoz, mint a demokratikus 
fővárosi hatósághoz. 

A nemzeti kormány melege már olvasztja a 
jeget. A hó- és jégolvadás után a piszkos vizek 
majd lefolynak és megindul a természetben az 
áldásos élet. Nem gondolnak ilyenkor a mái-
elmult téli napokra, hanem élvezik a festő ter-
mészet ezer örömét. 

Élvezzétek hát ti is a tavaszt. A ti életso-
rotok bontakozik már egy hideg kor dermesztő 
jégtáblái közül. Ti már szabaduló félben vagy-
tok, mi még fázunk és didergünk s hogy mikor 
szabadulunk, a jó Eg és a főváros hatósága tudja. 

Boldogulástokon tiszta szívből örülünk, adja 
Isten, hogy örömetek mielőbb teljes legyen! 

A viszontlátásig ölel igaz barátod 
Budapesten, 1907 március hó . . . 

f , . + 
székeafővárosi tanító. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. R. Tordas. Az állami és községi iskolákra 

nézve fonnál az Utasításon alapuló azon rendel-
kezés, hogy amely tanuló a tanév második 
felében tölti be a 12., illetve a 15. életévét, az a 
tanév végéig köteles a mindennapi, illetve ism.-
iskolába járni. (Hányszor közöljük még ezt ?) — 
P. I. N. Ezen üzenetünk önnek is szól. — 
K. S. Sz. A 40 évet meghaladó kor nem 
akadály arra nézve, hogy valaki állami szol-
gálatba átvehftő ne legyen. Az állami kezelésbe 
vett községi, vagy hitfelekezeti iskoláknál ily 
esetek gyakrabban előfordulnak. A fő követel-
mény az, hogy az illető törvényes képesítés 
mellett szolgálatra alkalmas legyen. A fölhozott 
körülményeket figyelembe szokták venni ugyan, 
de elsősorban a már áll. szolgálatban levőknél. — 
H. tíy. Hatvan. Nincs igénye a temetkezési 
költségre. — K. A. Bpest. Forduljon Gutten-
berg Pál úrhoz, a kézimunkára nevelő egyesület 
igazgatójához (Teréz-körút 31. szám). — 
M. I. Tápiószele. Az új törvényjavaslaton 
alapuló kérdésekre még nincs módunkban föl-
világosítást adni. — A. E. Bulkeszi. 1. A 
gyógypedagógiai tanfolyamokra való fölvétel 
módozatait valamely efféle intézet igazgató-
ságától tudhatja meg. 2. A pedagógiuinban a 
magántanulóknak nincs beiratkozási idejük; a 
vizsgálatra bármikor lehet jelentkezni. A föl 
tételeket a szabályzat foglalja magában. — 
F. B. Galvács. A néptanítók hivatalaik után 
járó jövedelmeikre nézve a községi adótól men-
tesek; úgyszintén a tanítói fizetéssel egységesen 
megállapított kántori illetményekre sem lehet 
községi pótadót kiróni. Minthogy pedig az ön 
által említett adó szerintünk csakis községi 
adónak minősíthető, a kivetést, hivatkozással 
az 1875. évi XXIX. t.-c. 27. §-ára és a 
3799/889. sz. a. kiadott belügyminiszteri ren-
deletre, felebbezze meg. — S. I . Batarcs. 
I. Ily ügyekben útbaigazítást nem adhatunk, 
mert ahhoz ismernünk kellene a szervezés alkal-
mával létrejött megállapodások összes fölté-
teleit. Bízza a döntést az erre illetékes kir. 
tanfelügyelőségre. 2. Alkalmilag megsürgetjük.-— 
Szilágyi. Üzenetünk tévedésen nem alapul, 
annak minden sorát ezúttal is fönntartjuk. Az 
ön által fölhozott idézetek arra egyáltalában 
nem vonatkozhatnak. — B. F. Nagymon. 1. A 
kántori teendők ideiglenes ellátása tekintetében 
jusson megállapodásra az egyházközséggel; az 
ily ügyek az egyház autonóm jogainál fogva 
sem törvényileg, sem kormányrendelettel nem 
szabályozhatók. 2. A hitközség nincs följogosítva 
arra, hogy az államsegélyből hasznot húzzon. — 
Sz. M. Hadmentességi díjat kell fizetnie. — 
L. I. 869. Ha személyesen utána jár, talán 
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sikerül. Egyébiránt áthelyezést is csak pályázatra 
bocsátott állásra lehet kérni. A másik dolgot 
áttettük a kiadóhivatalhoz, mert oda tartozik. — 
Cz. J. M.-N.-Mihály. Ezt a kérdést már gyak-
ran megvilágítottak ebben a rovatban s ki-
merítően tárgyaljuk Tanítók Tanácsadója című 
könyvünkben. — Tanítónő. 1. Az iskolafönn-
tartónak a kir. tanfelügyelőség útján a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez kell folyamodnia. 
2. Az államosítás ügyében is a kir. tanf.-
séghez kell fordulni. (Szeptemberre : lehetetlen !) 
3. Jól tenné, ha harmadik tanítói állást szervezne. 
4. Ez is a kir. tanf. úr hatáskörébe tartozik. — 
G. N. Kfa. A járási orvosnak, természetesen, 
kötelessége az. — Sz. P. Turkeve. A törvény-
javaslat még- nem „törvény" ! Nem tudjuk. — 
Nemi fölvilágosítás. Kivételesen önnek is 
üzenünk. Közlendőkkel él vagyunk árasztva, de 
az ön cikkét még akkor sem adnók ki, ha 
végső kézirathiányban szenvednénk, mert ahogy 
ezt a „kérdést" (?) ma tárgyalják (s tárgyalja 
ön is) : az egyszerűen botrány és botránkoztatás. 
Az egyik lap már rendőrért kiált és méltán ! — 
K. 15. Új fehértó. Köteles legalább 15° R.-ra 
füttetni a tantermet. 2. Nem köteles. 3. Mi wem 
tartjuk elegendőnek. 4. Nem köteles. 5. Köteles. 
6. Ha káros hideg van a tanteremben : nincs más 
mód. 7. A jókarban tartás a hitközség dolga. — 
G. Nem érezzük magunkat hivatva arra, hogy 
ebben az ügyben véleményt mondjunk. Tagad-
ják meg s ha az illető pert indít, a bíróság 
majd eldönti a kérdést. — P. J. Mohol. 1. Ha 
a gondnok fogadott dajkát : rendben van a 
dolog. 2. A minisztertanácstól. 3. Nem igen 
hisszük. 4. Nem nagy a kilátás rá. 5. A helyi 
viszonyok alapos ismerete nélkül erre nem 
válaszolhatunk. — Érdeklődő. A szabadságolás 
ügye a felekezeti iskolákban egyáltalán nincs 
országosan rendezve. A felekezeti iskolafönn-
tartók azonban helyesen teszik, ha az állami és 
községi tanítók szabadságolására vonatkozó 
miniszteri rendeletet követik. — N. Nem 
tehetünk ígéretet, mert közlendőkkel el va-
gyunk árasztva. Most is több kiszedett cikk 
várja a megjelenést. — R. I. Mi csak azt 
mondhatjuk, hogy a hitközségnek is minden-
ben a díjlevélhez kell tartania magát. — 
Udvard. Az ön által aláírt jegyzőkönyvben 
foglaltak az irányadók. — R. I. Nyírpiricse. 
1. Okmányainak sürgős megküldése iránt teendő 
intézkedésre kérje föl az illetékes kir. tanfel-
ügyelőt. Ebből az esetből vonja le azt a tanul-
ságot, hogy eredeti okmányokat pályázat esetén 
sohase csatoljon. 2. Az üresedésben levő és 
lapunkban hirdetett állomások egyikére pá-
lyázzon. — H. E. Ópaulis. Önnek van igaza; 
egyébiránt a gondnok teendőit az Utasítás 5. 
§-a határozottan megállapítja. — Érdeklődő. 

1. A javadalmi jegyzőkönyv ismerete nélkül 
bizonyos követelés jogos vagy nem jogos voltát 
nincs módunkban elbírálni. Legjobb lesz külön-
ben az ú j törvényjavaslat törvényerőre emel-
kedését bevárnia, mely föltett kérdését is érinti. 
2. Valamely iskolának a beszüntetése nem oly 
könnyű dolog, mert valószínű, hogy az iskola-
fönntartó arra lenne kötelezve, hogy addig, 
míg másutt alkalmaztatást találhat, nyugdíj-
igényének megfelelő fizetést biztosítson, föltéve 
természetesen, hogy szolgálatra képes és így 
végeÍlátásának kérdése fönn nem foroghat. 
3. A magániskoláknál eltöltött szolgálat beszá-
mítására vonatkozólag már eleget nyilatkoztunk. 
Tessék utána nézni. — M. 1. A korpótlék 
teljesen azonos jellegű a fizetéssel, így tehát 
annak félévi összegére a tanító özvegyének joga 
van. 2. Három évi tagság után az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 140. §-ával biztosított félévi 
illetményen kívül más segélypénzt nem remél-
het. 3. Ha az iskolafönntartó úgy rendelkezik, 
akkor, természetesen, köteles tanítani. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A M. Tanítók Orsz. Bizottsága a követ-

kező fölhívást intézte Magyarország tanítóihoz : 
A tizenkettedik órában fordulunk hozzátok, 
tegyétek meg még azt, amit l'ehet. A kerület 
országgyűlési képviselője húsvétkor el szokott 
látogatni kerületébe, keressétek őt föl szemé-
lyesen, vagy levéllel. A nem állami tanítókról 
szóló törvényjavaslat nem elégíti ki a tanítókat, 
mert a magyar tanítóság soha sem mondhat 
le arról, hogy fizetés tekintetében a vele egyenlő 
képzettségű tisztviselők mögött maradjon. Szá-
molva azonban a törvényjavaslatban foglaltak-
kal és az adott helyzettel, arra törekedjünk, 
hogy ha már az államiakéval nem lehetne 
egyenlő a fizetés, a korpótlék mindenkor 200— 
200 korona legyen ; de ha már ez sem volna 
kivihető, legalább a két 100 koronás korpótlék 
utolsó helyre tétessék. Hy irányban kérjétek 
képviselőiteket s hívjátok föl figyelmüket újólag 
az általunk készített emlékiratra. Kartársi szíves 
üdvözlettel: Budapest, 1907 március 26. Az 
elnökség. 

— Fölvétel a Pedagógiumba. A budapesti 
áll. polg. isk. tanítóképző-intézet első évfolya-
mára oly egyének vétetnek föl, akiknek elemi 
iskolai tanítói oklevelük, vagy érettségi (gim-
náziumi vagy reáliskolai) bizonyítványuk van. 
Akik elemi iskolai tanítói oklevéllel nem bír-
nak, azoktól megkívántatik, hogy az elemi 
iskolai tanítóképző-intézetek pedagógiai egész 
tananyagára kiterjedő fölvételi vizsgálatnak 
vessék alá magukat. A folytatólagos évfolya-
mokra pedig azok vétetnek föl, kik az előző 
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évfolyamot nyilvánosan sikerrel elvégezték, vagy 
pedig az előző évfolyamról sikeres magánvizs-
gálatot te t tek: a vizsg. Szabályzat 14. §-ának 
2. pontja szerint. A fölvételt a nagymélt. val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz 
intézett s a polg. isk. tanítóképző-intézet igaz-
gatóságához május hó 31-ig benyújtott folya-
modványban kell kérelmezni. A kérvényben, 
melyre 1 koronás bélyeg illesztendő, világosan 
kiteendő, hogy az illető melyik szakcsoportra 
(nyelv- és történettudományi, mennyiség- és 
természettudományi) óhajtja magát fölvétetni. 
Akik a zenei tárgyakban kellő jártasságot tud-
nak fölmutatni, azok az ezen szakokkal kap-
csolatosan szervezett zenei szakra is beiratkoz-
hatnak. Az állami kedvezményben részesülők 
pedig a főszakokon kívül valamelyik mellék-
szakra, vagy a fakultatív tárgyak valamelyikére 
beiratkozni s azt rendesen, egész éven át hall-
gatni tartoznak. A jövő iskolai évre mindkét 
szakcsoport első évfolyamán 7 egész, 5 félköz-
tartás és 14 évi 150 korona készpénzből álló 
ösztöndíj is üresedik meg. Akik ez ösztöndíjak 
valamelyikét ein} erni óhajtják, fölvételi kérvé-
nyükbe eziránti kérelmüket is foglalják bele. 
(Egész köztartás alatt az intézet internátusában 
való teljesen ingyenes ellátás értendő ; a fél-
köztartást élvezők évi 150 koronát fizetnek az 
ellátásért.) A folyamodványhoz (akár csak a 
fölvételért, akár pedig ösztöndíjért is folya-
modjék az illető) melléklendő bizonyítványok 
a következők-: 1. Tisztiorvosi bizonyítvány 
arról, hogy az illető teljesen egészséges. 2. A 
folyamodó előképzettségéről tanúskodó oklevél, 
vagy iskolai bizonyítvány. Abban az esetben, 
ha a folyamodók a folyamodás határnapján 
tanítói oklevéllel még nem rendelkeznének, 
mellékelhetik az előző évről s a megfelelő osz-
tály látogatásáról szóló igazolványukat vagy 
értesítőjüket ; a beiratkozáskor azonban tartoz-
nak az előírt okiratokat bemutatni. Azon folya-
modók pedig, kik valamely alkalmazásban van-
nak, tartoznak illetékes hatóságuktól működési 
bizonyítványt mellékelni. 3. Hiteles községi 
bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról, rész-
letesen kimutatva azoknak minden forrásból 
eredő jövedelmét s a folyamodónak esetleg 
magánvagyonát. 4. Községi vagy más hiteles 
bizonyítvány a családtagok számáról, ezek élet-
koráról s arról, hogy hány gyermek van a 
családfő közvetlen gondozása alatt s hány van 
távol a szülői háztól. A fölvételekről az illetők 
a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrtól leérkezett rendelkezés után 
azonnal értesíttetni fognak. 

— Tanfolyam. Folyó évi július hónapban 
Kolozsvárt, az iparostanulók iskoláiban köz-
ismereti tárgyak tanításával foglalkozó tanítók 

részére tanfolyam fog szerveztetni. A tanfolyam-
ban az oktatás számtan, levelezés, könyvvitel, 
természettudományok és technológiai ismere-
tekre fog kiterjedni. A vidéki tanítók részére 
egyenként 100 korona segély engedélyeztetik. 
Minthogy a tanfolyamokba csak korlátolt szám-
mal vehetők föl tanítók, fölhívom a résztvenni 
szándékozókat, hogy bélyegtelen kérvényeiket, 
melyben életkoruk s ipariskolában való alkal-
maztatásuk ideje is föltűntetendő, az iskola 
igazgatója útján közvetlenül hozzám mielőbb 
terjesszék föl. Budapesten, 1907. évi március 
hó 28-án. Mártonfy Márton, iparoktatási fő-
igazgató. (VII., Rottenbiller-utca 15. sz.) 

— Siketnénia gyermekek fölvétele. A 
temesvári siketnéma-intézet június hóban veszi 
föl a jövő tanévi ú j növendékekét. Fölvételért 
folyamodhatnak nemre, vallásra és nemzetiségre 
való tekintet nélkül oly 7—10 éves siketnémák 
szülei, akik a temesvári siketnéma-intézet kerü-
letébe tartozó Temes, Torontál és Krassó- Szö-
rény vármegyék területén laknak. Oly gyermekek, 
kik a későbbi években siketültek meg, akik 
tehát már tudnak beszélni, de a beszédet szak-
szerű oktatás nélkül teljesen elfelejtenék, az 
intézet felsőbb osztályaiba vétetnek föl. A föl-
vétel iránti kérvények a temesvári siketnéma-
intézet igazgatóságához küldendők, mely igaz-
gatóság szívesen szolgál bővebb fölvilágosítás-
sal. — A siketnémák hevesvármegyei intézetében 
a jövő iskolai évre több ingyenes, félfizetéses 
és fizetéses siketnéma gyermeket vesznek föl. 
A fölvétel iránt való kérvényeket „A siket-
némák intézete felügyelő-bizottságához" Egerbe, 
június hó végéig kell beküldeni. Bővebb föl-
világosítást az intézet igazgatósága nyújt. 

— Rövid liírek. A Keresztény Szövetkezetek 
Országos Központja fölhívja figyelmét mind-
azoknak, akik keresztény szövetkezeteket ala-
kítani akarnak, hogy minden fölvilágosításért 
és útbaigazításért forduljanak Dávid Ferenc köz-
ponti szervezőhöz, Budapest, IX., Bakács-tér 1. 

— Halálozások. Tóth János hetési róm. 
kath. kántortanító életének 45., működésének 
22. évében, hosszas szenvedés után, március 
23-án meghalt. — Bartos János gyergyótöl-
gyesi áll. tanító élete 43. és buzgó működé-
sének 19. évében, rövid szenvedés után elhunyt. — 
Gál Erzsike, Gál István rinyaszentkirályi ev. 
ref. tanító kisleánya, életének 11. évében, hosszas 
hervadás után elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : 10 százalék. Ember János. — Háztar-
tási népiskolák az anyák nevelésének szolgálatában. 
Koncsek Lajos. — Gyermekvédelem. Scossa Dezső. — 
A fürj és fogoly viszonylagos elterjedése hazánkban. 
Schenk: Jakab — Hivatalos rész. — Szünóra : Dr. 
Wlassics Gyula. — Fővárosi levél vidékre. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
B o v a t v e z e t ő : K B O L O P P A L F R É D . 

A kisgazda pénzügye. 
Azt hiszem, fontosabb, szükségesebb dologra 

alig oktathatjuk a föld népének gyermekét, 
mint arra, hogy megismerje munkájának, ter-
ményeinek értékét. De ezzel kapcsolatosan 
nem mulaszthatjuk el, hogy a pénz értékét 
és értékesítését, illetve hasznosítását is velük 
megismertessük. Hisz egyik baja népünknek 
az, hogy helytelen és rossz vagyonkezelésével 
a tönk szélére jut. Amikor tehát fentiek 
képezik az oktatásunk irányát, szükséges, hogy 
megkülönböztessük azt az értéket, amelyet a 
gazda munkája és földje után húz, és azt az 
értéket, melyet a tulajdonképeni pénz kép-
visel. Figyelemmel kell lennünk végre arra, 
hogy a szükséges pénzt mily úton kell, hogy 
megszerezze a gazda. 

A munka és a föld értéke biztosítja minden 
gazdának a megélhetést. Ez annál jobb és a 
munka és föld értéke annál nagyobb, minél 
helyesebben végzi munkáját a gazda s minél 
kevesebb költséggel tud jó minőség mellett 
nagyobb és nagyobb mennyiséget termelni. 
A munka eredménye az értékesítésre meg-
maradt gabona és állat. Ennek árát pedig 
nem a termelő maga állapítja meg, hanem 
(sajnos) mindenkor a világpiac. Már most a 
meglevő árak mellett arra kell tehát töre-
kedni, hogy a termelést (állati és növényi) 
minél magasabbra és mennyiségileg minél 
bővebbre fokozza, azonban úgy, hogy a föld-
ben fekvő tőke mennél nagyobb százalékát 
nyerhesse tiszta haszonul. Ehhez pedig okszerű 
gazdálkodás kell. A régi rendszer nélküli gaz-
dálkodás ezt nem biztosíthatja. 

De okszerű gazdálkodás mellett sem érheti 
el célját a gazda, ha drága kölcsön terheli 
birtokát. Drága pedig az a kölcsön — nem 
tekintve a kamat nagyságát, — amely rövid 
időre terheli a vagyont. A korszerű fejlődés 
terheit ugyanis pénz nélkül nem lehet máról 
holnapra megvalósítani, s amit 30—40 év alatt 
mulasztott a gazda, azt nem képes néhány év 

munkájával helyreütni. Tehát ha az okszerű 
berendezkedés vagy befektetés nagyobb tőkét 
igényel s e pénz kéznél nincsen, nagyon ter-
mészetes, hogy e kölcsön csak hosszas tör-
lesztéses kölcsön lehet. Mert ilyen kölcsön a 
legtöbbször ugyanazon kamat mellett, melyet 
valamely pénzintézet váltó után szed, 15—20 
év alatt letörlesztődik. Tehát a megterhelt 
föld hozamának értéke annál nagyobb, minél 
hosszabb időre szóló teher nyomja, mert a 
hasszú időre szóló teher évi törlesztése elenyé-
szően csekély. 

Nagyon természetes, hogy egy fejlődésben 
levő gazdaság még nem hozhatja azt a hasz-
not, mint egy már a fejlődés korát túlhaladt, 
megállapodott gazdaság. Továbbá a rövid 
lejáratú kölcsönnél a gazda sokszor kényszer-
helyzetbe jut s kénytelen az értékesíthető 
anyagokat adni úgy, ahogy veszik. 

Ne tévesszük szem elől azt a tételt, hogy : 
a tiszta haszon annál nagyobb, minél bővebb 
a termelés eredménye, és az eredmény annál 
bővebb, minél intenzívebben kezeljük gazda-
ságunkat. 

Mielőtt az olcsó pénz megszerzési módjára 
áttérnénk, tudnunk kell, hogy drága pénz az, 
amely rövid lejárat mellett 7—9% kamatot 
emészt fel. Ilyen a takarékpénztárak pénze. 
Olcsó pénzt csakis szövetkezés útján szerez-
hetünk. A hitelszövetkezeteket e téren a mult 
bajainak orvoslóiként s a jövő gazdasági 
fejlődés alapjainak mondhatom. 

A hitelszövetkezet a gazdák pénzét forgatja 
és tagjainak, a gazdáknak juttatja a hasznot. 
Tehát a kölcsönvevő alig érzi a kamatterhet, 
és hozzászokik a fillérenként való takarékos-
kodáshoz. Ezek tehát a jövő pénzintézetei, 
melyek hivatva vannak a megszorult kisgazda 
sorsán segíteni. Próbáljuk meg tehát, gyűjtsük 
össze a meglévő erőt önmagunknak. A mai 
korban még mindig a tőke tud legtöbb hasz-
not biztosítani önmagának, s még nem értük 
el a munka és termelés értékének ily jövedel-
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mezőségét. De ha tömöríteni fogjuk gazdáinkat, 
hogy a maguk pénzét jövedelmeztessék, ily 
úton az idegen tőkét lassan kiszorítjuk, s 
akkor el fog érkezni ama boldogabb idő, 
amikor a befektetett tőke növelve az okszerű 
munkával, sokkal nagyobb jövedelmet fog 
nyújtani. Alakítsunk hitelszövetkezeteket, segít-
sünk mi magunk a megszorult kisemberek 
helyzetén ! 

(Nógrádsipek.) Kluger Ödön. 

Gyógynövények termelése. 
Ujabb időben országszerte nagy érdeklődés 

mutatkozik a gyógynövények termelése iránt. 
Az érdeklődés oka abban keresendő, hogy ma 
már az egyoldalú gabonatermelésből a gazda 
nem tud megélni, banem kénytelen minden 
téren a lehető legbelterjesebb gazdálkodásra 
áttérni. Különösen a kisbirtokosokra és a 
parasztgazdákra nézve óriási jelentőségű az 
olyan irányú belterjes gazdálkodás, amely 
aránylag kevés készpénz-befektetés mellett 
kis területen nagy jövedelmet biztosít. Ezen 
szempontból a gyógynövények termelése nagyon 
is figyelemre méltó. De megbecsülendő a gyógy-
növények termelésénél az is, hogy a háznál 
akárhányszor elvesző asszonyi és gyermek-
kézierő a lehető legjobban épen a gyógynövé-
nyek termelése és gyűjtése körül értékesíthető. 
Mai gazdálkodási rendszerünk mellett a kapá-
lási, aratási és szénagyüjtési munkák alatt 
a legmagasabb napszámbéreket kell fizetni, 
míg ezen munkák közötti időben majdnem 
parlagon hever a kézierő, mely ilyenkor a 
gyógynövények megmunkálásába fektethető. 

Igen természetes, hogy a magas munka-
bérek mellett nagyobb uradalmak — melyek 
a cukorrépa-termelést is épen a napszám-
viszonyok miatt kezdik kisebb térre szólítani — 
a gyógynövények nagyarányú termelésébe oly 
kedvező kilátásokkal, mint a kisgazda, nem 
mehetnek bele. Tekintve azonban a jövedelme-
zőséget és azt, hogy utána bármely más 
gazdasági növény a legjobb sikerrel termelhető, 
nagyobb gazdaságoknak is ajánlatos a gyógy-
növények termelését legalább kisérletképen 
bevezetni. Hiszen ennek a termelése sem kíván 
nagyobb munkát, mint pl. a dohányé s mégis 
a jövedelem aránylagosan nagyobb. De nem-
csak a jövedelmezőség, hanem a talajviszonyok 
is nem egyszer teszik megokolttá a különféle 
gyógynövények termelését. Ugyanis erre a célra 
az egyes növényfajok szerint a száraz, kopár 
vagy pedig talajvizes helyek épúgy felhasz-
nálhatók, mint az elsőrendű vályogtalajok. 

Hazai viszonyaink közt igen ajánlatos volna 
jobb minőségű talajokon a menthat'élék ter-
melése azért, mert ezekből nagy a kereslet és 
épen ezért már a hazai piacokon is igen jól 
értékesíthetők. Azonban a gyógynövényeknek 
bármely faja termeltessék is, a jövedelmezőség 
és az értékesítés titka kizárólag a gyűjtési 
(aratási) idő helyes megválasztásán és a jó 
szárításon fordul meg. Ha ezekre a termelő 
kellő gondot fordít, akkor sem a túltermelés-
től, sem az értékesíthetés gondjaitól nem kell 
félni. Különben is elég ebből a szempontból 
arra utalnom, hogy a statisztika adatai szerint 
gyógynövényekből évenként 76 millió korona 
árát hozunk be, mivel szemben hazánk öt 
számottevő gyógyfűtermelő-telepe kerekszám-
ban 80 ezer korona árú nyersanyagot ad a 
külföldnek. 

Ugyancsak figyelembe veendő az is, hogy 
nemcsak a hazai piac áll rendelkezésünkre, 
hanem a Balkán is, hova olcsóbban és gyor-
sabban tudunk szállítani, mint Európa nyugati 
államai. 

Kiváló figyelmet érdemelnek hazánk gyógy-
növényeinek termelése szempontjából kedvező 
természeti viszonyaink, amelyek lehetővé teszik 
az elsőrendű minőségű anyag előállítását. Ennek 
tulajdonítható, hogy gyógyffltermelő telepeink 
növényei ma már külföldön ép oly keresettek 
és versenyképesek, mint búzánk s ikér tar ta l -
mánál fogva. Például a németországi borsos 
mentha nyers állapotban 0 ' 1 — 0 ' 2 5 ° / o , száraz 
állapotban pedig 0 ' 5 — l " 5 ° / o olajat (oleum 
menthae piperitae) tartalmaz, mivel szemben 
Pintér Miklós makói nagytermelő menthájában 
a budapesti vegykísérleti állomás 0 ' 7 — 2 ' 0 

olajat talált. 

Mentha-termelőink között első helyen áll 
Pintér Miklósnak makói 12 holdas telepe. Itt 
a termelés célja nem a sokféleség, hanem ke-
vesebb fajból a tömegesebb előállítás s így 
csak két fajt, a borsos menthát és a fodor-
menthát termeli Pintér. Saját bevallása szerint 
a telepítés holdankint 3 0 0 — 3 5 0 - K kiadással 
jár. Azonban figyelembe veendő, hogy Makón 
a kiterjedt kerti gazdálkodás mellett a nap-
számviszonyok mindég az átlagoson jóval felül 
állanak. Az 1904. évi száraz év Pintér telepí-
tésének mintegy Vä-at kiölte, de a megmaradt 
7.3-ad rész már az 1905. évi szintén száraz év 
dacára is egy jó búzatermő év hozamát adta, 
a mult 1906-i kedvezőbb évben pedig a meg-
erősödött telepítés holdankint 550 K tiszta 
jövedelmet adott. 

Azonban a holdankénti tiszta jövedelem 
kedvező viszonyok mellett 750 K-ra is fel-
emelkedik. Tekintve pedig azt, hogy a jó tele-
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pítés 4—6 évre szól, a telepítési költségek a 
termőévek arányában felosztva nagynak épen 
nem mondhatók. Ugyancsak figyelembe veendő 
az is, hogy nemcsak a learatott rész, hanem 
a gyöksarjak is értékesíthetők telepítési célokra, 
de ilyen esetben a fajtisztaság megóvása cél-
jából 3 évenként áttelepítendők. Pintér éven-
ként milliókra menő gyöksarjakat kiild szét az 
ország különböző részeibe. 

A növények szárítása természetes vagy mes-
terséges úton történik. A kisebb termelésnél a 
természetes szárítás célszerűbb, de ennél külö-
nös figyelemmel kell lenni arra, hogy fedett, 
napsugártól ment helyen történjék a szárítás. 
Különben a telepítés, a megmunkálás, az aratás 
és a szárítás körüli eljárásokra részletes fel-
világosítást nyújt dr. Páter Béla kolozsvári 
gazdasági akadémiai tanárnak „Gyógynövények 
termelése" című füzete, mely az „Erdélyi Gazda-
sági Egylet" könyvkiadó-vállalatában jelent 
meg Kolozsvárott s amely a nevezett egyesü-
letnél 1 koronáért rendelhető meg. Ugyancsak 
a dr. Páter tanár tollát dicséri a „Vadon termő 
gyógynövények" c. munka, mely az 0 . M. G. E. 
könyvkiadó-vállalatában jelent meg. 

Mindenesetre ajánlatos nagyobb arányú tele-
pítőknek Pintér Miklós telepét megtekinteni 
vagy jó szakmunkákat elolvasni. Kisgazdák 
pedig a gazdasági ismétlő-iskolák útján jut-
hatnak a szükséges ismeretek birtokába. 

(Budapest.) l'éterffy József. 
* 

Péterífy úr fenti közleményéhez csak annyit 
kívánok hozzátenni, hogy t. tanítókartársaink 
ne feledkezzenek meg a gyógynövények értéke-
síthetésének kérdésével is behatóan foglalkozni 
és pedig még mielőtt a nagyobb méretű terme-
léshez fognak. Első és fődolog termelendő 
terményeink részére a piacot biztosítani, nehogy 
egyes fajtákból esetleg származó túltermelés 
miatt a termények árai nagyon leszálljanak. 
Mielőtt tehát a nagyobb mérvű termeléshez fog-
nának t. kar társaink, melegen ajánlom, intéz-
zenek kérdést a gyógyfübeváltó telepekhez, 
azok megmondják, hogy milyen növényekből 
legnagyobb a kereslet s mely növények értéke-
síthetők feltétlen biztossággal. Ily gyógynövény-
beváltó és feldolgozó telep a lapunkban már 
több ízben ismertetett, ennélfogva előttünk már 
jó ismerősként szereplő Laib Rezső gyógysze-
rész gyári telepe (Böős, Pozsony m.). Laib úr 
mindenkor — amint azt eddig is tette — a 
legnagyobb készséggel szolgál gyógynövény-
termelési kérdésekben szakszerű felvilágosítás-
sal (válaszbélyeg!). Méltóztassanak bizalommal 
hozzáfordulni. Rv. 

A szuperfoszfát alkalmazása. 
(Népies gazdasági előadás.) 

Tisztelt Gazdatársaim ! 
Mindnyájunk előtt ismert dolog, hogy jó 

íermést csak akkor remélhetünk, ha földünk 
jó termőerőben van, ha azon tápanyagokat, 
melyeket a növények folytonos termesztésével 
s a termések elszállításával a talajból kivet-
tünk, visszapótoljuk. Meri a növények is táp-
lálkoznak s ha a nekik szükséges tápanyagok-
ból keveset kapnak, nem díszlenek. 

Az a kérdés most már, meg tudjuk-e 
állapítani, hogy mily tápanyagokra van a nö-
vénynek szüksége ? Meg tudjuk állapítani, mert 
ha elégetjük a növényt, a benne foglalt víz 
elpárolog, a szerves anyagok elégnek, az ás-
ványi részek pedig a hamuban visszamaradnak. 
A növények elégetéséből a vegyészek meg-
állapították, hogy minden növényben van víz, 
szén, foszfor, nitrogén, káli, mész, vas, magne-
sium, kén s így kimondották, hogy ezen táp-
anyagok a növények fejlődéséhez föltétlenül 
szükségesek, csakhogy míg az egyik növény 
az egyik tápanyagból, addig a másik más táp-
anyagból vesz föl többet. Hogy a növényeknek 
ezen tápanyagok mindegyikére föltétlenül szük-
ségük van, azt a vegyészek a növényeknek 
vízben való tenyésztésével is kimutatták. 
Tiszta vízből tápoldatot készítettek s a fej-
lődő növényt parafadugó között úgy erősítet-
ték meg, hogy gyökerei a tápoldatba értek. 
Ha a tápoldatból csak egy tápanyag is hiány-
zott a fentiekből, a növény nem díszlett. Csak 
szenet nem kellett a vízbe beletenni, miből 
megállapították, hogy a növények a szenet a 
levegőből és pedig a szénsavból veszik föl, a 
többi tápanyagokat pedig a talajból kapják. 

Gondoskodnunk kell tehát arról, hogy a 
növény mindezen tápanyagokat a talajban 
kellő mennyiségben megtalálja. A mész, vas, 
magnesium, kén rendesen oly nagy mértékben 
van a talajban, hogy azok visszapótlásáról 
gondoskodnunk nem kell, a vízről a jó Isten 
gondoskodik, mikor esőt ad, szénsavat a levegő 
mindig eleget tartalmaz s így csak három 
olyan tápanyag marad, melyek visszapótlásá-
ról, minthogy ezek a talajban csak kis meny-
nyiségben vannak jelen, a növények pedig épen 
ezekből sokat igényelnek, gondoskodnunk kell. Ez 
a három tápanyag a foszfor, nitrogén és a káli. 

A tápanyagok visszapótlása trágyázással 
történik. Az istállótrágyát teljes trágyának is 
mondjuk, mert benne mindazon tápanyagok 
foglaltatnak, melyekre a növénynek szüksége 
van. Vannak azután egyoldalú vagy műtrágyák, 
melyek gyárilag készülnek s csak 1—2 táp-
anyagot tartalmaznak. Ezen műtrágyák közül 
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a mi viszonyaink közt a legfontosabb e's leg-
nagyobb mértékben elterjedt a szuperfoszfát, 
mely a növények egyik legfontosabb tápanya-
gát, a foszforsavat tartalmazza. 

A talaj foszforsavának visszapótlása azért 
oly nagy fontosságú, mert a talajban általá-
ban igen kis mennyiségben fordul elő s az 
istállótrágyával, minthogy a foszforsav külö-
nösen a gabonafélék magvaiban raktározódik 
le nagy mértékben, ezeknek jó részét pedig 
a gazda eladja, nem pótoljuk vissza oly mér-
tékben, amily mértékben kivesszük a talajból. 
Amikor a gabonafélék, a búza, rozs, árpa, zab 
egy jó részét eladjuk, eladjuk az azokban le-
raktározott foszforsavat is. Mivel ezeket a 
magvakat állatainkkal fel nem takarmányoz-
zuk, a foszforsav nem kerülhet vissza a trá-
gyába s így a magyar gazda jelenlegi gazdál-
kodása mellett, mikor fő jövedelmét a gabona-
félék eladásából várja, az istállótrágyával, ha 
akármilyen rendesen kezeli is, nem adhatja 
vissza a talajnak azt a foszforsavmennyiséget, 
amelyet a növények belőle kiszívtak. Követ-
kezik ebből, hogy a jelenlegi gazdálkodási 
viszonyok között még istállótrágyának rendes 
alkalmazása mellett is föltétlenül szükséges az 
eladott foszforsavat műtrágyával pótolnunk, 
mert ez a mag képződéséhez föltétlenül szük-
séges s ha kevés van belőle, jó termésre nem 
számíthatunk. Viszont természetes, hogy so-
vány, kiélt talajon, ha csak a foszforsavat 
pótoljuk vissza, jó termésre szintén nem szá-
míthatunk, mert a növény a többi tápanyag-
ból is keveset kap. 

A foszforsavat szuperfoszfáttal vagy Thomas-
salakkal pótoljuk vissza. A kettő között az a 
különbség, hogy a szuperfoszfát vízben köny-
nyebben oldódik s, így gyorsabban is hat, mint 
a Thomas-salak. Épen ezért gabonafélék, búza, 
rozs, árpa, zab alá inkább a gyorsan ható 
szuperfoszfátot, rétre pedig a lassan oldódó 
Thomas-salakot használják. 

A szuperfoszfát ismét kétféle, csontliszt-
szuperfoszfát és ásványi szuperfoszfát. Az ás-
ványi eredetű szuperfoszfát olcsóbb és gyor-
sabb hatású, mint a csontliszt-szuperfoszfát s 
így inkább ezt használják. 

Minthogy most már tudjuk, tisztelt gazda-
társaim, hogy a talaj foszforsavának vissza-
pótlása föltétlenül szükséges s erre legalkal-
masabb az ásványi eredetű szuperfoszfát, a 
következőkben el fogom mondani: 

1. Mire ügyeljünk a szuperfoszfát vásárlá-
sánál ? 

2. Milyen növények alá alkalmazzuk ? 
8. Mikor és hogyan szórjuk el? 
4. Milyen a hatása, mikor fizeti ki magát? 
A szuperfoszfát-műtrágya vásárlásánál első 

sorban arra kell figyelemmel lennünk, hogy 
az hány %-os. Van ugyanis 14, 15, 16, 17 és 
18%-os szuperfoszfát, ami annyit tesz, hogy 
100 kgr. műtrágya 14, 15, 16, 17, 18 kgr. 
oldható foszforsavat tartalmaz. A foszforsav 
egymagában meg nem marad s így tisztán 
kereskedésbe hozni nem lehet. A szuperfosz-
fátot métermázsánként árulják s most már, 
ha meg akarjuk állapítani, hogy kétféle szu-
perfoszfát közül melyik az olcsóbb, ki kell 
számítanunk, hogy 1 kgr. foszforsav mennyibe 
kerül. Pl. Egy 14%-os szuperfoszfát méter-
mázsájának az ára 7 kor., egy 18%-osé 8 
korona. Első látszatra természetesen az a szu-
perfoszfát olcsóbb, melynek méter mázsája 7 
korona és a 8 koronás drágább. Ha azonban 
kiszámítjuk mindkettőben 1 kgr. foszforsavnak 
az árát, azt találjuk, hogy a 14%-os szuperfosz-
fátban 1 kgr. foszforsav 700 : 14 = 50 fillér, 
a 18%-osban pedig 800 : 18 = 44.4 fillér. — 
Tehát a 8 koronás műtrágya olcsóbb, mert 
aránylag több foszforsavat tartalmaz. 

De vájjon meg tudjuk-e állapítani, hogy a 
szuperfoszfát hány %-os? Mi magunk biz azt 
nem tudjuk s így a kereskedő a 14%-ra is 
ráfoghatja, hogy az 18°/o-os. Ha azonban a 
vegykísérleti állomásnak, amilyen a magyar-
óvári gazd. akadémiánál, a keszthelyi, kassai, 
debreceni ás kolozsvári gazd. tanintézetnél* van, 
beküldünk 1—2 kgr. szuperfoszfátot, az 4 ko-
ronáért pontosan megállapítja, hogy a vásárolt 
műtrágya hány % foszforsavat tartalmaz. De 
bizony, azt fogják mondani t. gazdatársaim, 
ha egy gazda 4—5 métermázsa szuperfosz-
fátot vásárol, nem érdemes annak még a meg-
vizsgáltatásáért is fizetni. Bizony nem érdemes. 

o J 
Hanem ne egyenként vásároljuk a szükséges 
műtrágyát, hanem írjuk össze, kinek hány 
métermázsára van szükségé s az egész mennyi-
séget együttesen rendeljük meg egyenesen a 
gyárosnál, ki szavatol azért, hogy a nála meg-
rendelt 18% -os szuperfoszfát csakugyan 18 kg. 
foszforsavat tartalmaz. Ha egy vagon szuper-
foszfátot hozatunk, a szállítási költséget a 
gyáros viseli s a foszforsav-tartalom megvizs-
gáltatása már csak 4 fillérbe kerül méter-
mázsánkint. Ha pedig kitűnnék, hogy. a 
18Vo-osnak vásárolt szuperfoszfát csak 16%-os, 
úgy csak az utóbbinak az árát fogjuk meg-
fizetni. Ily módon a szuperfoszfát olcsóbba is 
kerül s be sem csapódhatunk. 

A szuperfoszfát műtrágyát mindig azon 
növények alá alkalmazzuk, melyektől fő jöve-
delmünket várjuk. A mi gazdálkodási viszo-
nyaink között tehát a gabonafélék, a búza. 
rozs, árpa és zab alá alkalmazzuk. 

* Most már szintén akadémiák. Bv. 
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Búza és rozs alá ősszel szórjuk el a vető-
szántásra. Ha géppel vetünk, akkor a vető-
szántásra elszórjuk a műtrágyát, beboronáljuk, 
géppel elvetjük a búzát vagy rozsot és ismét 
boronálunk. Ha kézzel vetünk, akkor a mű-
trágyát és a vetőmagot külön-külön elszórjuk, 
illetve elvetjük • a vetőszántásra s utána 
boronálunk. A szuperfoszfátot alászántani nem 
szabad, mert akkor nagyon mélyen kerül a 
talajba s a növény gyökerei nem igen férkőz-
hetnek hozzá. 

Árpa és zab alá az őszi szántásra kell 
elszórni a szuperfoszfátot, mert kísérletekből 
kitűnt, hogy ilyenkor a hatása 2—3-szor 
akkora, mint akkor, ha a földet csak tavasszal 
szántjuk alá s ilyenkor szórjuk el a szuper-
foszfátot. Ez természetes is, mert az ősszel 
elszórt szuperfoszfát a téli nedvességgel egyen-
letesen elosztódik a talajban, míg a tavasszal 
elszórtnál erre idő nincs. Különben is rossz 
gazda az, ki földjét árpa és zab alá csak 
tavasszal szántja meg, hisz a közmondás is 
azt tartja, hogy : „az őszi szántás fél trágyázás" 
s ez igaz is, mert ezt a meglazított földet 
a levegő s a téli nedvesség jobban átjárja, 
minek következtében sok vízben nem oldható 
tápanyag tavaszra vízben oldhatóvá lesz. Ősszel 
tehát föltétlenül szántsuk föl a talajt a tavaszi 
gabonafélék alá, szórjuk reá a szuperfoszfátot 
s hagyjuk úgy tavaszig, mikor kézzel az ősszel 
fölszántott, géppel pedig az előbb elboronált 
talajra elvetjük a magot s utána boronálunk. 

Egy kat. holdra 24 kg. foszforsavat szok-
tunk számítani s így ha 16%-os szuperfoszfátot 
vásárolunk, abból 1 kat. holdra 1V2, egy 
magyar holdra pedig l'i 2 métermázsa szük-
séges. 18°/o-osból 1 kat. holdra IV3, magyar 
holdra pedig épen 1 métermázsát szórunk. 

Az elszórása egyenletesen történjék, mert 
ha egy helyre sok jut, ott a csírázó növény 
a túlságos sok tápanyagtól megfullad. Legjobb, 
ha a megtrágyázandó területen fél m. holdas 
parcellákat jelölünk ki s erre szórunk V- méter-
mázsa szuperfoszfátot. 

Milyen a szuperfoszfát hatása ? A gabona-
félék növekedését elősegíti, a termést fokozza. 

A gabonafélék szára az alsó bütyköknél 
erősebb lesz, nem dül meg oly hamar, gyor-
sabban növekszik s 4—8 nappal hamarább érik 
meg. Ez utóbbi körülmény pedig rendkívül 
fontos, mert egy forró júliusi nap is elegendő 
ahhoz, hogy a gabona magja szorult legyen. 

Legfontosabb a gazdára, hogy mekkora 
terméstöbbletet érhet el a szuperfoszfát alkal-
mazásával ? A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a maghozam-többlet egy magyar holdon 120 — 
250 kg. között váltakozik, s így mostrmárazt 
is kiszámíthatjuk, minő jövedelem-többletet 

érhetünk el a szuperfoszfát alkalmazásával. Ha 
egy métermázsa gabonát átlag csak 12 koro-
nába számítunk, akkor 100 kg. I8V0 szuper-
foszfát árát, 8 koronát, 66 kg. terméstöbblet 
már megtéríti. Marad tehát 54—184 kg, 
terméstöbblet 6'48—22"08 korona értékben 
mint tiszta jövedelem. Ha magasabb gabona-
árat érünk el, természetesen a tiszta jövedelmi 
többlet is nagyobb. Külön kell még számíta-
nunk a szalmatöbbletet, mely a szuperfoszfát 
árát sokszor egymagában is megtéríti. 

Van még egy növény, mely, ha istálló-
trágyával trágyázunk is alája, a szuperfoszfá-
tot nagyon meghálálja. Ez a takarmányrépa. 

Érdekes és tanulságos a magyaróvári m. kir. 
gazd. akadémiának 1898-ban véghezvitt kísér-
lete. Takarmányrépa alá egy táblát istálló-
trágyával megtrágyáztak s a tábla felére ezen-
kívül holdanként 120 kg. szuperfoszfátot is 
szórtak. A tisztán istállótrágyával megtrágyá-
zott féltáblán holdanként 260 métermázsa, a 
szuperfoszfáttal is megtrágyázott féltáblán 
holdanként 356 métermázsa répa termett. A 
terméstöbblet tehát holdankint 96 métermázsa 
takarmányrépa, azaz, ha 1 métermázsát csak 
1 koronába számítunk, 96 korona. Szuper-
foszfátra kiadtak 10 koronát, marad tehát ily 
olcsó ár mellett is 86 korona tiszta jövedelmi 
többlet. 

Takarmányrépa alá a szuperfoszfátot tavasz-
szal szoktuk elszórni, szintén a vetőszántásra. 

Tisztelt Gazdatársaim! Ezek alapján a szuper-
foszfát alkalmazását mindenkinek melegen 
ajánlhatom. Aki még nem használta, szerezzen 
be 1-—2 métermázsát, próbálja ki ennek hatá-
sát, s meg vagyok győződve, hogy a jövőben 
mindig vásárolni fogja. 

Szíves figyelmüket megköszönve, kívánom, 
hogy itt szerzett ismereteiknek hasznát vegyék! 

(Moson.) Oeréniyi Jakab. 

A magyar szarvasmarháról. 
(Gazdasági előadás.) 

Kedves gazdatársaim kérésének engedve, de 
azon tudattól is áthatva, hogy szavaim termé-
keny talajra találnak, örömmel vállalkoztam 
arra, hogy a mi speciális magyar gazdasági 
állatunkról: a magyar szarvasmarháról egyet-
mást elmondjak. 

Aki csak elfogulatlanul ítél kedves gazda-
társaim közül, az be fogja látni, hogy az 
állatállományba fektetett töke oly kincs, amely 
lehetővé teszi nemcsak a belterjesebb gazdál-
kodást, hanem még biztosabb alapra is fek-
teti azt ; oly alapra, mely nem érzi meg egy-
könnyen az időjárás mostohaságát, a közgazda-
sági viszonyok kedvezőtlen voltát. 
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Egy jó és értékes állatállomány biztosítéka 
a fold termóereje fenntartásának, alapja a ve-
tésforgó beállításának s ellensúlyozója a köz-
gazdasági viszonyok hullámzásainak. 

Egy jó és megfelelő számú állatállomány 
lehetővé teszi a több trágyatermelést ; több 
trágya a föld termőerejének fokozását jelenti 
s ez viszont nagyobb terméseredményt biztosít. 

Azt mondtam az elébb, hogy egy jó és ér-
tékes állatállomány alapja a vetésforgó be-
állításának. De kérdezhetnék kedves gazda-
társaim, mi köze az állatállománynak a vetés-
forgóhoz ? Igenis van köze ! mert gondolják 
meg csak kedves gazdatársaim, képzelhető-e 
el valamely gazdaságban állatállomány anélkül, 
hogy annak megfelelő takarmányozására ele-
gendő takarmánymennyiség nem állna rendel-
kezésre ? Ugyebár nem. Ha állatállományukat 
megfelelően óhajtják takarmányozni, úgy a 
termelés sorrendjébe az állatok táplálására 
szánt gyök-, gumós és takarmánynövényeket 
is kell fölvenni, még pedig váltakozva a ka-
lászos és piaci növényekkel oly sorrend sze-
rint, hogy egyik a másik után a neki legjobban 
megfelelő helyzetbe jusson. Az állatok táplá-
lására szánt gyök-, gumós és takarmánynövé-
nyek fölvétele veti meg alapját tehát egy 
helyes vetésforgó beállításának, csökkenti ez-
által a kockázatot, de növeli egyúttal a talaj 
termőerejét is. 

De az állatállomány behozatala, annak meg-
felelő gondozása és takarmányozása bizonyos 
esetekben nagy befolyással van a gazdálkodás 
egész menetére, ellensúlyozója a közgazdasági 
viszonyok számos esélyeinek. 

Aki kedves gazdatársaim közül ujságforgató 
ember, aki nem restellette a kalászos és más 
piaci növények áralakulását figyelemmel kísérni, 
az akárhányszor meggyőződhetett, hogy a piaci 
növények ára folytonosan változik, hol leszáll, 
hol emelkedik. De vannak esetek, mikor a 
piaci növényeknek oly alacsony az áruk, hogy 
azoknak munkáltatási és szállítási költsége 
fölemészti az elérhető árt. Ily viszonyok mel-
lett vagy föl kellene hagynia a gazdának az 
illető piaci növények termelésével, vagy oly 
valami más után nézni, amelynek igénybevéte-
lével termesztett növényein — habár köz-
vetve — de mégis jó áron túladhat. S mi 
sors várna a gazdára, ha nem volna ott az 
állat, mely a növényi nyers terményeket tej, 
vaj, gyapjú és hús alakjában nem értékesítené 
jó haszonnal? 

íme, a felhozottak eléggé világítják meg, 
hogy mily nagy kincs a gazdára s az egész 
községre nézve egy jó és értékes állatállomány; 
de hogy Önök e magyar szarvasmarhában egy 
mily kiváló segítőtársat találtak, engedjék meg, 

hogy erre is kitérjek. A magyar szarvasmarha 
edzettsége és igénytelensége bámulatos ; sok 
helyt a leghidegebb télben egyszerű nyílt szí-
nekben telel át. Erős, bátor s kitartó egy 
állat. Mindezek a tulajdonságok elsőrendű igás-
állattá teszik ; hozzáfogható erejű, gyorsjárású 
és igénytelen ökröket más fajtában hiába keres-
nénk. Becsüljék meg kedves gazdatársaim ez 
állatállományukat, gondozzák szeretettel, ápol-
ják odaadással ; hisz e fehérszínű, erős cson-
tozató, hatalmas szarvú állat magukkal fárad, 
görnyed a nehéz munka alatt, midőn szánto-
gatnak ; ez vonja a boronát, húzza a vetőgépet, 
töltögető ekét; ez szállítja haza a mezei ter-
ményeket, ez viszi a piacra a kész árút. S 
hiába hoznának ide más faj tájú és idegen 
marhát, az csak tengődne. Ide e helyre csak 
ez a marha való, melyet minden valószinűség 
szerint honfoglaló őseink hoztak magukkal, s 
mely azóta ez éghajlatot, e földet megszokta. 
A jó Isten is az Alföldnek teremtette e meg-
becsülhetetlen állatot. Igaz, hogy tejelőképes-
sége gyenge, hízékonysága sem a legjobb, de 
e kis hátránnyal szemben mennyi annak elő-
nye ! Utóvégre a tejelőképességet és hizékony-
ságot is lehet bizonyos mértékig fokozni meg-
felelő kiválasztás által. Példa erre Erdély, hol 
elég gyakran 1200—1500 liter évi tejhozam-
mal bíró teheneket is láthatunk. 

Miután a magyar szarvasmarháról általában 
és különösen annak jó tulajdonságairól beszél-
gettem, áttérek annak hibáira is, de itt nem 
általánosságban óhajtok e kérdéshez hozzá-
szólni, hanem az egyedeken szemléltetem mind 
ama hibákat, melyeknek kiküszöbölésére ked-
ves gazdatársaimnak törekedniök kell. 

Ha kedves gazdatársaimnak nincs ellen-
vetésük, úgy jár juk körül a csordát, tán sok 
olyanra figyelmeztethetem, aminek hasznát 
vehetik. Lám itt van János bácsi tehene. 
Nézzék meg figyelmesen ezen állatot ! Én, ha 
tőlem függne, kiselejtezném tenyészetemből, 
mert nézzék csak milyen színű a fényszája ? 
Ugyebár rózsaszínű! Pedig magyar marhánál 
ez öreg hiba, mert nem fekete és fényes. A 
szemek beszegése is fehér, a szempillák is 
fehérek, ez az úgynevezett homály, amely nagy 
hiba, mert arra vall, hogy az állat nem 
tisztavérü. 

Ugyan mondja meg kedves Xagy Pál gazda, 
ugyebár nem hisz szavamnak ? Látom az arcá-
ról, hogy kételkedik. Csak nem akarja mon-
dani, de instálom nem úgy van, ahogy tanító 
úr mondja, mert volt nekem is egy tiszta 
magyar tehenem, azt egy tisztavérü magyar 
bikával űzettem fel és még is olyan borjúja 
lett, amelynek fehér volt a szutvakja ! Ugye. 
eltaláltam gondolatját ! Lássák kedves gazda-
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társaim előfordul sok olyan eset s ezt vísssa-
fajzásnak mondjuk, t. i. annak a tisztavérű 
magyar fa j ta tehénnek a nagyapja lehetett 
idegen vérű bika és erre ütött részben vissza 
unokája. 

Ezért is kedves gazdatársaim, ha e magyar 
szarvasmarhát tiszta vérben óhajtjak tenyész-
teni, úgy fektessenek különösen súlyt az apa-
állat helyes megválasztására. Ez viselje mind-
azon jellegeket magán, amelyekről a magyar 
szarvasmarhát első tekintetre meg lehet ismerni. 
Legyen meg raj ta a fajta és hímség jellege"; 
alakja és a testrészek minőség és méret tekin-
tetében sem essenek kifogás alá ; átörökölhető 
hibák pedig ne látszassanak rajta. 

Mert gondolják meg kedves gazdatársaím jól, 
hogy egy apaállat után évente egy községben 
50—60 borjúra lehet számítani s ha az apa-
állatban átörökölhető hiba van, vagy alakja 
sem megfelelő, úgy az utódok legtöbbje is ezen 
jellegzetes hibákat fogja örökölni. Az apaállat 
helyes kiválasztása egy egész község állat-
állományát javíthatja, de egy helytelen kivá-
lasztás megbéníthatja. Ezért is az ápaállat 
megválasztását bízzák ahhoz értő emberre, 
állatorvosra vagy állattenyésztési felügyelőre, 
kik bizonnyal minden legkisebb mozzanatra 
kiterjesztve figyelmüket, fogják a -községnek 
legjobban megfelelő apaállatot kiválasztani. 

De emellett az anyaállat helyes kiválasztá-
sára is fektessenek súlyt, mert ennek hibás 
volta első sorban az illető tulajdonost sújtja. 
Hogy az anyaállat kiválasztásánál mire kell 
tekintettel lenni, arra előadásom kapcsán, a 
hibákra való figyelmeztetés által, részletesebben 
ki fogok terjeszkedni. Most első sorban is a köz-
óhajnak óhajtok eleget tenni, midőn a jó 
tejelő tehén megismerésére térek át. 

A jó tejelő képesség olyan tulajdonság 
a tehénnél, amelyet az illető egyed utódaira is 
képes átörökíteni. E tulajdonságot külső jelek 
is elárulják s azért a gazda helyesen cselekszi, 
ha tehenének külső alakjából, formájából ítéli 
meg annak tejelőképességét s ha csak olyat 
tűr meg tenyészetében, amelynél a jelek arra 
vallanak, hogy az illető üsző jól tejelő is lesz. 

Nézzék meg kedves gazdatársaim, amott 
legel Nagy Péter tehene. Menjünk közelebb 
hozzá, tapintsuk meg bőrét. Ugye, milyen 
finom és puha ? A szarvai, a csontozata is 
finom, a fark vékony és hosszú. Ez mind 
bizonyítéka, hogy e tehén egyiíttal jó tejelő 
is. De legjobban mutatja a tőgye. Alakra 
köbalakú, a csecsbimbók szabályosan vannak 
elhelyezve, szőrtelen finom bőrrel van borítva, 
amelyen még az erek is átlátszanak s most, 
hogy ki van fejve, ráncos; de telten egészen 
megduzzad. A vastag, durvabőrü és csontozatú 

tehén nem igen jól tejel. Elárulja a jó tejelőt 
itt a köldök táján levő és népiesen elnevezett 
tejgödör is. I t t a küldök táján megy be a 
nagy viszér a tőgytől a hasüregbe s mentül 
vastagabb ez s mentül több vért kap a tőgy, 
annál több tejet választhat ki. 

Hogy kedves gazdatársaim az állatok külső 
tulajdonságainak ismeretéből biztos következ-
tetést vonhassanak azok belső tulajdonságaira, 
munkabíró és termelő képességükre; hogy a 
test külső alakjának alapos szemléléséből fölis-
merhessék az állat esetleges hibáit, tud ják 
helyesen megítélni, hogy egy vagy más állat 
meg bír-e annak a célnak felelni, amelyre 
alkalmazni óhajtják : azért kitérek az állati 
test főbb részeinek ismertetésére is. 

Ha ennek a szép üszőnek levágnék a fejét 
a nyakával együtt, úgyszintén a lábakat és 
farkát, megmaradna a törzs. Ha ezt hosszában 
kettévágnék, találnánk 3 üreget, úgymint : a 
mell-, a has- és a medenceüreget. A mell-
üregben van elhelyezve az állati test leg-
fontosabb szerve : a tüdő és a szív. A has-
üregben, mely az ú. n. rekeszizom által van 
elválasztva a mellüregtől, találjuk a gyomrot, 
májat, lépet, vesét, vastag és vékony beleket ; 
a medenceüregben pedig az anyaméhet vagyis 
borjútartót, a hiígyhólyagot és a hüvelyt. Az 
állati test ezek szerint tehát áll : a fej, nyak, 
törzs, fark és végtagokból. Ha ezen főrészeket 
szemléljük, úgy ismét a következő részeket 
találjuk : 

I. a fejen: 1. a fényszáj vagy szutyak, 2. 
az orr, 3. orrhát, 4. pofák, 5. halánték, 6. 
szemek, 7. szembolt, 8. homlok, 9. fejéi, 10. 
szarvak, 11. fülek, 12. nyakszir t ; 

II. a nyalton: 1. nyakéi vagy jároméi, 2-
nyakoldalok, 3. torokjárat, 4. lebeny; 

III. a törzsön: 1. mar, 2. hát, 3. ágyék, 4. 
farbúb, 5. far, 6. szeméremtáj, 7. has, 8. szügy, 
9. váll, 10. oldalok, 11. horpasz, 12. cs ípő; 

IV. a farhon: 1. farktő, 2. farkbojt; 
V. a végtagokon és pedig a .mellsőkön : 1. 

lapocka, 2. vállszög, 3. felkar, 4. könyök, 5. 
alkar, 6. lábtő vagy mellső térd, 7. szár, 8. 
boka, 9. csüd, 10. párta és a csülkök ; a 
hátsókon: 1. konc, 2. térd, 3. comb, 4. csánk. 
5. szár, 6. boka, 7. csüd, 8. párta és a csülkök. 

Nagyjában elmondottam az állati test részeit ; 
fölsorolásukat szükségesnek tartottam főleg 
azért, hogy a jövő alkalomkor — amidőn az 
állati testrészek hibás alakulásáról szólok — 
kedves gazdatársaim annál könnyebben meg-
érthessék mondanivalóimat. Ezzel mai elő-
adásomat befejezem, de kérem kedves gazda-
társaimat, hogy a jövő vasárnapi előadásomra 
is oly szép számmal megjelenni szíveskedjenek. 
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Örömöm és jutalmam az lesz, ha kedves 
gazdatársai'm megértik szavaimat és aszerint 
cselekszenek is. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 

Eleven sövény nevelése. 
Konyhakertünk, gyümölcsösünk vagy szőlőnk 

bekerítésére nagyon alkalmas az eleven sövény. 
Különösen szőlőknél s gyümölcsösöknél célszerű, 
mert ezek rendesen nagyobb területek lévén, 
a deszka-, drót- vagy léckerítés alkalmazása 
nagyon sok költségbe kerülne. Készíthetünk 
eleven sövényt gleditschiából (lepényfa), eper-
fából, akácból, galagonyából s még több más 
fából, melyeket azonban, miután kellő védel-
met nem nyújtanak, ritkán alkalmaznak. Épen 
ezért a legjobbakat említem fel. A felsoroltak 
között legalkalmasabb a gleditschia vagy három-
tüskés lepényfa. Az akácfának az a rossz 
tulajdonsága van, hogy gyökhajtásaival körü-
lötte jó darabon ellepi a talajt . Ennek irtása 
sok vesződségbe, költségbe kerül s ritkán 
sikerül. A galagonya rendkívül lassan nő s 
hogy áthatlan sövényt nyerjünk belőle, nagy 
ügyesség s türelem szükséges. Az eperfa nem 
elég sűrű. Különösen az alsó részén nem ága-
zik el eléggé, hol a kisebb állatok könnyen 
keresztülhatolhatnak rajta. 

A gleditschia ellenben nagyon gyorsan nő, 
gyökhajtásokat nem bocsát, talajban nem válo-
gatós s hármas tüskéivel ember s állat ellen 
biztos védelmet nyújt. 

Ez alkalommal a gleditschiából való sövény-
nevelést akarom ismertetni, maga a nevelés 
módja áll mindenféle sövénynek alkalmas fára. 

A sövényneveléshez szükséges csemetéket 
vagy magunk neveljük magról, vagy kereske-
dőtől vesszük. Az utóbbi esetben 1000-ét 
20—26 koronáért megkaphatjuk. 

A magvak vetése tavasszal történik. Mivel 
a mag héja csontkeménységü, vetés előtt elő 
kell készíteni. Az előkészítés abból áll, hogy a 
magot rostára téve leforrázzuk s a rostát le-
födve 1 vagy 2 napig állni hagyjuk, hogy a 
vízből felszálló gőzben a gleditschia magjának 
kemény héja megpuhuljon. Ez eljárás okvetlen 
szükséges, mert a mag 1 évig is ott heverhet 
a földben csirázatlanul. Leforrázás után 15 cm. 
távolságú sorokba elvethetjük. Sorbavetni azért 
tanácsos, mert egy-egy növénynek több hely 
jutván, a csemeték gyorsabban fejlődnek, de 
meg a megmunkálása is könnyebben történik. 
A sorok mélysége 2—3 cm. lehet, az egyes 
magok közötti hely 2 cm. legyen. Ezután 
betakarjuk a magokat, de a sorokat nem tölt-
jük meg egészen, hanem kissé mélyebben 

hagyjuk, hogy öntözéskor, meg az eső alkal-
mával a víz ott összegyűljön s a talajba be-
szivárogjon. A nyári munka kapálásból, gyom-
lálásból s öntözésből áll. Egy év alatt a leg-
több csemete annyira megerősödik, hogy a 
kiültetésre alkalmassá válik. 

Ha már csemeténk van, mindenek előtt meg 
kell jelölnünk birtokunk mentén azt a helyet, 
hol sövényt akarunk nevelni. Vigyázzunk, hogy 
legalább is IV2—2 méter távolságra essék a 
sövény a gyümölcsfa- vagy szőlősortól, mert 
ekkora hely a két növény táplálkozására ok-
vetlen szükséges. A sövény helyét elő is kell 
készíteni. Az előkészítés abból áll, hogy azt 
mintegy 50 cm. szélességben s 60 — 70 cm. 
mélységben még jóval az ültetés előtt meg-
forgatjuk s ha nagyon sovány a talaj, meg is 
trágyázzuk. Csak ezen munkálatok elvégzése 
utáu ültethetjük el a lepényfacsemetéket. Az 
ültetést legjobb tavasszal, mikor a föld fagya 
kienged, végezni. 

Közvetlen ültetés előtt minden csemete 
gyökerét éles ollóval felére visszavágjuk. 
Azután szarvasmarha-trágya s agyagból készült 
pépbe belemártva, elültethetjük. Az ültetést 
egy- vagy kétsorosán végezhetjük. Ha igazán 
sűrű s egész oltalmat adó sövényt akarunk 
nyerni, úgy ültessünk két sorosan, mert az egy-
soros hézagos és vékonyabb lesz, mely könnyeb-
ben áttörhető. 

A csemeték minden esetben a megforgatott 
terület közepébe essenek, mert a szélére ültetett 
csemete gyökérzetének csak a forgatott föld 
felé eső része fog szépen fejlődni, a másik fele 
visszamarad. 

Maga az ültetés úgy történik, hogy a meg-
forgatott terület közepén egy zsinórt feszítünk 
ki, s ettől jobbra is, balra is 10—10 cm.-nyire, 
egymástól 15—20 cm.-re hármas kötésben 
egy-egy lyukat vágunk ki s ebbe ültetjük a 
csemetéket ; gondosan ügyelve, hogy azok oly 
mélyre kerüljenek, amilyen mélyen a faiskolá-
ban voltak. Ültetés után minden csemetét a 
földtől számítva 10—20 cm.-re visszavágunk. 

Az ültetvény első évi kezelése kapálásból, 
gyomlálásból áll, s ha nagyon száraz idők 
járnak, néha meg is öntözzük. A kapálást, 
gyomlálást többször végezzük, mert a fiatal, 
gyenge ültetvényt a gaz hamar elnyomja. 

A legfontosabb munka a sövénynevelésnél 
a metszés. Minden ettől függ. Ha ezt nem 
helyesen tesszük, sövényünk ritka, silány lesz 
s a célnak nem felel meg. 

A második év tavasszán metszés alá jön 
a gleditschia. Egv erős ollóval 15—20 cm.-re 

-t-T 

visszavágjuk a hajtásokat. Ha azonban sok a 
fejletlen, gyenge hajtás, úgy a gyengébbek 
magasságáig vágjak vissza az erőseket s csak 
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a jövő év tavaszán metsziik vissza a fent 
említett magasságig. O O o 

A következő évben az új hajtásokat mintegy 
15—20 cm.-ig vágjuk vissza, s így a sövény 
magassága most már 30—40 cm. lesz. Ez már 
nyújt némi védelmet. így folytatjuk a metszést 
évenkint mindaddig, míg a kellő magasságot 
el nem értük. E magasság különböző aszerint, 
mekkorát tartunk birtokunk megvédésére alkal-
masnak : lehet 150 cm. magas is. Szélessége o O 
pedig — s erre nagyon ügyeljünk, mert a 
szélesebb sövény nagvobb védelmet nyújt — 
lehet 60 — 80 cm. 

Körülbelül a 3—4-ik évtől fogva szükséges, 
hogy a sövényt évközben többször meg is 
nyírjuk. Ez szükséges azért, mert általa sűrűbb 
is, meg szebb is lesz sövényünk. A kellő 
magasság elérése után a nyírások mindig e 
magasságig történjenek. 

Ha bármi okból, bármikor sövényünkben 
pótlás válik szükségessé, úgy csak nagyon 
erős csemetével történjék az, mert a gyönge 
sohasem fogja a többit utóiérni, sőt hamarosan 
kipusztul. 

Így kezelve a sövényt, egy minden tekin-
tetben kitűnő kerítést nyerünk, mely amellett* 
hogy gyümölcsösök, szőlők, szérűskertek stb. 
megvédésére tökéletesen alkalmas, hosszú életű 
s fenntartási költsége is aránytalanul csekélyebb 
a deszka- vagy léckerítésnél. 

(Eger.) Iffonda János. 

Cementhordók. 
Manapság, mikor már egyes urasági, keres-

kedelmi vagy szövetkezeti pincét valóságos 
fényűzéssel rendeznek be, számos olyan újí-
tásról hallani, amelyről apáink idejében nem 
is álmodtak. Azt a régi öregek is tudták, hogy 
bizony a pince összes bútorai közt legfonto-
sabb a hordó ; tehát arra nagy figyelmet for-
dítottak, mert hiába, a hordó jósága nagy be-
folyással bír a benne tartott borra. 

Napjainkban pedig mind sűrűbben hallani 
a cementhordókról. Egész vállalatok keletkez-
tek, amelyek ilyen cementhordókat készítenek 
s nem egy pincéről tudunk, amely ilyen hor-
dókkal van berendezve.' Eszünk ágában sincs, 
hogy a régi jó tölgyfahordó ellen prédikáljunk, 
mert bizony azt soha semmiféle kőből, üveg-
ből vagy cementből készült „bortartány" nem 
fogja kiszorítani. Mégis elmondunk egyetmást 
a cementhordóról, amely fölött nem lehet egy-
szerűen pálcát törni. 

Ezekrél az a kérdés merül föl, hogy egy-
általában kellenek-e s ha igen, akkor meg-
felelnek-e a célnak ? 

Két eset van, amidőn a cementhordó hatá-

rozottan jó és pedig : a) ha nagyban keres-
kedünk borral, b) ha nagy szőlőbirtokunk van. 

Az első eset különösen a fogyasztók Ízlésé-
nek szempontjából fontos. Tudvalévő dolog, 
hogy a fogyasztó közönség azt szereti, ha a 
bornak állandóan egyforma jellege van. Külö-
nösen házasított boroknál talán sohasem tud-
nánk ezt a megszokott jelleget összes borainkra 
általánosítani, ha kisebb-nagyobb hordókban 
kezelnénk. Ilyenkor igen jó, ha van egy olyan 
nagy befogadó-képességű hordónk, amely bor-
gazdaságunk üzemi berendezésének megfelel. 
Mert így a nagy mennyiség dacára is bizto-
sítva van az egyforma jelleg. 

A másik eset pedig az, amidőn valamely 
nagy gazdaságban váratlanul olyan bő termés 
köszönt be, hogy a fölösleget, illetve a nem 
várt terméstöbbletet nem tudjuk elhelyezni. 
Tegyük föl, hogy valamely szőlőgazdaság évi 
rendes terméshozama 1000 hektoliter; tehát 
körülbelül ennyi űrtartalmú hordónk van. Am 
egy jó esztendőben nem 1000, de pl. 1500 
hektoliter mustunk lesz. Bezzeg volna lótás-
futás mindenfelé hordókért! Es még igen jó, 
ha az előre nem várt jó termés mellett kap-
hatunk kölcsön hordókat. Mert hiszen a szom-
szédnak is jó termése volt, annak is kell a 
hordója. Nem adhat. Hamarosan csináltassunk 
tehát hordót? Hiszen abban az időtájban a 
kádárnak is szüretje van. Bizony méregdrága 
hordó lenne az ! Azután meg, ha mégis rá-
szántuk magunkat, hogy hordót készíttetünk 
és beleölünk sok-sok drága pénzt, kérdés, váj-
jon jövő esztendőre lesz-e megint olyan bő 
termés ? És akkor hordóink, azok a drága 
hordók majd konganak az ürességtől. 

Az ilyen előre nem látott esetben is nagyon 
jó szolgálatot tehet a cementhordó, melynek 
telhetetlen gyomrába belefér az egész termés-
többlet. Ha látjuk, hogy mustunk nem fér el 
a hordókba, hamarosan kitisztítjuk az öreg 
cementhordót s akkor gond nélkül örülhetünk, 
hogy szőlőnk egy egész évi munkáért a szo-
kottnál dúsabban fizetett. 

Régi tapasztalat bizonyítja, hogy a szőlőben 
átlag minden negyedik, de még inkább minden 
tizedik évben várható oly nagy terméstöbblet, 
amely miatt a hordók átlagát is szaporítani 
kellene. Akkor jön azután a közepes és gyenge 
termések sorozata, esetleg egy jégverés, fagy, 
stb. ; a hordókba fektetett pénz holt tőke 
marad. 

Még egy eset lehetséges, ha ugyanis épen 
annyi hordónk van, mint amennyi borunk 
szokott lenni. Maradjunk az előbbi példánál. 
Szőlőnk évenként 1000 hl. mustot ad, s ne-
künk van 1000 hl. űrtartalmú hordónk. Ezt 
a mennyiséget még akkor sem tudjuk hordóink-
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ban elhelyezni, ha semmi terméstöbblet nem 
mutatkozik. Mert azt tudja minden borosgazda, 
hogy az erjedő musttal nem lehet színig tölteni 
a hordót, hanem számítani kell az „erjedési 
űrre". Ezer hektónál pedig igen tekintélyes 
mennyiségű must az, amelyet kénytelenek va-
gyunk kihagyni a hordókból. Itt is igen jó 
tehát, ha az erjedési űrnek megfelelő űrtar-
talmú (sőt nagyobb !) cementhordónk van. 

A cementhordók aránylag igen olcsók s 
egyik főelőnyük emellett még az is, hogy a 
helyet igen jól kihasználhatjuk velük. Nincs 
a pincének olyan zuga, olyan szabálytalan 
sokszcg alakú szöglete, ahol föl ne lehetne 
építeni s elülről mégis olyan csinos alakot 
tud neki adni az építők leleményessége, mintha 
szabályos, megszokott alakú hordó volna. 

Mivel a cementhordókban kevés az apadás, 
nem kell sokszor feltöltögetni, ami gazdaságos 
dolog. Épen amiatt, hogy a cement és illető-
leg a eementhordók belsejében levő üveg-
burkolat nem oly likacsos, mint a fa, a bor 
lassabban érik benne, vagyis tovább megtartja 
űjbor jellegét ; a mai ízlés pedig jobban hajlik 
az új, mit az óbor felé. Ez is oly körülmény, 
melyet egyesek (különösen cementhordó-gyá-
rosok) e hordók előnyei gyanánt szeretnek 
felhozni. 

(Ha ff na.) Gy&ry Elemér. 

Az aprójószág tartása és nevelése. 
Nem először írjuk most, hogy a baromfi-

tenyésztés hazánkra nézve igen nagy fontos-
sággal bir. Hogyha több évi statisztikai adatok 
között kutatunk, tényleg azt fogjuk azokból 
kiolvashatni, hogy a baromfitenyésztés révén 
a külföldről befolyt összeg oly magas, mint 
kevés más tenyésztési ágé. 1905-ben csupán a 
külföldre szállított tojásért kaptunk 23,656.000 
koronát. Hol a többi termék ára, az élő és 
leölt szárnyasok, a lúdzsír, a lúdmáj, a lúd- és 
kacsatollak értéke? De figyelembe kell még 
venni az idehaza eladott, tehát nem exportált 
baromfinak és termékeinek értékét is, ami, 
tekintve az évről-évre emelkedő húsárakat, 
mindig nagyobb és nagyobb lesz. 

Hazánk éghajlati, talaj- és gazdasági viszo-
nyai a baromfitenyésztésnek kiválóan kedvez-
nek. úgy, hogy a külföld ezért megirigyel 
minket. És mégis ennek dacára a baromfi-
tenyésztés nem áll még nálunk korántsem azon 
a fokon, ahol állania kellene. Különösen a kis 
embere-k, a kisgazdák körében szeretnők a 
baromfitenyésztés nagyobb föllendülését látni, 
hiszen éppen az ő sorsukon javítana leginkább. 
Ezen nemzetgazdaságilag és szociológiailag oly 
felette fontos állattenyésztési ág még mindig 

nem elésr intenzív üzésének a többek között O 
bizonyára a kellő szaktudás hiánya a legfőbb 
oka. Hogyha kisgazdáink a kellő szaktudással 
fölfegyverkezve folytatnának baromfitenyésztést, 
úgy a tenyészanyag rövid időn belül lényege-
sen megváltoztatható volna, ezáltal pedig a 
külföldi piacokon mindig több tért foglalhat-
nánk el, végeredményül pedig az ország va-
gyona tetemesen gyarapodnék évenkint. 

Éppen ezért örömmel kell üdvözölnünk la-
punk közkedveltségnek örvendő rovatvezetőjét: 
Krolopp Alfréd tanárt, akinek fenti című műve 
a múlt hóban látott napvilágot s aki e művét 
egyenesen a nép, a kisgazdák számára írta. 
Az illusztris szerző e müvével csak öregbítette 
érdemeit. Egy minden tekintetben megfelelő, 
úgy tartalmára, valamint beosztására nézve 
sikerült alkotás e legújabb munkája. A népnek 
lévén szánva, hangja, előadásmodora népies, 
ami azonban nem jelenti azt, hogy az intelli-
gens gazda is nem tanulhatna belőle. Nincs 
a baromfitenyésztésnek egy fontosabb kérdése, 
amelyre a kellő rövidséggel adott feleletet az 
olvasó meg nem találná benne. 

A munka, mely a Franklin-Társulat kiadá-
"sában megjelenő „Falusi Könyvtár11 6—7. 
számú könyvét képezi, tulajdonképen négy 
főrészre osztható : első rész vonatkozik a tyúk-
tenyésztésre, a második rész a lúdtenyésztésre, 
a harmadik a kacsatenyésztésre és a negyedik 
rész a pulykatenyésztésre. Az egyes részek 
tárgyalása közben az Írónak bő alkalma nyílik 
minden, a baromfitenyésztéssel kapcsolatos, 
vagy lényegesen összefüggő kérdés megvitatá-
sára. Ámde lássuk röviden a munka tartalmát, 
amely többet beszél minden részletesebb fej-
tegetésnél. 

A kedves hangú előszó után az első fejezet 
a tyúkok fajtáiról szól, megemlítve a tyúknak 
ősét : a bankiva-tyúkot, majd részletesen is-
mertetve a magyar tyúkot s ennek változatait : 
a sárga, a fehér és kendermagos tyúkfajtát 
és az erdélyi speciális fajtánkat : a kopasz-
nyakút. A külföldi fajták közül csakis azokat 
tárgyalja a fejezet, amelyek a magyarral ke-
resztezésre kiválóan alkalmasok s mint ilyenek 
a földmívelésügyi minisztérium által is ajánl-
tatnak, úgymint : a hingsán, a bráma, a plimút 
és az újabban annyira felkapott orpingtonok. 
Ugyanitt tárgyalja le a gyöngytyúkot is. A 
második fejezet a tyúkok tenyésztéséről és 
nemesítéséről, a tenyészállatok helyes kiválasz-
tásáról s különösen a keresztezésekről szól. 
A következő fejezet tárgya a baromfiólak, 
különféle baromfilakások, majd a következő 
fejezetben a baromfiak takarmányozásáról van 
szó. Fősúlyt helyezett a szerző a tyúkok 
kotlása és ültetése című fejezetre, mint a 
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helyes és okszerű baromfitenyésztés alapjára. 
A csirkék felnevelése és a kappanozás letár-
gyalása után egy külön fejezet szól a tojás-
konzerválási módokról. 

A munka második része a lúdtenyésztésről 
szól, a lúdfajták (emdeni, olasz, tulúzi, pome-
rániai s magyar), a lúd, nemesítése, a lúdak 
legeltetése és takarmányozása, a tojásgyűjtés 
és a tenyésztésre alkalmas tojások kiválasztása, 
a libakeltetés, a libák gondozása, a ládák hiz-
lalása s a lúdak koppasztása című fejezetekben. 

A harmadik főrész a kacsatenyésztésre vo-
natkozik. A fajták (magyar, pekingi, ruáni) 
felsorolása és leírása után a kacsaól, a kacsák 
etetése és hizlalása, a kacsák keltetése és 
koppasztása tárgyaltatik a tárgynak megfelelő 
terjedelemben. 

A pulykatenyésztés adja a negyedik rész 
tárgyát. A pulykák fajtái, a ,pulykák etetése, 
hizlalása, a pulykák keltetése, a kis pulykák 
gondozása, felnevelése, a pulyka nemesítése 
ezen rész fejezetei. Néhány sorban megemléke-
zik a galambtenyésztésről is. 

Részletesen tárgyalja a munka a baromfi-
betegségeket, nevezetesen az élősdiek : tetű, 
óvantag, rüh stb. által támadtakat, a szerzett 
bajokat (fagyási sebek, tojásszorulás stb.), 
valamint a különféle ragályos és nem ragályos, 
szó szoros értelemben vett betegségeket. Ezen 
része a munkának igen ügyes, kerekded egész. 
Külön fejezetet szentelt szerző a havi emlé-
keztetőnek és az értékesítési módok leírásának. 
Függelékül egy igen érdemes dolgozatot: az 
államilag szervezett tojás- (állattenyésztési ter-
mékek) értékesítő szövetkezetek alapszabály-
tervezetét mutatja be, ezáltal különösen a 
tanítóságnak akarván használni, kik mint a 
nép vezetői, tanácsadói a baromfitenyésztésben 
is annak javán munkálkodhatnak s mint 
ilyeneknek nem egy ízben lesz szükségük szö-
vetkezetek létesítésekor alapszabály-mintákra. 
Mert amilyen áldásos működést fejtenek ki a 
szövetkezetek minden téren, épúgy a baromfi-
tenyésztés terén is rendkívüli a hatásuk. 

Ezekben bamutattuk a mű gazdag tartalmát. 
Rendkívül élvezetessé teszi olvasását a kedves 
előadás. Irálya egyszerű, minden mesterkélt-
ségtől ment, szabatos és minden ízében ma-
gyaros. A munkát több kép is díszíti, amelyek 
főleg az egyes fajtákat és baromfilakásokat 
ábrázolják. Kapható a Franklin-Társulat kiadá-
sában (Budapest, IV. Egyetem-utca), ára 2 
korona. A könyvet nyugodt lelkiismerettel 
ajánljuk a magyar tanítóságnak, amely a 
baromfitenyésztés okszerű űzésével évi jöve-
delmét hatalmasan emelheti — ajánljuk a kis-
gazdáknak — s minden baromfitenyésztőnek. 

Midőn elismerésünk zászlóját meghajtva, a 
kiváló szerzőt e műve megjelenése alkalmából 
újból köszöntjük, kívánjuk, hogy beteljesed-
jenek az előszó végső szavai: „Vajha ez a 
kis könyv segítene a földmíves emberek sorsán 
és e kis könyvvel mi is hozzájárulhatnánk 
némileg — habár csak közvetve — a nemzeti 
vagyon gyarapdásához. " 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

Az anyarozs. 
A rozs egyik legveszélyesebb betegsége az 

anyarozs, amelyet egy claviceps purpurea nevű 
gomba idéz elő, és melyet a gyógyszertárban 
serále cornutum elnevezés alatt jól ismernek. 
Az anyarozs a rozsszem, ritkábban más gabna-
nemüek szeme helyén található, IV2—3 cm. 
hosszú, fekete-lilásszínű, belül tömött, fehéres 
szarvalakú test. Azonban ismerkedjünk meg 
közelebbről az anyarozs előidézőjével, a tudo-
mányos néven claviceps purpureának nevezett 
gombával. 

Ez, amint mondottuk, gomba és telepe (myee-
liuma) elágazó fonalat képez, mely a rozs-
kalászka maghonját öleli körül és kivonja 
belőle a tartaléktápanyagot. Nyáron szaporo-
dik. A gombatelep hosszú fonalat bocsát, 
melynek végén gömbalakú befűződés kelet-
kezik. Ez a termése, melyet a tudomány pic-
nidiumnak nevez. Ha a picnidiumot górcsővel 
megvizsgáljuk, lombikalakú képződményeket 
találunk benne. Ezek a periteciumok, melyek 
kocsonyás sejtekből állanak. Minden perite-
ciumban hosszabb és rövidebb szálakat látunk. 
A rövidebbek a nedvszálak (paraphisis), a 
hosszabbak a tömlők (ascus), melyekben a 
hosszúfonalas spórák keletkeznek. Termésének 
sajátságos alkotánál fogva a tudósok a gom-
bák tömlősspórások (ascomicetes) családjába 
sorozták az anyarozst. A tömlők megérvén, 
kihullatják a spórákat, melyek kitelelvén, a 
rozs vagy más gabnanemű virágjába jutnak 
és ott ú j telepet hoznak létre. Ez az ú j telep 
hosszabb ideig táplálkozik a maghonból, végre 
a magban összetömörül és alkotja az anya-
rozst; a gombának i ly.alakja tudományos né-
ven sclerotiumnak neveztetik. A Sclerotium az 
előbb leírt módon szaporodik. 

Az anyarozs erős méreg lévén, legnagyobb 
betegsége a rozsnak. A cséplésnél vigyáznunk 
kell, hogy az anyarozsot eltávolítsuk, illetőleg 
az egészséges szem közül kiválogassuk, mert 
ez úgy az ember, mint az állatok halálának 
lehet okozója. Sok anyarozsot tartalmazó rozs-
liszt folyós kenyértésztát képez, az ebből sü-
tött kenyér utálatos, maróízű, kellemetlen szagú 
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s e mellett lilás foltokat mutat és könnyen 
porladozik. Az ilyen kenyér élvezete termé-
szetesen betegséggel, sőt halállal is járhat. 

Az anyarozs az állati (emberi) szervezetben 
az ú. n. üszögbetegséget idézi elő. Ennek 
ismertetőjelei: erős, görcsös fájdalom a gyo-
mor tájékán, hányás, fülzúgás, szédülés, resz-
ketés, ájulás stb. 

Az anyarozsmérgezés régebben járványsze-
rüen is fellépett. „Ignis sacer" vagy „Szent 
Antonius tüzének" is nevezték e betegséget. 
A X. században Parisban úgy dühöngött ez a 
járvány, hogy ezrenként menekült a nép a 
..Notre-dame" templomba; de persze a meg-
mérgezetteken akkor nem tudtak segíteni. o o 

Az anyarozs tehát, ahol csak jelentkezik, 
úgy gazdasági, mint egészségügyi szempontból 
kiirtandó, annál is inkább, mivel nagyon sza-
porán tenyészik. A gazdának az anyarozs kép-

Hegszakadt bennük a termé-
kenység. 

Szép gyümölcsöse van Forró István uram-
nak. Büszke is rá, mert — amint mondja — 
olyan alma-, körtefák vannak benne, melyeket 
még ősapja ültetet t? 

— Milyen termése volt tavaly? —kérdeztem, 
amint a gyümölcsösben beszélgetve haladtunk. 

— Azt mondhatom, semilyen — válaszolt 
István gazda és kezével közönyösen legyintett. 

— Csodálkozom — megjegyeztem. 
— En nem, mert már megszoktam. Évek 

óta igen hiányos a termés. Pedig nálam a 
hernyók nem garázdálkodnak. De Isten tudja, 
ha virágoznak is a fák, gyümölcs még sincs. 

— Talán férgesen hullik le, mikor még 
kicsiny ? 

— Azt sem mondhatom. Más itt a baj. 
— No, ha István gazda tudja, hogy mi a 

baj, akkor talán orvosolni is lehet. 
— Dehogy lehet, hacsak az Úristen maga 

nem orvosolja meg ! 
— Hát micsoda baj az ? Magam is szeret-

ném tudni. 
— Megszakadt bennük a termékenység ; az 

ellen pedig semmit sem lehet tenni, csak be 
kell várni az időt, mire ismét megindul. 

Megszakadt bennük a • termékenység ! Ez az 
eredeti, a nép sajátságos gondolkozására valló 
kifejezés megragadta figyelmemet és gondol-
kodóba estem. 

ződését, mely rozstermésének piaci árát is 
tetemesen lenyomja, lehetőleg meg kell aka-
dályoznia, vagy legalább is a minimumra le-
szállítani, amit úgy fog leginkább elérhetni, 
ha mindig elsőrendű, tiszta gabonát használ 
vetőmagnak. Ha pedig észreveszi a gazda, 
hogy vetésében már fellépett az anyarozs, 
akkor legcélszerűbb, ha kellő felügyelet mel-
lett gyerekekkel összeszedeti a vetés kalászai-
ból az anyarozsot, amelyet gyógyszertárban jó 
áron értékesíthet. Mindenesetre nem csupán 
csak a cséplőgépre bízandó a tisztítás mun-
kája már azért sem, mert a cséplőgép gyors-
forgású dobja az anyarozsszemeket összetöri, 
amikor már aztán nagyon nehezen tisztítható 
ki az a gabonából. Tudnunk kell ugyanis, hogy 
még apróra összetört anyarozsszemek is képe-
sek a csírázásra és a gomba továbbfejlődésére. 

(Verbó.J Fóti Adolf. 

Egy darabig szótlanul mentünk ; azután meg-
szólalt István gazda. 

— Min gondolkozik, tanító ú r ? 
— A megszakadt termékenységen. 
— Még nem hallott erről a bajról panasz-

kodni ? 
— Nem én, még a nevét sem. 
István gazda csodálkozva rázta fejét. 
— Pedig igen gyakori ba j — megjegyezte. 
— És valóban be kell várni a megszakadt 

termékenység megindulását ? ! — kérdeztem. 
— Be ; mást nem tehetünk. 
— Én meg azt állítom, hogy nem és hogy 

tehetünk ellene, hogy e ba j ellen van segítség. 
István gazda ismeri azt a közmondást : ember 
segíts magadon, én is megsegítlek ! Az Úristen 
ezzel arra buzdít, hogy ne várjuk mindenben 
ölbe tett kezekkel az ő segítségét, hanem 
gondolkozzunk és cselekedjünk. 

Mondja meg, István gazda, hogy mikor 
trágyázta meg ezeket a f áka t? 

István gazda erre kimeresztett szemekkel 
rám nézett, mint aki valamin nagyon meg-
ütközik. 

— Ugy látszik, hogy tanító úr tréfára veszi 
a dolgot. Gazdaembernek azt mondani, hogy 
a gyümölcsfákra pazarolja t rágyáját ! Bárcsak 
a földeimre elég volna ! 

— Lássa, István gazda, itt van a meg-
szakadt termékenység oka. Ezek a fák soha-
sem voltak trágyázva, pedig van köztük olyan 
is, amely már 80—90 éve áll a helyén. 
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— De van ám ! — közbe szólt István gazda, 
mint aki rendén találja a dolgot. 

— Csakhogy nem jól van az ! Tudja-e, hogy 
miért szakadt meg ezekben a fákban a termé-
kenység? 

— Nem is gyanítom. 
— De én most már tudom. Azért, mert 

kiélték földjüket, nincs mivel úgy táplálkoz-
niok, hogy termést adjanak; vagyis magyarán 
mondva, éheznek. 

— Hm, hm ! — morgott István gazda. — 
Lássa az ember ! Igaz volna ? ! 

— Ismeri István gazda Gódán József 
gyümölcsösét? 

— Hogyne ! 
— Akkor azt is tudja, hogy a kis gyümöl-

csös Gódánnak valóságos aranybányája ; mert 
ha tízszer annyi szántóföldje volna, távolról 
sem lenne annyi haszna, mint gyümölcsöséből. 
Pedig Ott is vannak régi gyümölcsfák és még-
sem szakadt meg bennük a termékenység. 
Miért ? Mert Gódán táplálja^ csakhogy nem 
mondom, eteti fáit. Mikor fáin a termékenység 
hiánya mutatkozott, fölbontotta koronájuk egész 
alját, majdnem a gyökerek színéig és egy 
arasztnyi vastagon meghordta érett, porhanyós 
istálló- és összegyűjtött keverék-trágyával, az-
után ismét betakarta a földdel. Bezzeg egy 
esztendőre rá meg is látszott a trágyázás 
hatása ! S így folyton gondozza fáit. Nemcsak 
trágyázza, hanem nyáron, ha fái terméssel 
meg vannak rakva, bőven öntözi, hogy a 
gyümölcsöt el ne rúgják és szép nagyra, 
zamatosra neveljék. Nem is örül ő az igen 
nagy termésnek, e's ha olyan van, megritkítja. 
Van is mindig mit szüretelnie, pedig az ő 
gyümölcsösében is vannak öregapjaoltotta fák. 
Ezeket az öreg fákat még jobban gondozza, 
mint a fiatalokat, de csak addig, ameddig 
haszonnal, eredménnyel jár. Megtisztogatja a 
mohtól, a száradozó ágakat lemetszi és amellett 
trágyázza, hogy új hajtásokat neveljenek. Ha 
azonban azt látja, hogy minden gondozás, 
trágyázás, ifjítás dacára a fa koronáját új 
hajtásokkal nem gyarapítja, igen ritkán és 
mindig silányabb termést ad, olyannak, ha 
sajnálja is, nem kegyelmez. Követi a szentírás 
szavait : kivágja és tűzre Veti, vagy ha fája 
mesterembernek való, annak adja el. 

Még sokan nem akarják megérteni, hogy a 
gyümölcsfákat is szükséges trágyázni. Azt 
vetik ellene, hogy a fának gyökerei terjesz-
kedhetnek. Igaz, de ha a földben, ahová kiter-
jesztik gyökereiket, nem találnak elegendő táp-
lálékot, akkor, amint mondják, megszakad 
bennük a termékenység és esak tengődnek. 
Adnak ugyan árnyékot, de nem gyümölcsöt, 
amiért ültettük. 

Erről a dologról én még nem gondolkoz-
tam — fölvette a szót István gazda. — Egy-
szer suhanckoromban láttam ugyan, amint az 
urasági kertész megnyitotta a fák töveit és 
vízzel meghigított trágyalével öntözte, de ak-
kor kisebb gondom is volt nagyobb annál, 
hogy megkérdeztem volna, miért teszi, csak 
most a beszélgetés fonalán jutott eszembe. 
Arra is emlékszem, hogy a nagyobb fák tövét 
nem bontotta föl, hanem a korona csurgásá-
ban két arasztnyi széles és három arasztnyi 
mély árkot csinált és abba hol érett trágyát 
tömött, hol pedig fölhigított árnyékszék-trá-
gyát öntött. Igaz, hogy szépek is voltak fái 
és teremtek is. De olyan vén fák, mint az én 
gyümölcsösömben, még sem voltak ott. 

Hiszem, hogy nem voltak, mert az a ker-
tész okos ember volt, tudta, hogy a fát is, 
épen úgy mint az állatot, esak bizonyos korig 
lehet haszonnal tartani. Amint koránál fogva 
a hanyatlást észrevesszük, az okosság azt ta-
nácsolja, hogy máskép rendelkezzünk vele. 

Máris hosszúra nyúlt beszélgetésünket még 
egy észrevétellel meg kell toldanom. 

István gazda azt mondta, hogy a trágyát 
a gyümölcsfákra nem pazarolhatja, bárcsak a 
földekre elég volna. 

— Most már nem mondom ; — vágott 
közbe István gazda. 

— Annál jobb, ha beszélgetésünknek foganatja 
van. Csak arra akarom figyelmeztetni, hogy 
úgy mint az a kertész, használja föl az 
árnyékszék-trágyát a gyümölcsfák táplálására. 
Különös, elfogult gondolkozásra vall, hogy 
sokan az emberi ürüléket utálják, holott az 
állatét nem. S miért ? Mert szokatlan. Ep úgy, 
mint hogy szeretjük a piszkos disznó húsát, 
de undorodunk a tiszta macskáétól. Pedig az 
emberi trágya a legjobb, mert az állat nem 
eszik olyan jót, mint amivel az ember táplál-
kozik. De az emberi trágyát erejénél fogva 
nem szabad tisztán használni, hanem a földdel 
keverve, vagy vízzel folhigítva, ha már kierjedt 
és mint egyéb, ezt a trágyát sem szabad 
közvetlenül a gyökerekre tenni. 

— Ejnye, tanító úr ! — megszólalt hátunk 
mögött István gazda felesége — ilyenkor 
vizsgálja gyümölcsösünket, mikor a fák kopa-
szak; tessék inkább betérni! 

— Épen azért vizsgáltuk, hogy legyen 
rajtuk termés ; úgy-e István gazda! 

— Úgy van. Anyjukom, ma sokat tanultam; 
majd meglátod, milyen kertész válik belőlem. 

— Csak gondolkodjék rajta, István gazda, 
más alkalommal folytatjuk a beszélgetést. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 
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Gazdasági Tanácsadó. 
G. J. NágOCS. A gödöllői méhészeti gazda-

ságban kétféle tanfolyam tartatik : két éves és 
egy-egy hónapra terjedő. Az előbbi az úgy-
nevezett méhészmunkás-tanfolvam s felvétetnek 
arra 18—35 éves, az elemi iskola négy osz-
tályát elvégzett, ép, egészséges, munkabíró egyé-
nek. A felvételért a földmívelésügyi minisz-
terhez kell folyamodni 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványon, amelyhez a felvételi 
kellékeket igazoló okmányok csatolandók. A 
tanfolyam ingyene-. Az egy-egy hónapra terjedő 
tanfolyamra szóló felvételért az Országos Méhé-
szeti Felügyelőséghez (Budapest, T., Krisztina-
kőrút) kell folyamodni. Ezen tanfolyamon a 
szegénysorsúak ingyen ellátást kapnak, míg 
mások az élelmezésért 8 koronát űzetnek s a 
lakásról is maguk gondoskodnak. — B. A. 
Dacsókeszi. A Delaware direkttermő azon 
szőlőfajták egyike, amelyeket a reklám fel-
kapott s minden elképzelhető jó tulajdonsággal 
felruházott. Mi már annak idején kétkedve 
hallgattuk a marasztalásokat és nem csalód-

O tD 
tunk. A földmívelésügyi miniszter néhány hét-
tel ezelőtt tette közzé a Delaware-szőlőre 
vonatkozó több évi megfigyeléseket, amelyek 
szerint a Delaware nem érdemes a szaporításra, 
mert sem az állati, sem a növényi ellenségek-
nek nem áll ellent, termése sem megfelelő s 
k ö n n y e n rothad. Ennélfogva mondjon le arról, 
hogy a Delawaret ültesse szőlejében. — P. J. 
Alsó-Podsága. A tyúkok tolltépése éppen olyan 
rossz szokás, mint pl. a toj ásevék Az ilyen 
rossz szokást az egyik állat a másiktól eltanulja 
s csakhamar azon vesszük észre magunkat, 
hogy összes tyúkjaink ugyanazon rossz szokást 
űzik. Ezért kívánatos, hogy állandó éber figye-
lemmel legyünk a baromfiakra s mihelyt valami 
rossz szokást észreveszünk az egyiken, azonnal 
távolítsuk el a többitől, nehogy azok is eltanul-
ják. Jelen esetben is úgy kellett volna eljárni, 
mivel most már nehéz a bajon segíteni. Tessék 
a tyúkokat lehetőleg elkülöníteni egymástól, 
sebes helyeiket finom olajjal bekenni s gon-
doskodjék arról, hogy elegendő szénsavas me-
szet kapjanak a baromfiak, tehát dobjon nekik 
vakolathulladékot, finoman porrátört tojáshéjat. 
A legmakacsabb állatokat pedig gyógyítsa meg 
a konyhakés. Az egyes állatoknak bűzös szagú 
anyagokkal való bedörzsölése, bekenése nem 
mindig vezet célhoz. — M. T. Zuberec. Az 
újabb- időkben kiváló keresletnek örvendő 
orpingtonok tenyésztésével több hazai tenyésztő 
foglalkozik, akiktől tiszta fajtojásokat kaphat. 
Ilyenek : Kubinyi Béla, Ujszász, pályaudvar ; 
Ternyey Árpád, Arad, Demeter-utca 92. szám; 
Balogh Péter, Szent-Endre (Pest m.), stb. A 

tojások ára darabonkint 60 fillér s 1 korona 
között változik. Pekingi kac?atojásokat kaphat 
Pisny Istvánnénál, Battonya (Csanád m.), dbja 
80 fillér; özv. Bakv Bélánénál, Súrd, u. p. 
Zákány, dbja 60 fillér, akiknél fehér és sárga 
orpington tojásokat is kaphat. Fajnyulak be-
szerzése végett forduljon Andrássovich Géza 
kir. intéző úrhoz (földmívelésügyi minisztérium-
ban), vagy pedig a Magyar Mezőgazdák Szö-
vetkezetéhez, Budapest, V., Alkotmány-utca 
31. szám. — R. E. Szeklence. Élősövénynek 
legmegfelelőbb a gleditsia (Gleditschia tria-
canthos), amely a talajban nem igen válogatós, 
emellett kellően megmetszve s kezelve, kiváló 
kerítést szolgáltat. Ha azonban a talaja vad-
vizes, amint írja, nem igen fog benne a gleditsia 
tenyészni, de másféle növény se. E bajon ipar-
kodjék oly módon segíteni, hogy az iskola-
kertet köröskörül töltesse fel, ily módon az 
árokba beszivárog a víz, amely levezethető 
lesz, a dombra pedig telepítsen gleditsiát, amely 
ily módon a talajvíztől nem szenved. Gleditsia 
csemetéket ezrével 12 korona árban kaphat a 
többek között Nagy Gábornál, Nagykágya. — 
I). S. Somos. A hangyák rendesen a levél-
tetves és pajzstetves fákat keresik fel, hová 
őket említett kártevők édes mézharmatja csalja. 
Azonban kártevőleg is léphetnek fel a han-
gyák, amikor azok ellen a védekezést mielőbb 
foganatosítanunk kell. A védekezés történhetik 
szénkénegezéssel oly módon, hogy az összes 
hangyabolyokat jól letiporjuk s azután egy 
bottal fúrt lyukba a belsejökbe 50—70 gramm 
szénkéneget öntünk s a lyukat azonnal betöm-
jük. A szénkéneg gőzei megölik a bolyban 
rejtőzködő hangyákat. De védekezhetünk oly 
módon is, hogy a bolyt felnyitván, arra hamut 
szórunk s azután forró vízzel leöntjük. Ezen 
eljárást megismételhetjük. Hogy a fákra fel 
ne juthassanak a hangyák, a fák alján hernyó-
enyvgyürüket alkalmazunk, amelyek a hangyá-
kat a felfelé való vándorlásban megakadályoz-
zák. — B. L. Tura. Ön azt kérdezi : mit 
tegyen a diófával, hogy az tavasszal kihajtson ? 
Többet nem szól. Erre mi feleletet igazán nem 
adhatunk, de úgy hisszük, más sem. Minden 
okozatnak megvan a maga oka s hogyha 
megszűnik az ok, akkor természetesen okozat 
sem lesz. Ez a logika. Csakhogy most már mi 
az oka diófája ki nem hajtásának ? Ezt nem 
tudjuk s ennélfogva azt sem mondhatjuk meg, 
hogy mit tegyen az ok megszüntetésére. Mi 
úgy véljük, hogy azon fát, amelyik nem hajt 
ki, semmiféle módon többé életre nem hoz-
hatjuk, tehát a biblia szavai szerint „kivágandó 
és tűzre vetendő". — E. Gy. TJjlörinct'alva. 
Mint azt a »Gazdasági Ismétlő Iskola" leg-
utóbbi számában Laib és Várady gyógyszeré-
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szek által közzétett felhívásból kiolvashatja, 
nevezettek a gyógynövényeket illetőleg minden-
nemű felvilágosítással készséggel szolgálnak és 
meg is küldik a Laib és dr. Marsehall által 
szerkesztett „Termelési előírásokat". Kérdésé-
vel forduljon tebát direkte Laib és Várady 
gyógyszerészek, illóolajok, esszenciák, gyógynö-
vénykivonatokgyára és termelő-telepéhez: Böős, 
Pozsony megyében. — F. J. Tyúkod. Méh-
családokat a földmívelésügyi minisztérium nem 
oszt ki, tehát ettől tessék teljesen eltekinteni, 
sem pedig kedvezményes áron nem kaphat 
méhcsaládokat, ellenben méhészeti eszközöket, 
kaptárokat kaphat ingyen, hogyha ezért 1 ko-
ronás bélyeggel ellátott folyamodványon a 
röldmívelésügyi miniszterhez folyamodik. Meg-
fegvezzük azonban, hogy oly óriási már az 
előjegyzések száma még a múlt évről, hogy 
nem egyhamar jutna ezekhez. Mindenesetre a 
kaptárakkal való méhészkedést ajánljuk. Magyar-
országon az úgynevezett országos egyleti kap-
tárak örvendenek a legáltalánosabb használat-
nak. Méhcsaládokat vehet bátran bármelyik 
méhésztől a szomszédban, a fő az, hogy a 
család erős, munkaképes s az anya lehetőleg 
fiatal legyen. — T. M. Yázsnok. Kérdésére a 
feleletet az előbbi sorokban találja meg. — 
W. A. Lnpuncsa. Méhészeti eszközökért évente 
annyi a folyamodók száma, hogy az jóval túl-
haladja azt a mennyiséget, ami kiosztásra kerül ; 
tehát még a mult évről is nagy az előjegy-
zések száma. Ez az oka annak, hogy On sem 
kapta még meg a már kilátásba helyezett 
tárgyakat. Esetleg kísérelje meg újból felke-
resni levelével a felügyelő urat. — Sz. J. „A 
magija?- nép gazdasági oktatása érdekéiben" c. 
cikke nem közölhető. Próbálkozzék meg más-
sal, szívesen közöljük, ha beválik. ;— T. P. 
Grinád. Tessék egy mutatványt küldeni cikkei-
ből. Ha beválik, közöljük szívesen. Az írói 
tiszteletdíj 2 K. 50 f. hasábonként. — W. Gy. 
Verespatak. Kérem cikkeit nem Magyaróvárra 
küldeni, hanem Budapestre vagy II., Ostrom-
utcza 17. szám alá, vagy a földmívelésügyi 
minisztériumba címemre. Ajánlottan küldeni 
felesleges. — T. Sem a cikke, de még a hir-
detése sem volt közölhető a benne levő ezer 
és egy hiba miatt. A beküldött cikk gyaláza-
tosan rossz : kizártnak tartom, hogy azt egy 
magyar tanító írta volna. 

Gazdasági irodalom. 
— Gazdák könyve, mezőgazdaság, állat-, 

baromfi- és selyemtenyésztés, méhes, gyümölcs-
és konyhakertészet, szőlőmívelés, borkészítés, 
erdő, gazdasági építkezés, a gazdálkodás rendje, 
számvitel, földmérés, adó, egyletek, szövetkeze-

tek, hasznos tudnivalók. I r ta : István gazda 
(Rombay Dezső). Harmadik bővített kiadás. 
Kiadja a Franklin-Társulat. Ára kemény kötés-
ben 4 K. Az országszerte ismert népies gaz-
dasági írónak művét haszonnal olvashatja úgy 
a kezdő, mint a haladottabb gazda és hogy 
a jeles mű céljának teljesen megfelelő, bizo-
nyítja az, hogy rövid idő alatt immár három 
kiadást ért. A 335 oldalra terjedő, szá mos 
rajzzal illusztrált könyv az egész mezőgazda-
ságnak világos, könnyen érthető előadása, 
elmondja mindazt, ami a gazdának szükséges 
és hasznos tudnivaló, ezért jó lélekkel ajánl-
hatjuk minden gazdának. 

— Házinyúltenyésztés és értékesítés. 
Az általános drágaság közepette Andrássovich 
Géza m. kir. intéző, könyvének második kiadá-
sában rámutat arra, hogy a házinyúl okszerű 
tenyésztésével, csekély befektetés mellett, arány-
lag a lehető legnagyobb jövedelem érhető el, 
úgy a piaci értékesítésnél, mint a házi fo-
gyasztásra szükséges hús termelésénél. Ezen 
közvetlen haszon első sorban a termelő jólétét 
célozza ugyan, de közvetve a nemzeti vagyo-
nosodás szempontjából is igen figyelemreméltó, 
mivel-a házinyúl és annak termékei évenként 
átlag hat és fél millió korona értékben hozat-
nak be a külföldről ; épen ezért kívánatos 
gazdasági szempontból, hogy a házinyúl ok-
szerű tenyésztése Magyarországon mennél elter-
jedtebb legyen. Házinyúltenyésztés bármely 
időben megkezdhető minden különös költség 
nélkül. Útmutatással szolgál az idézett számos 
képpel ellátott könyv, melyet 2 K 20 fillér 
előleges beküldése ellenében bérmentve küld 
meg a Pátria r.-t. gazdasági szakkönyvkeres-
kedése, Budapest, IX., Üllői-út 25. 

V e g y e s e k . 
— Cinege a gyümölcsös kertben. Azt 

már sokszor elmondottuk, hogy az éneklő-
madarak rengeteg hasznot hajtanak azáltal, 
hogy a hernyókat elpusztítják. Egy kiváló 
francia természettudós tapasztalta, hogy amely 
fáin télen a cinegék ugrándoztak, azok szembe-
szökőleg megtisztultak a férgektől, mivelhogy 
a cinegék egész télen át a rovarbábokat és 
álcákat keresgélve a fának minden részét ugyan-
csak átkutatták. Csakhogy a cinege is szereti 
életét s miután legtöbbször a fákon kerül fog-
ságba, vonakodik is a fát fölkeresni. Az emlí-
tett tudós azt tette, hogy fáira a télen át 
neliány- zöld fenyőgalyat kötözött. Állítása 
szerint ez oly hathatós szoktató, amelynek a 
cinege ritkán szokott ellenállni. Lám, milyen 
másként tesznek nálunk! Nálunk a sárga 
tökből készült cinkefogót teszik a fára, hogy 
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tőrbe csalják ezt a hasznos kis madarat. Az 
értelmes ember pedig, a tudós, zöld galyak-
kal csalogatja fáira őket. Hanem meg is van 
a látszata! Mert míg máshol a fa 10—15 éves 
korában legjobban terem, addig nálunk a lel-
ketlen madárpusztítás miatt ilyen korában a 
fát a férgek gyakran tönkreteszik. Gy. E. 

— Cementpadló a magtárban. A jól ké-
szített és már teljesen kiszáradt portlandbeton-
padozat teljes megnyugvással ajánlható mag-
tárak földszinti helyiségeinek burkolására, sőt 
az emeletre is, ha az boltozva van. Főfeltétel 
azonban, hogy jó kemény és csak kisimított, 
tehát nem csiszolt felületű és legalább 8— 
10 cm. vastag legyen. A csiszolt felület ártal-
mas, inert a csiszolás a pórusokat teljesen 
eltömi, miáltal a beton igen jó hővezető* és 
teljesen vízáthatlan lesz. Páratelt, meleg napo-
kon a csiszolt, hideg betonnal érintkező levegő 
erősen lehűl és páratartalmának egy részét a 
padlóra lecsapja, mely azonban azt nem képes 
felszívni. Ezt a nedvességet aztán a rajta vagy 
közelében fekvő gabona szívja mohón fel. — 
Ugyanez áll a csiszolt oldalfalakra is, tehát 
ezeket is csak fával szabad kisimítani, hogy 
érdes tapintatnak maradjanak. — A nem csi-
szolt cementpadló — mint a berlini „Versuchs 
Kornhaus "-ban végzett igen kimerítő kísérle-
tek is igazolják — száraz helyen és már tel-
jesen kiszáradt állapotban többet ér a fapadló-
nál, inert minden hézagoktól és búvóhelyektől 
ment felületén a legkönnyebb tisztán tartani 
a gabonát. Hátránya azonban, hogy igen ne-
hezen szárad, főleg földszinti helyiségekben, 
úgy hogy az elkészítésének évében alig hasz-
nálható, de még a másodikban is óvatosaknak 
kell lennünk s a gabonát gyakran kell átfor-
gatnunk. E G. 

— A tej konzerválásban bevált főbb te-
endők. A tejben netalán előforduló kórnemző 
baktériumok és a tejet egyébként szennyező és 
rontó gombák ellen sokfélekép törekszik az 
ember küzdeni, több-kevesebb sikerrel. E küz-
delemben kivált a következők bizonyultak si-
keresnek, követésre méltónak : a) a végletekig 
menő szigorúsággal betartott tisztaság az állat-
tartásban, tejnyerésben és tejkezelésben (szű-
rés, alkalmas fejőedények, tejszállító kannák 
stb.); b) lehűtése és legaláb 12° C. hőmérsék-
letben tartása a tejnek vízzel, sós jéggel, hű-
tőkészülékekkel (hűtőeszközök, pince, kamrajég-
verem-berendezések) ; c) felmelegítése a tejnek 
65°-ra, vagy felforralása annak s aztán lehű-
tése és hűsen tartása. Ennek az eljárásnak a 
hatása mintegy 24 órára terjed ki (tejhevítők, 
forralok, kályhák) ; d) felforralása a tejnek 
100° C.-ra, vagy még magasabb hőmérsékletre 
zárt edényben, vagyis a tejnek úgynevezett 

sterilizálása. Ennek a konzerváló hatása he-
tekre, sőt hónapokra terjedhet (pasztőrizálók, 
sterilizálók); ej felhevítése a tejnek 70° C.-ra 
egy óra hosszáig, aztán eltartása 24 óra hosz-
száig 35 fokú melegben, majd isméti felmele-
gítése 70 fokra s újra 35 fokban tartása egy 
napig, mit követ a 3-ik ilyen eljárás, mindig 
elzárt edényben (Sterilizálók). Ezen eljárással 
lesz igazán a tej csiramentes (terméketlen = 
steril). E. G. 

— A baromfiak emésztésének elősegítése. 
A baromfiaknak nincs a takarmány rágásához, 
illetve szétmorzsolásához való foguk, ez okból 
szednek fel homokot és apró kavicsokat, amelyek 
a gyomorban a viztől, gyomor- és begynedvtől 
átázott takarmányt segítik szétmorzsolni. Ket-
recekben tartott baromfiaknak, vagy olyan 
helyen, ahol nincs alkalma a baromfinak apró 
kavicsokat felszedni, legjobb a takarmány 
mellé ilyeneket külön edényben adni. A tulaj-
donképeni gyomor körülbelül fél centiméter 
vastagságú izomhálózattal van körülvéve, amely 
a gyomrot a felszedett takarmány folytonos 
emésztésére, szétmorzsolására ingerli. Ezen 
folytonos inger az eleséget apróra szétmorzsolja, 
felhasználja és megemészti, miáltal a lenyelt 
homok és kavicsdarabkák legömbölyíttetnek, 
lecsiszolódnak és az ürülékkel eltávolíttatnak. 
Szegletes kavicsok e célra alkalmasabbak, mint 
a simák vagy gömbölyűek. Többszörös kísérlet 
beigazolta, hogy egy tyúknak naponta kb. 
10—15 gr. árpa, vagy tengeri nagyságú 
kavicsra van szüksége. 

— A lud, mint kotló. Ha ludat ültetünk 
tojásra, gondoskodjunk részére alkalmas fürdő-
ről is, hogy valahányszor leszáll enni a 
fészekről, mindig megfürödhessék. Ha nincs 
közelben víz, akkor tartsunk e célra a kotló-
fészek közelében egy elég széles, alacsony 
edényt vízzel. A ludak ebbe szívesen bele-
ülnek s kedvükre pocsékolnak, amire ép oly 
szükségük van, mint a kotlós tyúknak a por-
fürdőre. A vízben tollaikat teleszedik nedves-
séggel, amit azután a fészekbe visznek. Ez a 
tojás haját puhítja, porhanyóvá teszi, ami 
mindenesetre csak a keltés előnyére lehet. 

Tarta lom : A kisgazda pénzügye. ICluger Ödön. — 
Gyógynövények termelése. Péterffy József. —• A. szuper-
foszfát alkalmazása. Gerényi Jakab. — A magyar 
szarvasmarháról. Wallner Gyula. — Eleven sövény-
nevelése. Igonda János. — Cementhordók. Győri/ 
Elemér. — Áz aprójószág tartása és nevelése. Kadocsa 
Gyula. — Az anyarozs. Fóti Adolf. — Megszakadt 
bennük a termékenység. (Tárca.) Zádor Gyula. — 
Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — 
Vegyesek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja 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 i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Képtanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati h irdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Ecryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábu sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. KEIi., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, l. KEB., 1SK0LA-TÉB 8. 

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 második törvényjavaslat. 
Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

•i-én megkezdte a nem állami tanítók 
fizetésrendezéséről és jogviszonyainak 
szabályozásáról szóló törvényjavaslat tár-
gyalását. Ez ellen a javaslat ellen a 
húsvéti szünetben nagy izgatás folyt 
kivált az oláh végeken. De tartottak 
népgyűléseket ez hányban a szerbek, 
a tótok és a szászok is. Ez ellen a moz-
galom ellen, amíg a törvényesség határai 
közt marad, természetesen nem lehet 
kifogást tenni, de szomorú mindenesetre 
az, hogy amikor —- hosszú várakozás 
után — a nem állami tanítók végre 
jobb anyagi ellátáshoz juthatnak, jól 
szituált egyházi s világi nemzetiségi 
izgatók jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
gróf Apponyi törvényjavaslatának meg-
buktatására törekesznek. Nem állami 
kartársaink azonban itt-ott eltalálták a 
helyes választ ezekre a törekvésekre, 
így Karánsebesről értesítenek, hogy több 
ügyvéd és teológiai tanár kérvényt adott 
be a karánsebesi egyházmegyei tanító-
egyesület elnökségéhez, hogy közgyűlés 
hívassék össze, melyen alkalmuk legyen 
a tanítóknak is állást foglalni a törvény-
javaslat ellen. (!) A tanítóegyesület bizott-
sága azonban határozatilag kimondta, 
hogy a kérvényt nem veszi tekintetbe; 
a tanítók nem fognak egy olyan törvény-
javaslat ellen állást foglalni, mely érdekeiket 

védi és megadja nekik a tisztességes megél-
hetés lehetőségét. A bizottsági ülésen részt 
vett Pepa János buziási esperes, Debrán 
György dr. lugosi ügyvéd és Barhu Péter 
dr. karánsebesi teológiai tanár is. Ezek-
nek a tanítók nyiltan megmondták, hogy 
ők is emberek, nekik is meg kell élniök 
és belátták, hogy eddig a fizetés kiegé-
szítését a papok is megkapják és még-
sem-çient tönkre az egyház. A délvidéki 
tanítók • nagy elismeréssel beszélnek az új 
törvényjavaslatról és liálát adnák az Istennek, 
hogy van Magyarországon miniszter, aki 
sorsukról gondoskodik. 

A f. hó 4-iki képviselőházi tárgyalás 
megkezdése előtt a koalíció összes pártjai 
egyhangúlag elfogadták a javaslatot s 
így semmi kétség sem forog fönn aziránt, 
hogy abból előbb-utóbb törvény lesz. 
A szövetkezett pártok együttes ülésén 
gróf Apponyi Albert kijelentette, hogy 
a iizetésrendezésnél a pénzügyi viszo-
nyokhoz képest elment a végső határig. 
Az évi húsz millió többletből hat milliót 
a néptanítók fizetésének javítására fordí-
tanak. A kántori jövedelmeket nem lehet 
kivonni a fizetésből, mert a stólának a 
kivétele legalább egy millió korona teher-
többletet eredményezne, míg az egész 
kántori jövedelem kivétele öt-hat millió 
koronát tenne ki. Az előző törvényes ren-
delkezéseknél különben lényegesen kedve-
zőbb ez a javaslat, amely a kántori 
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jövedelmeket a nyugdíj alapjául szolgáló fize-
tésbe beszámítja. Nem zárkózik el semmi-
féle olyan javaslat elől, amely a nemzeti 
törekvések biztosítását precízebbé teszi. 

A képviselőházi vitát általános meg-
lepetésre nem a nemzetiségi képviselők, 
hanem Molnár János apát kezdette meg, 
de beszédét még saját pártja, a néppárt 
sem helyeselte. De helyeselték a nem-
zetiségi képviselők, ami ennek a beszéd-
nek egyúttal a kritikája is. Molnár János-
nak az a kifogása, hogy ez a javaslat 
„egy újabb lépés az iskolák államosítása 
felé" s ő íizt is kifogásolja, hogy az 
állam a tanítók minimális fizetését 600 
korona helyett 1000 koronában állapítja 
meg, mert szerinte az iskolafönntartónak 
épen úgy joga van megalkudni a maga 
tanítójával, mint ahogyan egy család 
megalkuszik a nevelővel. 

Molnár János különös beszédére gróf 
Apponyi miniszter nyomban válaszolt. 

Nem szándékozom, mondotta a mi-
niszter, az előttem fölszólalt tisztelt 
képviselő úr beszédének érdemével fog-
lalkozni; azonban kötelességemnek tartom 
mégis, hogy egy körülményt kiemeljek 
és hangsúlyozzak, nehogy hamis benyo-
mások alatt induljon meg ez a vita. 
Hamis benyomások alatt nem annyira 
itt ebben a Házban, ebben az országban, 
ahol talán nagyobb mértékű tájékozottság 
létezik, mint inkább az ország határain 
kívül az idegen országokban, amelyek 
sajtója hetek óta hemzseg ezen törvény-
javaslatnak úgy tartalmára, mint az 
annak benyújtását és tárgyalását kísérő 
mellékkörülményekre vonatkozólag a 
valótlan értesülésektől. Nem óhajtom, 
nem kívánom, hogy e valótlan értesü-
lések még eggyel szaporodjanak s hozzá 
még az igazságnak némi látszatával is. 
Én nem kicsinylem tisztelt képviselő-
társamnak állásfoglalását, mert én minden 
egyéni meggyőződésnek tisztelettel adó-
zom, akármennyire ellenkezzék az az 
enyémmel, akármennyire izoláltan álljon 
és nem tagadom ezen egyéni meggyő-

ződés megnyilatkozásának jogosultságát. 
De azzal a látszattal szemben, amelyet 
tisztelt képviselőtársamnak úgy tekintélye, 
mint egyházi állása előidézhetne és me-
lyet — ha ezzel szemben nem hangzik 
föl már előre a helyreigazítás — minden-
esetre fölhasználnának elleneseink a kül-
földi sajtóban, mintha az ő állásfoglalása, 
az ő fölszólalása annak az egyháznak 
az állásfoglalását jelentené, amelyben ő 
kiváló állást foglal el ; ezzel szemben 
egész határozottan ki kell jelentenem, 
hogy az ő fölszólalása tisztán egyéni ter-
mészetű és hogy azok a tényezők, amelyek 
első sorban hivatva vannak, hogy kép-
viseljék annak az egyháznak álláspontját, 
amelyhez a tisztelt képviselőtái-sam is 
tartozik és amelyben ő kiváló állást 
foglal el, tudniillik Magyarországnak katho-
likus püspöki kara, melynek e törvény-
javaslatra vonatkozó észrevételei mái-
kezeimben vannak, egészen más álláspontot 
foglal el, mint t. képviselőtársam, a törvény-
javaslat ellen elvi kifogásokat nem emel és 
csak olyan részleges kívánságoknak ad 
kifejezést, amelyek harmóniában vannak 
ennek a törvényjavaslatnak alapelveivel. 
Teljesen hasonló fölfogást tapasztalok 
mindama többi egyházaknak és feleke-
zeteknek körében, amelyek tisztán vallási 
és nem egyszersmind nemzetiségi alapon 
akarják az ő igényeiket, az ő kíván-
ságaikat érvényesíteni. (Elénk helyeslés.) 
Ezt minden lekicsinylése nélkül t. kép-
viselőtársamnak, minden bántó célzás 
nélkül ő rá, szükségesnek tartottam itt 
konstatálni, nehogy hamis benyomások-
nak terjesztése mellett induljon meg ez 
a vita. Érdemleges megjegyzéseimet egy 
későbbi alkalommal fogom megtenni. 
(Hosszantartó élénk helyeslés, éljenzés 
és taps balfelől.) 

így indult meg a nem állami elemi 
iskolák törvényjavaslatának tárgyalása. 
Nagyon sajnáljuk, hogy egy különben jó 
magyar ember ellenzésével. 

s £ > ; £ < 3 e 
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A szeretet napjai. 
A szeretet szent érzelmében egyesült Magyar-

ország népe április 2-ik és 3 ik napjain. A 
Gyermekvédő-Liga, ugyanis ezt a két napot 
tűzte ki a szeretet, az elhagyott gyermekek 
szeretetének ünnepévé. Akár a szeretet fillérei 
ünnepeinek is nevezhetnők ezt a két napot, 
mert a fillérnek, a jótékonyság filléreinek még 
nem adatott oly magasztos rendeltetés, mint 
amilyen rendeltetésük e két napon volt. A sze-
retet váltópénzévé teszik a nemesszívü adako^ 
zók a bronzfilléreket ; váltópénzzé, amely kézről-
kézre adatván, a szeretet, a részvét titkos 
könnyeitől kísérve jut el az elhagyott, a magukra 
maradt gyermekekhez, hogy amit a végzet, a 
mostoha sors megtagadott tőlük, azt az ember-
baráti könyörületesség nekik ajándékul adja. 

Ajándékba adjuk a szegény elhagyottaknak 
e filléreket, mert nem kívánunk értük viszon-
zásul semmit. Hogy is lehetne a jótékonysá-
gért, a jótékonyság gyakorlásáért viszonzásul 
valamit várni ! Hiszen, aki jót tesz, nemes cse-
lekedeteket gyakorol s ezt nem azért teszi, 
hogy ezt neki érdemül betudják. Jót tesz mini-
den önző érdek nélkül, mert a jócselekedetek 
árfolyamát az önzetlenség mutatja. 

A mai kor legszebb jellemvonása, legnagyobb 
vívmánya az altruisztikus célok térfoglalása 
mindenütt, ahol a szegénység, a nyomor, nél-
külözés, a testi-lelki szenvedés tanyát ütnek. 
Hiába akarják a civilizáció, a kultúra jótékony 
hatását eltagadni : a jótékonyság, mint a jó-
cselekedetekre való felebaráti készség, úgy vált 
ki a civilizáció, a kultúra vívmányaiból, mint 
ahogy a fémkohó izzó tüzéből kiválik az ele-
meknek ellentálló nemes fém : az arany. Míg 
napfényre kerültek, körülbelül egyforma pro-
cesszuson mentek keresztül a jótékonyság is, 
meg az arany is, azzal a különbséggel, hogy 
egyiket a szívek, a másikat az elemek egyesü-
lésének heve váltotta ki. Mind a két hévnek 
a forrása azonban egy és ugyanaz. Létüket, 
eredetüket Istentől, a mindeneket fönntartó 
Gondviseléstől kapták. 

A Gyermekvédő-Liga azokat a filléreket, me-
lyeket a szeretet, a jótékonyság e két napján 
összegyűjtött, Magyarország népének hálaáldo-
zataként fogja bemutatni a Gondviselésnek, 
mely oly bölcsen intézi sorsunkat. Mert bár az 
egyiknek bőven juttatja az anyagiakat, a másik-
nak szűken méri s a harmadiktól talán egészen 
megtagadja : egyikünktől sem tagadja meg sze-
retetét, melynek, hogy részesévé lehessünk, csak 
egyetlenegy föltétele van: jót tenni embertár-
sainkkal. Jót tenni azokkal, akiknek meg a 
szeretet adományából jut ta tot t nagyobb részt 
a kifürkészhetetlenül rendelkező szent Gond-

viselés. Tehát még sincs minden érdek nélkül, 
hogy a segélyre szorulókat segítjük. Hát nincs ! 
Mert van a ̂ jótékonyságnak, a nemes cseleke-
detek gyakorlásának egy szent érdeke, t. i. az, 
hogy azt a részt, melyet a Gondviselés az ő 
örök szeretetéből részünkre a segélyre szoru-
lóknál helyezett el, magunknak kiváltsuk, élvén 
e szeretettel úgy, mint ahogy azt a virágok 
költője javasolja : 

Istenével ki szívesen lenni áhít : 
Elfelejti az életnek balgaságit. 
Ha leborulsz buzgósággal, meg nem látod : 
Ki ül melléd ? ellenség-e, vagy barátod ! ? 

A felebaráti szeretet a Gondviselés titkait 
magában rejtő isteni ihlet. E szeretet s a jó-
tékonyság fokmérője a haladásnak, iránymuta-
tója a népek kormányzásának. A szeretet kon-
szolidálja az emberek lelki életét, a pórt 
kiemeli alacsony sorsából, a gazdagot megóvja 
a tévedésektől, fönntartja a társadalmi egyen-
súlyt, megszilárdítja a hazafias erényeket, a 
nemzeti összetartást, mer t Vörösmarty szerint: 

Nemcsak dicsőké a haza : 
A munkás, pór, szegény, 
Bár észrevétlen, dolgozik 
A hon derületén. 

A jótékonyság gyakorlására való készség, a 
szeretet az élet legjobb irányítója, legbiztosabb 
kalauza, mert „a szív szemeivel, mondja Goethe, 
mélyebbre pillanthatunk s élesebben is látunk". 

A szeretet megóvja a képzeletet a gyűlöl-
ködő Phantomoktól, s amint a költő a Gond-
viselés iránti hálaérzéstől átszellemülve a sze-
leket az Isten követeinek, a csillagokat az Isten 
leányainak mondja, s amint az indusok páratlan 
idillje a szerelmet a legszebb álomnak tartja, 
azonképen a szeretetben ezer meg ezer eszméje 
él az emberi szellem halhatatlan alkotásainak. 

A Gondviselés hatalom gyanánt a szeretetet 
adta nekünk, hogy sorsunkat önállóan intéz-
hessük. Éljünk bölcsen e hatalommal s fogad-
juk meg Kisfaludy Sándor intelmét: 

Átkozott légy önszeretet ! te vagy, 
Valál s leszel minden gonosznak 
Kútfeje a nap alatt, örökké ! 

(Nagytapolcsány.) Zsoldos &.&roly. 

Tapasztalatok. 
Amikor Dévára kerültem a kir. tanfelügyelő-

séghez, első dolgom volt az oláh nyelv meg-
tanulásához tanítót és könyveket szerezni. 
Nyolcadnapra, amikor első körútamra, a kies 
Hátszeg vidékére kiszálltam, már egy csomó 
fogalomnévnek tudtam az oláh elnevezését is, 
és főnökömtől is nyertem elegendő útmutatást. 
Remek téli időben érkeztem a hátszegi vasút-
állomáshoz, ahol már várt reám a H. iskola 
derék igazgatója. Megindultunk a legközelebbi 
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községbe. A két kis hegyi mokány félóra alatt 
odavitt bennünket. Útközben emítettem, hogy 
majd a pap lakása előtt állunk meg s vele 
együtt megyünk az iskolába. így láttam én ezt 
mindig otthon : Heves vármegyében, s így 
láttam ezt, midőn az életbe kikerülve a sors 
meghordozott a Jászságban, Bereg és Komárom 
megyékben. A papokat mindenütt barátság-
szerető, intelligens, müveit egyéneknek ismerém, 
akik halálosan meg lennének bántva, ha a tan-
felügyelő a faluban járva az ő házukat elke-
rülné. Nekem az oláh papokról, az úgynevezett 
pópákról még nem volt közvetlen ismeretem 
az első útam előtt, s bár sok kicsinyes dolgot 
hallottam pár nap alatt is róluk, azért még 
nem voltam tisztában egyéniségükkel s így 
előző tapasztalataimhoz alkalmazkodva, iskola-
látogatás előtt a pópához, mint az iskolaszék 
elnökéhez kötelességemnek tartottam elmenni. 
Útitársam ugyan szerényen megjegyezte, hogy 
fölösleges a pópánál megállni s hozzá bemenni, 
mert őt az iskolába is elhivathatjuk. Ezen meg-
jegyzést azonban figyelmen kívül hagytam. 
V. községbe érve, útitársam messziről egy ud-
varba mutatott, ahol egy leírhatatlanul tisztá-
talan és torzomborz kinézésű ősz paraszt az 
istállót tisztogatta. „Ott van a pópa", mondá. 
Majd felém fordulva, kérdé: „Megálljunk s 
bemenjünk hozzá?" Kétkedve néztem útitár-
samra. 0 azonban komolyan folytatá: „Nem 
£ud az öreg egy szót sem magyarul; kiáltsak 
neki, hogy jöjjön az iskolába?" „Álljunk csak 
meg, — válaszoltam neki — hadd ismerjem 
meg a pópa lakásának a belsejét is. Hej ! ná-
lunk az utolsó béresnek is több érzéke van a 
tisztaság iránt, mint ennek a papnak. Mondja 
csak igazgató úr, a pópák mind ilyen egyének ? " 
„Nagyobb részök többé-kevésbé hasonló ehhez 
az öreghez, de vannak közöttük tanult és mü-
veit egyének is, akik maguk restellik legjobban, 
hogy ilyen kartársaik is vannak." Ezalatt ko-
csink megállott a pópa háza előtt s a pópa 
azonnal elibénk jött. Kísérőm oláhul tudatta 
vele, hogy ki s mi járatban vagyok. A beszéd 
alatt érdeklődve vettem közelebbről szemügyre 
az öreget és a házatáját. Bizony, bizony sem 
a pópa egyénisége, sem a házatájéka nem szol-
gálhat mintaképül a falusi gazdáknak. A kis 
rozzant faház egy szoba s konyhájával még a ma-
gyar zsellérparaszt igényét sem elégítené ki. 
Amilyen tisztátalan volt maga a pópa, olyan 
tisztátalan volt a házatájéka és a háza belseje is. 

Megértvén a pópa jövetelünk célját, azonnal 
kész volt hozzánk csatlakozni. A lelkésztől az 
iskoláig gyalog folytattuk az útat. Azonban 
alig haladtunk néhány lépést, szembe jött ve-
lünk a tanító. „Hová tanító ú r?" kérdé kísé-
rőm. „Megyek Hátszegre bevásárolni," válaszolt 

ő. Erre én vettem át magyarul a szót s kér-
dőre fogtam, amiért tanítási napon nem tart 
előadást. A kellemetlen helyzetbe került tanító 
rossz magyarsággal kezdé magát mentegetni. 
No, ha már tanítást nem is kaphatok, nézzük 
meg az iskolaépületet és a fölszerelést. Ami-
lyen visszataszító volt a lelkész háza és kör-
nyéke, olyan volt az iskoláé is. Az ilyen oláh 
iskolákat írásban csak halvány vonásokkal lehet 
festeni, azt látni kell, hogy a tanüggyel fog-
lalkozók, illetve az azt irányítók az iskolának 
csúfolt eme gyatra helyiségeket végre a lét 
világából töröltessék, elhelyezvén néhányat mu-
tatványul az utókor részére a múzeumoknál. 

Előhivattam a község bíráját is. A szánal-
mat gerjesztő alak láttára eszembe jutott, mit 
csinálna a mi vidékünkbeli magyar községek 
bármelyike is, ha az ő bírája ily tisztátalan 
állapotban jelennék meg bárhol is. Kísérőm 
útján tudakoltam tőle oláhul, miután magyarul 
egy szót sem tudott, hogy tud-e írni? „Igen, 
a nevemet le tudom írni," mondá ő. Elibe 
tartottam tehát a látogatási jegyzőkönyvemet, 
hogy írja alá. Hogy izzadt szegény, míg a 
nevét nagy nehezen le tudta írni. Leírta, de 
hogyan ! Élőiről ugyanolyannak látszott az írás, 
mint hátulról. Szeretném látni azt az írásszak-
értőt, aki egy ilyen aláírást ki tudna betűzni. 
A girbe-görbe vonáskák úgy feküdtek egymás 
mellett, hogy a tudósok ókori írásjeleknek is 
minősíthetnék. Amilyen elhanyagolt volt a lel-
készlak és az iskola, olyan rozoga képet mu-
tattak a község többi épületei is. Mindenütt 
a lustaság, a renyheség és az elmaradottság 
tükrödzött vissza. 

Elszontyorodva folytattam útamat. Az oláh 
iskolával bíró községek — néhány kivételével — 
többé-kevésbé hasonlók voltak az elsőnek meg-
látogatott községhez. Az iskolákban rendszeres 
tanításról szó sem volt. Egy kis olvasás és 
kevés számolás, továbbá imádságok a tanítás 
évi eredménye. Yégre állami iskolába kerültem. 
Micsoda más kép tárult föl előttem. Ügy érez-
tem magamat, mint a sivatag utasa amikor 
oázishoz ér. A gyermekek tisztán és rendben 
ültek a szép, tágas és tisztán tartott tanterem-
ben. Rendszeres tanítás folytán jól beszéltek 
magyarul, az elmondottakat anyanyelvükön is 
értelmesen el tudták mondani. Szóval a kívánt 
cél, hogy a tanulók hazafias és vallásos neve-
lésben részesülve, úgy anyanyelvükön, mint 
magyarul is elő tudják adni gondolataikat, 
továbbá a szépre, helyesre és hasznot hozóra 
oktatva, idővel magyar hazájuknak hű és hasz-
nos polgárai legyenek, teljesen megvalósulva 
láttam. Első körútam felejthetetlen kedves 
emléke marad a Retyezát tövében fekvő kis 
Zajkány faluban tett látogatásom. A módos 
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kis falut csinosabb és rendezett épületei ma-
gasan kiemelik a környék falui közül. A szor-
galom és tisztaság itt már szemmel látható. 
A községbeli áll. el. iskolában alig fogtam 
hozzá a vizsgálathoz, l.enyit a tanterembe egy 
csinos és magyarosan öltözött, hegyesen ki-
pödrött fekete bajuszú fiatal gazdaember s 
odajőve elém, tiszta magyarsággal mondá: 
„Hunyady János zajkányi bíró vagyok". Szinte 
meghökkentem ezen biztos és szabatos bemu-
tatkozástól. Beszédbe ereszkedtem vele, s kér-
déseimre elmondta, hogy itt tanult meg az áll. 
iskolában magyarul, a fél falu Hunyady csa-
ládból áll, megvan a régi nemesi levelük is 
stb. Páska Károly, az iskola derék tanítója, aki 
azóta már nyugdíjba is ment, szintén magyar 
nemesi családból való volt, s 25 évi munkája 
meglátszott a falun. Mikor a községbe jött 25 
évvel ezelőtt, a lakosok a szomszéd községek-
kel hasonló állapotban voltak. Jó példával járt 
elől, s fáradságot nem kímélve, lassanként rá-
szoktatta a lakosokat, hogy jó ivóvizet adá 
kutakat ássanak, egészséges és jobb beosztású 
házakat építsenek, gyümölcsfákat ültessenek, 
a marhatenyésztést nagyobb gondozásban része-
sítsék, fuvarba járjanak stb. A zajkányiaknál 
nincs is szorgalmasabb és józanabb életű lakos-
ság az egész vidéken sem. De nemcsak gazda-
ságilag. hanem a hazafias magyar szellem föl-
keltésében és ápolásában is jótékony befolyást 
gyakorolt a népre. Itt ugyan az oláh nemzeti-
ségi izgatóknak nincsen mit ker°sniök. Kép-
viselőválasztáskor is mindig a magyarsággal 
szavaznak. Nekik állambontó irányzat nem kell. 
A derék tanító nyugdíjba vonulása után is a 
községben maradt, mint annak lelkésze, s most 
is, mint hivatása magaslatán álló román egy-
házbeli lelkész, teljes odaadással támogatja az 
áll. iskola működését és hatását. 

Első körútamból hazaérkezve tapasztalatai-
mat a következő néhány szóban adtam elő 
főnökömnek: „Ha a hátszegvidéki oláh iskolák 
a vármegye legjobb oláh iskolái, nem tudom 
elképzelni, hogy milyenek lehetnek a rossz 
oláh iskolák. Sok vidéken megfordultam már, 
de még a szegény ruthén iskolák is túlszár-
nyalják a meglátogatott oláh iskolákat. Alig 
akad az ember egy-egy jobb kinézésű iskola-
épületre és törekvő tanítóra." „No, no — 
mondá mosolyogva volt főnököm — majd más 
meggyőződésben lesz, ha a többi oláh iskolák-
ban is megfordul, mert a jelenlegi lugosi gör. 
kath. püspök úr kormányzata alatt a hátszeg-
vidéki oláh iskoláink szemlátomást fejlődnek." 
Az eltelt négy év alatt első meggyőződésem 
tényleg megváltozott. Össze sem lehet hason-
lítanom a később meglátogatott román feleke-
zeti iskolák túlnyomó részét a hátszegvidéki 

román felekezeti iskoláinkkal. Tessék csak el-
képzelni egy összetákolt kicsi kunyhócskát, 
amelynek egyetlen kicsi szobácskájában vannak 
elhelyezve EZ iskola, a tanító lakása s a tanító 
háziállatai. A tanító egyénisége megfelel az 
iskolahelyiségnek, egy tudatlan földmíves, aki 
magyarul sem tud, az írás-olvasás tudománya 
pedig kritikán aluli. Találtam olyan tanítót is, 
aki maga sem tudott írni-olvasni. De ezen 
iskolákról már eleget elmondtam a „Néptaní-
tók Lapja" előző évfolyamaiban, s most nem 
is célom velük bővebben foglalkozni. Fölújul-
nak azonban az elmondottak emlékemben, mert 
a tanítók fizetésrendezésére vonatkozó új tör-
vényjavaslat ellen olyan mozgalmak vannak 
folyamatban, amelyekből a viszonyokkal nem 
ismerősök esetleg azon meggyőződést merít-
hetik, hogy a román egyházaknak tényleg 
jogos és aíapos kifogásaik is lehetnek a sző-
nyegen levő törvényjavaslat egyes rendelkezései 
ellen ? Hogy senki közülünk egy percre se 
lehessen kétkedésben a mozgalom hazafiatlan 
irányzatáról, tegyük föl a következő kérdéseket : 

1. Lehet-e bármelyik egyháznak kifogása az 
ellen, ha iskoláját a kor színvonalára kell 
emelnie, miután az ehhez szükséges anyagi 
eszközök az állam részéről biztosíttatnak ? 

2. Kívánhatja-e bármelyik egyház, hogy lel-
készeinek fizetését a mai viszonyoknak meg-
felelően az állam mindaddig kiegészítse, amíg 
az illető egyház a hivatásuk magaslatán álló 
lelkészi kar nevelését kellően nem biztosítja? 

3. Az egyes egyházak lelkészi karának teljes 
kifejlesztéséig szabad-e tűrni a nemcsak nép-
oktatásügyi szempontból, hanem rendőri és 
közegészségügyi szempontból is közveszélyes 
egyes felekezeti iskolák további virágzását? 

4. A leendő magyar honpolgár nevelhető-e 
oly szellemben, amely ellentétben áll a magyar 
haza és a magyar nép szeretetével? 

5. Nem kell-e biztosíték a lelkészek és taní-
tók egyes tévelygéseinek megtorolkatására ? 

6. Nem erkölcsi kötelessége-e minden hon-
polgárnak az állam nyelvét bírni és azt használni ? 

Bizonyára velünk tart minden jó hazafi 
abban, hogy az ország népoktatásügyét az 
egész vonalon egyenlő színvonalra kell emelni, 
s idevonatkozólag az államnak minden áldoza-
tot meg kell hoznia. 

A hivatásuk magaslatán álló lelkészeket meg-
felelő javadalomhoz kell juttatni, mert az iskola 
neveli, a templom pedig megtartja az emberi-
séget az állam javára. A lelkész, a tanító és 
a jegyző együttes, egymást támogató munkás-
ságától függ első sorban egy-egy község anyagi 
és erkölcsi gyarapodása. Ezt a három faktort 
az államnak egyenlő mértékben kell gondoznia. 

E haza polgára, bármelyik felekezethez tar-
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tozzék is, csakis a magyar haza szeretetében nevel-
hető s az államnyelv használatára rávezetendő. 

Van még egy folyton hangoztatott sérelmük 
a nemzetiségek szóvivőinek : Nemzetiségi vidé-
keken az illető nemzetiséghez tartozó vagy 
legalább is annak nyelvét bíró tisztviselők 
alkalmaztassanak. Ez a kívánság azonban semmi-
esetre sem vehető figyelembe, már csak azért 
sem, mert pl. egy-egy vidéknek 4 — 5 nyelvű 
lakossága is van, már pedig azt kívánni, hogy 
egy hivatalnok 5—6 nyelvet is beszéljen, kissé 
szertelen dolog. Jól van az nagyon, hogy nem-
zetiségi vidékre tősgyökeres magyar tisztvise-
lők kerüljenek. Különösen áll ez a tanítóságnál. 
Vármegyénkben is épen azok az áll. tanítók 
munkája a legértékesebb, akik idejövetelükkor 
egy szót sem tudtak oláhul. 

Ma ezek a község lakosainak vezetői, akik-
hez a nép ügyes-bajos dolgában bizalommal 
fordul. Egy év alatt megtanulják a nép nyel-
vét, s azután munkáiukban odatörekszenek, 
hogy a népet olyan megélhetési viszonyok 
közé juttassák, mint amily viszonyok között 
él az ő vidékükbeli szorgalmas és takaré-
kos magyar lakosság. Az oláh paraszt is ha-
mar észreveszi, ki akarja az ő javát, s mind-
inkább követi is a jó tanácsokat. Igaz, hogy a 
szegény tanítónak sokat kell küzdenie a pópá-
val, aki féltve hatalmát és befolyását, a vallás 
és a babonaság minden fegyverével riasztgatja 
a népet a tanítótól. A küzdelem azonban rend-
szerint rövid időn belül a tanító előnyére szo-
kott eldűlni, akinek egyéniségétől függ azután, 
hogy mily mértékben tudja a helyzetet az állam 
és a nép javára kihasználni. 

Hiszem, hogy a magyar népoktatást kellő 
alapra juttató törvényjavaslat teljes egészében 
mielőbb érvénybe léphet, s lassanként eltűnnek 
majd népoktatásunk jelenlegi szégyenfoltjai ; 
a magyar nemzet kebeléből pedig mind töbhen 
fognak jelentkezni a nemzetiségi vidékeken való 
alkalmaztatásukért, hogy hazafias munkásságuk-
kal lehetővé tegyék hazánk idegenajkú fiainak 
is a magyarsággal való egybeforrhatást. I lgy 
fogják a tősgyökeres magyar fiúk érezni e mun-
kában magukat, mint én, aki mindjobban meg-
kedvelem az itteni működést, miután örömmel 
látom és mindjobban kézzelfoghatólag tapaszta-
lom is, hogy az elvetett magvak itt nemcsak 
kikelnek, hanem a hazának dús aratást is ígér-
nek. Dicső vezérünk pedig legyen népoktatá-
sunknak hosszú időn át továbbra is oly ker-
tésze, aki bátor kézzel nyúl a gyümölcsösében 
garázdálkodó darazsak fészkébe is, hogy a 
darázsfészket megsemmisítve, az ország gyü-
mölcsfáinak — a népiskoláknak — termését a 
szeretett haza javára teljes mértékben biztosítsa. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

72.000 koronás alapítvány tanítók 
javadalmazására. 

Az Újság fővárosi napilap „Főváros" rova-
tában f. évi március hó 5-én az alábbi közle-
mény jelent meg : 

Fővárosi tanítók segélyalapjai . A következő sorok 
közzétételére kérettünk föl : 

Hogy minden két évben 12—15 székesfővárosi tanító 
részesül Rökk Szilárd-féle segélydíjban, tudjuk, mert 
ezt az újságok is közlik. A Pallas Nagy Lexikon 
XVIII. kötetének 660, avagy 634. oldalán ez áll : 
Szendy (Neuhold) Károly emberbarát, megh. Buda-
pesten 1897 okt. 18-án . . . . A többi közt a községi 
tanítók számára 36.000 forintos adományt tett, stb. 
Ezt olvassuk és tudjuk a Pallas Lexikonból ; de hogy 
tényleg kik, mikor és mennyit kaptak e segélyből, 
nem tudjuk. Ha igaz az, ami a Lexikonban áll, akkor 
kérjük a székesfővárosi tanácsot, bogy amint Rökk 
Szilárd segélyének a mire fordítását közhírré tette, 
úgy tegye közzé ezt a Szendy hagyományáról is. 
Avagy nem igaz az, amit a Pallas Nagy Lexikona 
ír ? Fölvilágosítást kér : 

egy érdeklődő. 
Székely Károly, lapunk főmunkatársa, mint 

a Budapesti (hiv.) Tanítótestület Jogvédő Bizott-
ságának elnöke, azonnal utána nézett a dolog-
nak a megjelölt helyen és helyeseknek találván 
az idézett adatokat, a fővárosi levéltárban kutatni 
kezdett az ügy után. I t t azonban Szendy Károly 
neve nem fordul elő a hagyományozok között. 
Föltűnt mégis, hogy a 36.958/1897. szám alatt 
egy ugyancsak 1897-ben elhunyt Szendey Károly 
hagyatéki ügye szerepel. A név hasonló hang-
zása — csak egy e betűben különbözik. — 
továbbá a keresztnév és az elhalálozás évének 
azonossága arra indította főmunkatársunkat, 
hogy a Szendey-iéle ügy iránt érdeklődjék. 
Előkerestetvén és átlapozván az erre vonatkozó 
iratokat, csakhamar kitűnt, hogy helyes nyomon 
jár, mert a 2907/1897. ügyszám alatt csatolt 
végrendelet adatai kétségtelenül bizonyították, 
hogy a Pallas Lexikon Szendy (Neuhold) Ká-
rolya és a levéltár iktatókönyvében szereplő 
Szendey Károly egy és ugyanazon személy. 

Néhai Szendey Károly többszörös háztulaj-
donos 1897. évi augusztus hó 5-én VII., Rot-
tenbiller-utca 29/a. számú házában közjegyző 
előtt végrendelkezett. Főmunkatársunk a vég-
rendeletet elejétől végig elolvasván, leírta annak 
a szóban forgó ügyre vonatkozó részét, mely szti-
rol szóra így hangzik : „a) A jászladányi községi 
iskola-alapnak ezennel 36.000, Harminchatezer 
forintot hagyományozok olykép, hogy ezen 
összegből 12.000, Tizenkétezer forintot özvegy 
Némethi Karolina, született Neuhold kolozsvári 
(Külső-Torda-utca 42. szám alatti) lakos, ennek 
halála után pedig ennek leánya, özvegy Locsarek 
Györgyné, született Némethi Gizella, jelenleg 
debreczeni lakos lesz jogosítva haszonélvezni 
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hol ti gl an : 12.000, Tizenkétezer forintot fenti 
hagyományi összegből pedig özvegy Bányay 
Farkasné, született Neuhold Cecilia nagyváradi 
lakos; és ugyancsak 12.000, Tizenkétezer forin-
tot ezen hagyományi összegből gazdasszonyom, 
Hock Jozefina budapesti (Rottenbiller-u. 29/a. 
szám alatti) lakos lesz holtiglan jogosítva 
haszonélvezni ; ha pedig nevezett haszonélvező 
hagyományosok elhunyta folytán a haszonélve-
zetre rendelt és jelzett tőkék az érintett 
haszonélvezet alól fölszabadulnak, akkor: ezen 
egyes tökéli kamataiból a jászladányi községi 
iskolánál alkalmazásban levő egy-egy tanító 
javadalmaztassék ; a fenti egész hagyományi 
tőke a jászladányi takarékpénztárba lesz helye-
zendő, a vonatkozó betéti könyvecske a jász-
ladányi községi elöljáróság által lesz őrzendő, 
amely a haszonélvezőknek a kamatokat negyed-
évenként előre ki fogja szolgáltatni". 

Amidőn ezt a tényállást lapunkban közöljük, 
tesszük ezt azzal a szándékkal, hogy kartársaink 
figyelmét az efajta dolgokra fölhívjuk. Nem 
egy hagyomány kallódott már el azért, mert 
az érdekeltek tudomással nem bírtak róla, vagy 
nem volt, aki erélyesen utána járt volna a 
dolognak. A fővárosi tanítók Bökk Szilárd-ala-
pítványát, melyből 2 évenként 14 tanító kap 
2400—2400 koronát, szintén csak egy lelkes 
tanítóember, dr. (röőz József, lapunk segéd-
szerkesztőjének fáradhatatlan utánjárása bizto-
sította a tanítóságnak. 

Helyesen cselekszenek tehát azok a kartár-
sak, akik, mint „Az Újság"-nak „egy érdek-
lődője", a tudomásukra jutott eseteket a nyil-
vánosság elé hozzák, vagy más úton hívják föl 
erre az illetékesek figyelmét. Ha egyeseknek 
nem is, a köznek mindig lesz belőle haszna. 

Az egyhuzamban való tanításról.* 
Örvendetes jelenség az, ha a tanügy terén 

mindegyre vetődnek föl újabb és újabb kér-
dések, melyeknek megvitatásával s a fölmerült 
és helyeselt eszmének elfogadásával s a gyakor-
latban való megvalósításával a nevelés-oktatással 
foglalkozó tanítók igen nagy és hasznos szol-
gálatot tesznek a gyermekeknek, a szülőknek, 
az iskolának, szóval a magyar nemzeti nép-
nevelés ügyének. 

* Adjuk e nagyfontosságú kérdésről szóló cikket 
azzal a megjegyzéssel, hogy írója a tárgyat távolról 
sem meríti ki. Még a saját álláspontja mellett szóló 
okok valamennyijét sem sorolja föl; az ellenérveket 
pedigv különösen a pedagógiaiakat és egészségieket, 
alig érinti, holott főképen ezeken fordul meg a kérdés. 
Kérjük ezért a hozzászólókat, hogy különösen erről 
az oldalról szíveskedjenek megvilágítani a dolgot. 
Hozzászólásokat a megjelenéstől számítva két héten 
heliü kérünk. (Szerk.) 

Egy ilyen aktuális kérdés most az egyhuzamban 
való tanítás kérdése, melynek kell annyi és olyan 
fontossággal bírnia, hogy róla mi is beszéljünk. 

Az egyhuzamos tanítás lényege abban van, hogy 
a tanulók az iskolába a napnak csakis délelőttjén 
járjanak föl s az összes tárgyak órái délelőtt tar-
tassanak meg, úgy, hogy a napnak délutánja 
egészen szabad legyen a tanulóra és tanítóra. 

Nálunk —- tudtommal — csak hazánk fővá-
rosában és Újpesten van ez elv meghonosítva, 
másutt, s így városunkban is, ez még teljesen 
ismeretlen, t . i. a megvalósításban. 

Az egyhuzamos tanítás ellen egy és első 
pillanatra fontos okot hallottam. Ez az : hogy 
a tanuló egész délután távol lévén az iskolától, 
megszokja az utcát, hol minden egyebet tanid, 
csak jót nem. Ez lehet igaz is, nem is. Igaz 
lehet ott, hol a szülők nem törődnek gyerme-
keikkel s őket szabadon hagyják csatangolni 
tetszésük szerint. Ahol ilyen nevelési rendszer 
van, ott a gyermek megkapja a tekergésre 
szánt időt az egész napos tanítás mellett is. 
Megkapja órák után s megkapja az iskola-
kerülésben, az iskolamulasztásban. De a fönti 
érv nem igaz ott, hol a szülők figyelemmel 
kísérik gyermekeiknek minden lépését. Ilyen 
tanulóknál, ilyen családban bizonnyal nem káro-
san, de hasznosan érvényesül a szabad délután. 

Magam részéről egész szívvel az egyhuzamos 
(délelőtti) tanítás mellett vagyok, különösen 
városhelyen. 

Régi ideje, hogy foglalkozom ez eszmével és 
így volt időm adatokat gyűjteni e kérdés meg-
okolásához. 

Lássuk azokat rendre. 
Az egész napos tanítás fárasztó a tanulóra; 

kimeríti testileg, lelkileg. Avagy melyik kar-
társam nem tapasztalta volna működése alatt, 
hogy a délelőtt üde, élénk, kedélyes, éber és 
figyelmes tanítványa délután alélt, bágyadt, 
fáradt, aluszékony, levert és ezekből kifolyólag 
figyelmetlen. Nem tapasztaltuk-e, hogy úgy a 
tanítás eredményében, mint a fegyelmezésben sok-
kal kevesebb eredményt érünk el, nagyobb fárad-
sággal is délután, mint délelőtti munkánkban. 

Aztán, ha a tanuló az iskolától távol lakik, 
mint ahogy csaknem kivétel nélkül minden 
iskolában több eset van arra, hogy a tanítvány 
több kilométerről jár be az iskolába. Szegény 
gyermek a délebédjét sem nyelheti le nyu-
godtan. Ha vesszük a tavaszi és őszi esős, nedves, 
zimankós napokat, ha nem feledjük a havas, 
fagyos, hideg téli időt, nem könnyelmüseg-e 
akkor e mostohán táplált és még mostohábbul 
öltözködött, sokszor ruhátlan gyermekeket dél-
után is egy-két órára az iskolába fárasztani, 
holott azokat a tantárgyakat délelőttre is be 
lehetett volna illeszteni. Ne feledjük azt se, 
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hogy a mulasztás legtöbb esetben délutánra 
esik. Oka a fönt érintetteken kívül az is. — ami 
szintén megszívlelendő — hogy a gyermekre 
a szülőnek is szüksége van. Hány esetben kés-
nek, sőt ki is maradnak délután, mert a szülői 
megbízatást kellett végezniök. hogy többet ne 
említsek, ebédet kellett vinni édesapjoknak ; mo-
sogattak, takarítottak odahaza. Ezektől elvonni 
őket szintén nem lenne észszerű ; hadd szokják 
meg a gyermekek — fiúk és leányok egyaránt — 
a házidolgot már gyermekkorukban. 

Ha nincs szabad délután, van késés, van ki-
maradás. Ez a tapasztalat. 

Amit elől kellett volna fölemlítenem: nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a gyermekek 
testi fejlődését és egészségét. A szabad délután 
alkalmas lesz arra, hogy az Isten szabad ege 
alatt mozogjanak, játszanak, természetesen nem 
minden felügyelet nélkül. 

Ha a tanulókra előnnyel járna a szabad 
délután, úgy előnnyel járna a tanítóra is, mi 
figyelmen kívül szintén nem hagyható. 

Bizonyítgatnunk sem kell, tudjuk mindnyájan, 
mennyivel inkább igénybe van véve ma a tanító 
óráin kívül, hivatalos és társadalmi ügyek vég-
zésével, mint volt régen. Ma a tanítási órák 
lelkiismeretes végzésével nem végződik és nem 
is végződhetik a tanító munkája. 

Hiba lenne . így gondolkozni a tanítónak : 
végzem hivatalos dolgaimat s egyébbel nem 
törődöm. 

Ezt egy tanító sem mondhatja s hiszem 
nem is mondja, mert vannak olyan kötelessé-
gek, melyeknek teljesítése elől a tanító — a 
köz hátránya nélkül — ki nem térhet. 

Nem is abban van a baj, hogy dolgozni és 
mondjuk sokat kell dolgozni a tanítónak, csak 
abban, hogy nincs reá ideje. 

A szabad délutánnal megsokszorosított erővel 
és eredménnyel dolgozhatna a tanító. Délutánra 
lehetne helyezni a gazdasági és ipariskolai órá-
kat s így szabadon maradna az este. 

A szabad délutánokra és óráktól fölszabadult 
estékre maradna az ifjúsági egyesület szerve-
zése, működése. Ekkorra osztaná be a tanító 
egyéb társadalmi dolgainak intézését, mint pl. 
szegény tanulókat segélyező egyesület, napközi 
otthon, faiskola, szövetkezetek s más hasonló 
és személyiségét igénylő és alig nélkülözhető 
tevékenységét. 

És ha lekötök szabad idejéből egy bizonyos 
időt a tanítónak az önképzésre, azt hiszem, 
ebből nemcsak a tanítónak, de általa a tan-
ügynek is nagy gyümölcsöző haszna lesz. 

Szabad idejéből joggal köthet le magának 
egy bizonyos időt családja számára is a tanító, 
mert ha egész életét a mások gyermekeinek 
nevelésével, tanításával tölti el, nem jogos-e, 

hogy saját gyermekeinek nevelésére, tanítására 
is fordítson megfelelő időt, amire pedig — ha-
tározottan mondhatom — az egész napos taní-
tással s a sok mellékfoglalkozások végzésével, 
eddig nem ju to t t annyi idő, amennyi idővel 
minden helyesen gondolkozó apának azt telje-
síteni kötelessége. Hiszen a tanító úgysem 
hagyhat egyéb vagyont gyermekeire, mint azok 
szellemi és lelki tulajdonságaiknak helyes irány-
ban való kiművelését és előkészítését azon 
tövises útra, melyet az élet mutat mindnyájunk-
nak. És végül, mit talán legelői kellett volna 
említenem,lenne ideje a tanítónak a fekete kenyér 
mellé valamit még külön munkájával biztosítani, 
mire a mostani fizetésből bizony nem jut. 

Most végül azt mondom el, hogyan gondo-
lom az egyhuzamos tanítás beosztását délelőttre, 
s a már említetteken kívül mire használnám 
még a szabad délutánokat. 

A napnak délelőttjére lenne teendő minden 
elméleti tantárgy reggel 8 órától 11 vagy 12 
óráig. Az I., IL, III. osztályok tantárgyai min-
den akadály nélkül elhelyezhetők délelőttre; 
az új tanterv szerint némely tantárgy óraszáma 
redukáltatott, úgy, hogy a mostani órarenddel 
még a III. osztály tanulói is csaknem mindennap 
10 órakor hazamennek, holott a mult évben 
11-ig tartott órájuk. A IV., V., VI. osztálynak 
órái is elférnek 8—12-ig, legtovább déli 1 óráig. 
Ezen osztályok tanulói már kibírják a 4—5 órai 
tanulást, tekintettel az óraközötti szünetekre. 

Ami a gyakorlati tárgyaknak tanítását illeti, 
nem látnék benne bajt, ha azok mindenike dél-
előttre nem lenne helyezhető és így délutánra 
is maradna. Ezen esetben délutánra tenném a 
tornaórákat, kézügyesítő-oktatást, a játékórákat 
s a tanulmányi kirándulásokat. Különösen ezen 
utóbbira helyeznék nagy súlyt a szabad dél-
utánokon, mert ezen kirándulások végtelen 
haszonnal járnának a tanulókra. Ezek lennének 
megrögzítői azon ismereteknek, melyeket az 
elméleti órákon hallanak, tanulnak. 

Ezekben mondottam el szerény véleményemet 
az egyhuzamos tanításról. Nem vagyok elfogult 
nézeteimmel szemben s épen azért igen szíve-
sen venném, ha kartársaim a tanügyi lapokban, 
továbbá kebli és köri értekezleteiken mondanák 
el erre vonatkozó nézeteiket.* 

Óhajtom, hogy nézeteink és észrevételeink 
összességéből kialakulna azon igen fontos kér-
dés és egyöntetű megállapodás, mely az egy-
huzamos tanítás mielőbb való győzelmével vég-
ződnék. 

Elek Gyula. 

* Annyit már most jelezhetek, hogy ilyen irányban 
tett indítványomat a kolozsvári állami elemi iskolák 
gondnoksága egyhangúlag elfogadta s a terv kidolgo-
zásával engem meg is bízott a jövő tanévre. 
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Tizedes érték. 
(Vázlat és tanítás.) 

I. Alaki érték. Tanító : Fölírom nektek ezeket 
a számokat : 6, 7. Honnan tudjátok azt, hogy az 
első hat, a másik hét? (Ha a gyermekek nem 
találnák ki, a tanító a következő kisegítőkér-
déseket teszi.) Olyan alakja van a szekrénynek, 
mint a padnak? Gyermek: Nem. T. Mivel a 
padnak nem olyan az alakja, mint a szekrény-
nek: ekképp honnan ismeritek meg, hogy az 
egyik pad, a másik pedig szekrény? Gy. Az 
alakjáról. T. A 6-nak olyan az alakja, mint a 
7-nek ? Gy. Nem. T. Mivel a 6-nak nem olyan 
az alakja, mint a 7-nek, ekképp honnan tudom 
azt meg, hogy ez 6, emez pedig 7 ? Gy. Az 
alakjáról. T. Er a 6 is, a 7 is valamit ? 
Gy. Igen. T. Következésképen mi lesz a 6 is, 
meg a 7 is? Gy. Érték. T. Mivel az alakjáról 
tudom meg a 6-nak is, a 7 nek is az értékét: 
milyen értékek lesznek ezek ? Gy. Alaki értékek. 
T. Honnan ismerjük meg a számoknak alaki 
értékét? Gy. Az alakjukról. 

II. Helyi érték. T. A táblára írom nektek 
ezeket: 1111 korona. Külön állanak ezek a 
számok, avagy sorban ? Gy. Sorban. T. Mivel 
itten számok állanak sorban, milyen sor lesz 
ez? Gy. Számsor. T. A jobbkezemfelőli szám 
mennyit jelent ? Gy. Egy koronát. T. A mellette 
lévő? Gy. Egy tízes koronát. T. A mellette 
lévő ? Gy. Egy százas koronát. T. Az emellett 
lévő ? Gy. Egy ezres koronát. T. Egy koronánál 
hányszorta nagyobb az egy tízes korona ? 
Gy. Tízszer. T. Hát az egy tízesnél az egy 
százas? Gy. Tízszer. T. Hát az egy százasnál 
az egy ezres? Gy. Ismét tízszer. T. A szám-
sorban melyik kezünktől melyik kezünk felé 
haladtunk most ? Gy. Jobbkezünktől balkezünk 
felé. T. És mit tapasztaltunk? Gy. Hogy a 
számok a számsorban jobbkéztől balkéz felé 
menve, tízszeresen növekednek. T. Helyes. Ha 
már most jobbkéztől balkéz felé menve tíz-
szeresen növekednek : akkor balkéztől jobbkéz 
felé menve, ugyan mit fogunk tapasztalni? 
Gy. Hogy tízszeresen fogyni fognak. T. Ezt 
eltaláltátok. Mivel a számsorban a számok 
értéke jobbról balfelé menve tízszeresen növe-
kedik, balról jobbfelé menve pedig tízszeresen 
fogy : ennélfogva mi lesz a számsor törvénye ? 
Gy. Hogy a számsorban a számok értéke jobb-
ról balfelé menve tízszeresen növekedik, ellen-
kező irányban pedig tízszeresen fogy. T. Ezt 
is eltaláltátok. Más-más helyen van a szám-
sorban minden szám? Gy. Igen. T. Más-más 
helyen más az értékük is ? Gy. Igen. T. Mivel 
itten a számoknak az értékét a helyük mutatja 
meg : milyen értéknek nevezhetnők itten a szá-
mok értékét? Gy. Helyi értéknek. T. A szá-

moknak. tehát hányféle értékük van? Gy. Alaki 
és helyi értékük. T. Ez a beszéd is helyes és rendes. 

III. Többnevű számok. T. Fölírom ezt : 1111 
korona 11 fillér. Mit jelentenek ezek a számok : 
métert és centimétert ? Gy. Nem. T. Hát mit ? 
Gy. Koronát és fillért. T. Mivel vannak tehát 
ezek a számok m'egnevezve ? Gy. Koronával és 
fillérrel. T. Mivel meg vannak nevezve : milyen 
számok lesznek ezek? Gy. Nevezett számok. 
T. Hány nevük van ? Gy. Kettő. T. Melyik az 
egyik, melyik a másik? Gy. Az egyik a korona, 
a másik a fillér. T. Mivel nem egy, de több 
nevük van : hánynevű számok lesznek ezek ? 
Gy. Többnevű számok. T. 125 m 52 cm, 
246 hl 62 1, 248 q 33 kg szintén milyen 
számok? Gy. Többnevü számok. 

IV. Tört és egész. T. Álljon itten ismét : 
1111 korona 11 fillér. A koronák sorában a 
balkézfelőli szélső milyen érték ? Gy. 1000-es 
korona érték. T. A mellette lévő? Gy. 100-as 
korona érték. T. Az emellett lévő? Gy. 10-es 
korona érték. T. És az emellett lévő? Gy. l -es 
korona érték. T. Az 1 korona érték után mi 
következik? Gy. 1 tízes fillér. T. Az 1 tíz-
filléres után ? Gy. Az 1 filléres érték. T. A 
korona része a fillérnek? Gy. Nem. T. Hát a 
fillér a koronának ? Gy. Része. T. A rész egész ? 
Gy. Nem. T. Ha a fillér része a koronának : 
egész lesz-e a fillér? Gy. Nem. T. Ha nem: 
hát mi ? Gy. Rész. T. Minek a része ? Gy. A 
koronának. T. Hát a korona akkor mi lesz ? 
Gy. Egész. T. Minek az egésze ? Gy. A fillér-
nek.* T. A méter és centiméter között melyik 
az egész, melyik a rész ? A hektoliter és liter, 
a métermázsa és kilogram közt? Mivel itten 
egészekről és részekről beszéltünk, hányfélék 
ekképp a számok értékükre nézve ? Gy. Egészek 
és részek. T. A rész töredéke-e az egésznek, 
vagy az egész a törtnek? Gy. A rész töredéke 
az egésznek. T. Ha töredéke, akkor a részt 
másképen hogy is nevezhetnők? Gy. Töredék-
nek. T. Vagy röviden: törtnek. 

V. Tizedes törtek. T. Hányszorta kisebb a 
10 fillér a koronánál? Gy. Tízszerte. T. A 10 
fillér tehát hányadrésze az 1 koronának ? 
Gy. Tizedrésze. T. Jó volna-e tehát, ha én 10 
fillér helyett azt mondanám, hogy 1 tizedrész 
korona? Gy. Jól. T. Az 1 fillér hányadrésze a 
koronának ? Gy. Századrésze. T. Jó volna-e 
tehát, ha 1 fillér helyett azt mondanók, hogy : 
1 századrész korona ? Gy. Jól. T. 10 fillér hány 
tizedrésze a koronának ? Gy. 1 tizedrésze. 
T. Hát akkoi- 20 fillér? Gy. Kéttizedrésze. 
T. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 fillér? Gy. 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 tizedrésze. T. 1 fillér hányadrésze 

* Közöljük ezt a részt is változatlanul, ámbár nem 
tartjuk helyesnek. Szerk. 

üt, 
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a koronának ? Gy. Egyszázadrésze. T. 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 fillér ? Gy. 3," 4, 5, 6, 7, 8, 9 század-
része. Hasonló módon gyakorlandó ez méterben, 
métermázsában is stb. T. Mivel itt a törtek 
vagy tizedrészekről, vagy századrészekről, t ehá t 
a tizedrészeknek ismét tizedrészeiről szólanak : 
milyen törtek lesznek ezek, amit most tanul-
tunk ? Gy. Tizedes törtek. 

FI. Tizedes pont. T. Ha én 125 egész, 2 
tized és 3 század koronát így írnék föl nektek : 
12523 korona, jó volna-e ez ? Gy. Nem. T. Ha 
nem : miért nem ? Gy. Mert így nem tudnók 
meg melyik az egész, melyik a tizedes tört . 
T. Ugyan mit kell hát csinálnunk, hogy ebből 
a kavarodásból kimásszunk ? Gy. Az egészeket 
el kell választanunk a tizedesektől. T. Hogy ? 
<ry. Hézag által. T. Más által nem lehetne ? 
Gy. ? T. A bevégzett mondatokat mivel választ-
juk el egymástól ? Gy. Ponttal. T. Itt is pont 
lesz a határmesgye: a választójel. Az előbbi 
példa tehát rendesen és érthetően így lesz föl-
írva: 125'23 korona. Ahol a pont van, mit 
fogunk mondani ? Gy. Egész. T. Miért ? Gy. 
Mert ott az egésznek vége van. T. Tehát hogy 
fogjátok leolvasni a föntebbi példát? Gy. 125 
egész, 2 tized, 3 század korona. T. Olvassátok 
le a következőket: 345*36 m, 129*48 q, 
61'49 hl. Mivel az egészeket és tizedes törteket 
elválasztó pontot tizedes törteknél használjuk : 
milyen pontnak fogjuk azt hívni? Gy. Tizedes 
pontnak. 

VII. Egész nincs. T. írjátok föl: 346*48 
korona. Van itt egész? Gy. Van. T. í r já tok 
föl ezt: 2 tized, 5 század korona. Van itt 
egész ? Gy. Nincs. T. í r játok : 4 tized, 6 század 
méter. Van i t t egész? Gry. Nincs. T. Semmi 
sincs? Gy. Semmi. T. Ha semmi sincs, akkor 
az egészek helyére mi is mit fogunk í rn i ? 
Gy. Semmit. T. A számtanban hogy fejezik ki 
a semmit ? Gy. 0-val. T. Ekképp az egészek 
helyére mi is mit fogunk í rni? Gy. 0-t. T. ír-
játok le tehát rendesen és értelmesen ezeket: 
0-25 korona, 0*46 m, 0 '84 hl, 33*22 q. Most 
olvassátok is le ! 

VIII. A tizedes törteknek kétféle leolvasása. 
T. De még nem vagyunk készen, azért még 
kérdéseket intézek hozzátok : 1 fillér hányad-
része a koronának ? Gy. 1 századrésze. T. Két 
fillér ? Gy. 2 századrésze. T. Húsz fillér ? Gy. 20 
századrésze. T. Az előbb 20 fillért úgy olvas-
tunk le tizedes törtben, hogy : 2 tizedrész ko-
rona, most pedig úgy, hogy: 20 századrész 
korona. Melyik leolvasás tehát a helyes ? Gy. ? 
T. Látjátok, mikor én azt mondom, hogy 20 
fillér = 20 század korona, akkor így okoskodom : 
ha 1 fillér = 1 század korona (ami igaz is), 
akkor 20 fillér nem lehet más, mint 20 század 
korona. Ha pedig azt mondom, hogy 20 fillér = 

2 tized korona (ami megint igaz), akkor pedig 
így okoskodom: ha 10 fillér 1 tized korona, 
akkor 20 fillér nem lehet más, mint 2 tized 
korona. 2 tized vagy 20 század tehát az mind-
egy ? Gy. Igen. T. Hát akkor 25 század korona, 
vagy 2 tized, 5 század korona is mindegy ? 
Gy. Igen. T. Az előbbeni példát hányféleképen 
olvastuk le ? Gy. Kétféleképen. T. ? Gy. Először 
leolvastuk egyszerre, azután kétszerre. T. Hány-
féleképen lehet tehát leolvasni a tizedes tör-
teket ? Gy. Kétféleképen : egyszerre és kétszerre. 
T. Olvassátok le tehát ezeket egyszerre és két-
szerre: 125 45 korona, 14*84 m, 36'62 hl, 
48-48 q. 

(Kifejtendők még az ezredrészek.) 
IX. Leolvasások és leírások nevezett számok-

ián és tizedes törtekben. T. Olvassátok le és 
írjátok le ezeket tizedes törtekben: 25 korona 
14 fillér, 36 m 48 cm, 132 hl 53 1, 1456 q 
97 kg. Gy. 25-14 korona, 36*48 m, 132*53 hl, 
1456*97 q. T. Ezeket nevezett számokban: 
145*36 korona, 182*24 m, 245*29 hl, 132*47 q. 
Gy. 145 korona 36 fillér, 182 m 24 cm, 
245 hl 29 1, 132 q 47 kg. T. Ezeket 
ismét tizedes törtekben : 23 fillér, 42 cm, 34 1, 
42 kg. Gy. 0*23 korona, 0*42 m, 0*34 hl, 
0'42 q. T. Végre ezeket nevezett számok-
ban: 0*87 korona, 0*77 m, 0*88 hl, 0*99 q. 
Gy. 87 fillér, 77 cm, 88 1, 99 kg. T. A tizedes 
törteket le lehet tehát olvasni és írni nevezett 
számokban is? Gy. Igen. T. Hát a nevezett 
számokat tizedes törtekben ? Gy. Igen. T. Van-e 
tehát hasonlatosság a tizedes törtek és a neve-
zett számok között? Gy. Van. T. Van-e köztük 
különbség? Gy. Van. T. Mi az a különbség? 
Gy. Hogy a tizedes törteknél is más, a nevezett 
számoknál is más a szó, más a beszéd. T. Iga-
zatok van. Hát a fölírásnál van-e köztük vala-
melyes eltávolodás ? Gy. Van. T. Ebben is 
igazatok van. Egyebekben a kettő egyforma? 
Gy. Igen. T. Ebben pedig végképen igaza-
tok van ! 

Összefoglaló ismétlés. 
T. A számoknak hányféle értékük van ? Mit 

értünk alaki, mit helyi érték alatt ? Az alaki 
értéket mi és a helyi értéket mi határozza? 
Mik azok a többnevű számok? Mi a tört, mi 
az egész ? Mit nevezünk tizedes törtnek ? Mire 
szolgál a tizedespont? Ha egész nincs, annak 
a helyét kell e pótolni és ha kell: mivel? 
Hányféleképen lehet a tizedes törteket leolvasni ? 
Le lehet-e a tizedes törteket olvasni és írni 
nevezett számokkal és viszont? Van-e a tizedes 
törtek és nevezett számok között hasonlóság? 
Hát különbség ? Ha van : miben áll az ? A föl-
tett kérdésekre írásban otthon is meg fogtok 
felelni ! 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 
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WÈÊÈ ; SZÜNÓRA ; 
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Irodalom. 
Szemléltető számvetési olvasókönyv, a népiskolák I. 

osztályának. Az új miniszteri tanterv és saját módszere 
alapján írta Fiizi Márk, népiskolai tanító. Ára 50 f. 
Szerző kiadása. Liptószentmildós. Nyomatott Steier 
Izidor könyvnyomdájában, 1907. Ugyanettől a szer-
zőtől jelent meg a fönnebbi negyedfélíves kézikönyv-
nek magyarázójaképen másfél ívnyi terjedelemben 
egy füzetke, következő címmel : Vezérfonal az I. osz-
tály szemléltető, számvetési olvasókönyvéhez, a II. osztály 
tananyagával. Irta Fűzi Márk, népiskolai tanító. Ára 80 f 
(3 szemléltető táblával). Szerző kiadása. Liptószentmiklós. 
Nyomatott Steier Izidor könyvnyomdájában, 1907. 

Forrongás, pezsdülő élet van mindenfelé a 
tanügy terén is. A tekintélyek kora lejárt. Nem 
esküszünk többé vakon X-re vagy Y-ra, hanem 
kutatunk, kísérletezünk magunk is. És ez helyén 
is van. A tanítónak joga is, kötelessége is jobb, 
tökéletesebb eszközök és módszerek föltalálá-
sára törekedni. Mielőtt azonban hozzáfogunk 
ehhez, tanulmányoznunk kell mindazt, amit 
elődeink ezen a téren már tettek, részben, hogy 
elkerüljük azokat a botlásokat, amelyeket az 
előttünk járt harcosok elkövettek, részben, hogy 
ne találjuk föl újra a puskaport. 

Az előttem fekvő két könyv váltotta ki 
belőlem ezeket a gondolatokat. Mert újat csak 
a címükben találtam. A tartalmuk époly sivár, 
mint a régi számtani példatáraké, bármint 
hivalkodjék is az olvasókönyv címével. Szemlél-
tetőnek sem szemléltetőbb a régebbi effajta 
nyomdatermékeknél. Hacsak azt nem tekintjük 
szemléltetésnek, hogy az egyes számjegyeket 
annyi vonalból szerkeszti meg, ahánynak jelö-
lésére szolgál. Hát érdekesnek mindenesetre 
érdekes ez a gyermek előtt, sőt az sem tagad-
ható, hogy a számjegy megértését szemléltetőleg 
segíti elő; hogy a számjegyírásnak ez a módja 
szemléltető számtanítás is volna egyszersmind, 
a magam részéről el nem fogadhatom. 

Maradna tehát az olvasókönyv. Nos, ez olvas-
mánynak szemernyivel sem élvezetesebb a köz-
kézen forgó számvetési példatáraknál. Az 55 
oldalon bizony, 8-at kivéve, csak puszta szá-
mokat olvashatnak a gyermekek. A 8 oldalon 
pedig, amely azontúl következik, szintén csak 
effélékkel üdítheti lelkét: Számláljatok 1-től 
10-ig! 2 méter hány deciméter? stb. 

S mit szóljunk a módszerről? Bizony ez sem 
sajátabb az általánosan dívó eljárásnál. Össze-
adás, bontás, kivonás, összehasonlítás, szorzás, 
osztás csakoly szürke, mint a legtöbb helyütt. 

Még a szemléltetés eszközei sem különböznek 
a szokottaktól. 

A hangzatos cím mögött tehát egész ártatlan 
példatáracska rejlik. Bizonyára ez a csöndes 
ártatlanság indította arra a hivatalos bírálót is, 
hogy a könyv engedélyezése ellen kifogást ne 
emeljen. 

Magam sem akartam különösebb kifogásokat 
emelni a két könyvecske ellen és szívesen elis-
merem, hogy semmivel sem jobbak az eddig 
közkézen forgó effajta könyveknél. (Szk.) 

Vezérfonal az Írástanításhoz. Tanítók, tanítójelöltek 
és a művelt közönség számára írták Erdős J. polg. 
isk. igazgató, Erdős Adolf és Erdős Mór székesfővárosi 
tanítók. A szöveg közé nyomott 37 rajzzal és mintával. 
Szerzők tulajdona. Budapest, Lampel R. könyvkeres-
kedése (WodianerF.ésFiai) v.-t.bizománya.Ával K 50 f. 

A szerzőknek e térén ez nem első munkájuk. 
Az előttünk fekvő vezérfonalat — amint a 
könyvhöz ír t előszóban olvassuk — a székes-
fővárosi tanács közoktatásügyi osztályának meg-
bízásából írták. E könyvecskével segítségére 
akarnak lenni a tanítónak nevelői munkájában 
azzal, hogy a régimódi rajzolgató, pepecselő, 
másolgató kalligrafiát száműzve, a gyakorlati 
életben valóban használható és egyedül jogosult 
folyékony, tetszetős és csinos írás készségének 
elsajátítását hirdetik. Teszik ezt 13 fejezet 
keretében, ahol az írástanítás rövid történetétől 
a tanítás anyagának heti fölosztásáig az írás-
tanítás minden mozzanatát felölelik. Az általá-
nos utasításokon kívül szólnak az iskolaterem 
megvilágításáról, az iskolai padról, a test tar-
tásról, az írófüzetek fektetéséről és a tolltar-
tásról. Külön fejezetet szentelnek az ütemzésnek, 
továbbá az előgyakorlatokkal csoportosított 
normál ábt'-nek, megszívlelendő útmutatást 
nyújtva az írástanítás elemi hibáinak elkerülé-
sére, a helyes tanítás kellékeiről, a szemmérték 
fejlesztéséről, betüelemekről stb., stb. Mind-
ezeknek kiegészítője néhány jellemző leckeminta. 

A betüanyagot genetikus sorrendben befíí-
családok szerint csoportosították és az elő-
gyakorlatokat nem a tulajdonképeni írásgyakor-
latok megkezdése előtt egyszerre, hanem minden 
újabb betűcsalád ismertetése alkalmával az 
épen odaillőket tanítják. Kiemelem a szerzőknek 
azt a törekvését, amellyel igyekeztek a szépírás 
és a tanítás többi tárgya között kapcsolatot 
teremteni, amire két-három osztály heti anyagá-
nak fölosztása keretében reá is mutatnak. A 
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példákat ott nem ötletszerűen, hanem az önként 
kínálkozó anyagból válogatták ki. A nyelvi 
magyarázatokhoz is találunk mintegy 10—12 
lapra terjedő értékes anyagot ábc-rendbe szedett 
közmondások és szólásmódok alakjában. Végül 
kipróbálásra ajánlják az amerikai angol ábc-t, 
mely tetszetős formájával valóban alkalmas 
minta a folyékony írás elsajátítására. 

Az 5 ívre terjedő, csinosan kiállított munkát 
a legjobb lelkiismerettel ajánlhatjuk úgy az 
idősebb, mint a fiatalabb kartársak figyelmébe. 
(Szk.) 

Universum. Találmányok, fölfedezések, ter-
mészettudományok stb. köréből való olvasmá-
nyok. Dr. Harikó Vilmos ily című kitűnő 
évkönyvének most jelent meg a III. kötete 
érdekes tartalommal és sok képpel. A kötetet, 
melyet dr. Hanlcó kitűnő tapintattal állított 
össze, a többi közt érdekes közleményekkel 
gazdagították: Vámbéry Armin, Ilosvay Lajos 
dr., Lasz Samu, Cholnoki Jenő dr., líoitsy Pál 
dr., Kóvesligethy Radó dr., Téglás Gábor, Klug 
Nándor dr. és Hankó Vilmos dr. A Universum-
ból mindenki sokat tanulhat, de főleg a 
serdültebb ifjúság nagyon sok érdekeset fog 
találni ebben a tartalmas kötetben, melyre föl-
hívjuk olvasóink figyelmét. Az Universum Lam-
pel R. kiadásában jelent meg. 

A Kor című képes folyóiratnak, melyet 
Kogutowicz Károly szerkeszt, immár 6 száma 
fekszik előttünk, melyeknek áttekintéséből azt 
látjuk, hogy a Kor legértékesebb ismeretter-
jesztő képes családi lapjaink közé tartozik. 
Munkatársai az irodalom és tudomány legjobb 
nevű művelői. A lap három rovatból áll : tudo-
mány, társadalom, család. ' Havonként kétszer 
jelenik meg (1-én és 15-én), díszes kiállításban, 
finom papiroson, szép képekkel és mümellék-
letekkel. Előfizetési ára egész évre 16 K, Va 
évre 8 K, '/* évre 4 K. Tanítók az érdekes 
és tanulságos folyóiratot kedvezményes áron 
rendelhetik meg, ha eziránt a kiadóhivatalhoz 
fordulnak. Kiadóhivatal : Budapest, VI., Eötvös-
utca 42. sz. 

Kis Pajtás címmel Szepessy László és T. 
Pelikán Krizsó szerkesztésében egy elevenen 
szerkesztett, 7—-12 éves gyermekeknek, gazdag 
és szép illusztrációkkal tarkított gyermeklap 
jelent meg. A lap hetenként jelenik meg, kivéve 
július és augusztus hónapokat. Legolcsóbb is, 
mert heti 16 oldal és sok képe dacára félévre 
csak 3 K. Mutatványt az érdeklődőknek szívesen 
küld a szerkesztő-kiadó : T. Pelikán Krizsó, 
Budapest, VII., Thököly-út 16. sz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir.tanfelügyelő úrnak.31.598/907. sz.). 
Kiváló súlyt helyezek arra , hogy „Az állami 

elemi népiskolai tanítók illetményeinek szabá-
lyozásáról és az állami népiskolák helyi fel-
ügyeletéről" szóló törvényjavaslat, melyet a 
képviselőház folyó évi március hó 19-én mái-
elfogadott, életbe léptének napjától (1907 július 
hó 1-től) kezdődőleg minden állami elemi nép-
iskolai tanító, tanítónő, továbbá gazdasági szak-
tanító és szaktanítónő magasabb illetményei-
nek tényleges élvezetében legyen. Minthogy 
ezen törvényjavaslat 2. ,.-,§-a az illetmények 
nagyobb összegét részből a szolgálati időtől 
teszi függővé, szükségesse válik mindenekelőtt, 
az érdekelt tanítószemélyzetnek a törvényjavas-
lat 4. §-a alapján beszámítható összes szolgá-
lati idejét, illetve annak kezdetét pontosan 
megállapítani. A hivatkozott törvényjavaslat 4. 
§-a így szól: 

„A jelen törvény hatályba léptéig állami isko-
láknál rendes tanítói minőségben eltöltött szol-
gálati idő, amennyiben az a jelen törvény hatá-
rozatai szerint magasabb fizetésre igényt ad, az 
igényeknek egyenként való megállapításánál 
olykép veendő számba, mintha az a jelen tör-
vény hatályának tartama alatt telt volna el. 
Ehhez képest az állami elemi népiskolai tanítók-
nak a jelen törvény hatályba léptétől kezdve 
az a fizetés és lakpénz jár, amelyet részükre 
figyelemmel az igényt adó szolgálati időre a 
jelen törvény megállapít." 

„A magasabb fizetésre való igény szempont-
jából az állami iskolánál töl töt t rendes tanítói 
szolgálati idővel egyenlőnek veendő : 

a) a kincstári vagy államvasuti iskoláknál 
rendes tanítói minőségben megszakítás nélkül 
töltött szolgálati idő; 

b) községi és hitfelekezeti, továbbá társulati 
s magánosak által fönntartott nyilvános isko-
láknak állami kezelésbe átvétele esetén az azok-
nál alkalmazott és állami szolgálatba átvett 
tanítókra nézve az 1893. évi XXVI. t.-c. ha-
tályba léptének napja, vagyis 1893. évi október 
hó első napja után ilyen iskoláknál megszakí-
tás nélkül rendes tanítói minőségben töltött 
szolgálati idő; 

c) a jelen törvény hatályba léptéig állami 
elemi népiskolához saját kérésükre kinevezett 
rendes tanítóknak megelőző községi, hitfeleke-
zeti, továbbá társulatok és magánosak által 
fönntartott nyilvános népiskoláknál az 1893. 
évi XXVI. t.-c. hatályba lépte, vagyis 1893 
október hó 1-ső napja után megszakítás nélkül 
rendes tanítói minőségben töltött szolgálati ideje. 

A kincstári, államvasuti, községi, hitfeleke-
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zeti, társulati és magán nyilvános népiskolák-
tól már átvett és a jelen törvény hatályba lépte 
után átveendő, továbbá a jelen törvény hatályba 
léptéig nem állami népiskoláktól saját kéré-
sükre kinevezett állami tanítóknak fizetése az 
a), b) és c) pont alatt említett szolgálati idők 
figyelembe vételével állapítandó meg." 

A törvényjavaslat ezen szakaszának figye-
lembe vételével az érdekelt tanszemélyzet min-
den egyes tagjának beszámítható szolgálati 
idejét, illetve annak kezdő időpontját a köz-
pontban kezelt törzskönyvi nyilvántartás alap-
ján megállapíttattam, melynek eredményét a 
szolgálat kezdetének időbeli sorrendjében össze-
állított kimutatás tünteti föl. Ezt a kimutatást 
minden állami elemi népiskolának és gazdasági 
szakiskolának oly célból küldettem meg, hogy 
minden érdekelt közvetlenül meggyőződhessék, 
vájjon beszámítható szolgálatának kezdő idő-
pontja helyesen van-e megállapítva? 

Amennyiben ezt valamelyik érdekelt tanító 
netán tévesnek találná, jogában áll a helyesbítés 
iránt a kimutatás sorszámára való hivatkozással 
fölfolyamodással élni, mely legkésőbb folyó évi 
május hó l-ig az illetékes kir. tanfelügyelőnél 
írásban benyújtandó. 

A fölfolyamodáshoz az összes szolgálatra 
vonatkozó eredeti s teljes hitelű szolgálati bizo-
nyítványok csatolandók, melyekben állami, köz-
ségi, hitfelekezeti, továbbá nyilvánosjogú társulati 
és magániskolánál rendes tanítói minőségben meg-
szakítás nélkül teljesített szolgálatának kezdő-
és végnapja pontosan föltüntetve legyen. 

Különösen hangsúlyoznom kell, hogy jelen 
rendelkezéseim pontos szem előtt tartása első 
sorban a fölfolyamodók érdekében áll. 

A Tanfelügyelő úr föladata leszen a beérke-
zett fölfolyamodásokat jelen rendeletem alapján 
gondosan fölülvizsgálni, a saját használatára 
megküldött kimutatásban foglaltakkal össze-
hasonlítani s netáni észrevételeivel ellátottan 
azokat legkésőbb folyó évi május hó 10-ig 
együttesen egy jelentéssel ide fölterjeszteni. 

Ezen jelentésében terjeszkedjék ki a Tan-
felügyelő úr arra is, vájjon tankerületének 
minden tanítója föl van-e véve a kimutatásba, 
s vájjon a fölvettek közül egyik-másik nem 
távozott- e el tankerületéből ? 

Ezen előmunkálatok alapján a központi törzs-
könyvi nyilvántartást véglegesen helyesbíteni 
kívánom úgy, hogy a jelzett törvényjavaslat 
törvényerőre emelkedése után az összes maga-
sabb illetményeket azonnal kiutalványozhassam. 

Budapest, 1907 március hó 29-én. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kitiltotta: a következő című térképeket: 
1. A magyar korona tartományi faliabrosza. 
A magyarországi ev. ref. egyházkerületek egye-
temes tanügyi bizottmánya megrendeléséből 
kiadja Justus Perthes Góthában 1866. Tervezte 
Gönczy Pál és Berghaus Ármin. 1:625.000. 
2. A magyar korona tartományi faliabrosza, 
A magyar királyi közoktatásügyi miniszter meg-
rendeléséből kiadja Justus Perthes Góthában. 
Második kiadás. Tervezte Gönczy Pál és Berg-
baus Ármin. 1: 625.000. 3. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia faliabrosza. A magyar királyi köz-
oktatásügyi miniszter megrendeléséből kiadja 
Justus Perthes Góthában. 1871. Tervezték Gönczy 
Pál, Dolezál A. és Berghaus Ármin. 1: 864.000, 
mivel mind a három térkép Magyarországot köz-
jogi helyzetének nem megfelelő módon tünteti 
föl, a magyarországi összes iskolákból; az „Istoria 
Ungarici pentru scolele poporale Blas 1896" 
című tankönyv IV. kiadását is ugyanazon okok-
ból, mint az V. kiadását, az összes elemi isko-
lák használatából. 

Köszönetét nyilvánította : Ehmann Viktor 
czinkotai birtokosnak, aki a Czinkota-Ehmann-
telepi áll. el. isk. részére 3700 K értékű telket, 
továbbá Schuszter Vilmos ugyanottani gyár-
tulajdonosnak, aki ugyancsak az említett iskola 
építéséhez 300 K-t és Tolnai Károly áll. el. 
isk. gondnoknak, ki az említett célra 230 K-t 
adományozott. 

Kinevezte: Tötössy Emilia oki. óvónőt a 
vízakuai áll. óvóhoz óvónővé; Urbán Mária oki. 
óvónőt a szakáli áll. óvóhoz óvónővé ; Fogarasi 
Zsuzsanna állandó h. tanítónőt az egerbegyi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; dr. Petri Mór 
Pestpilissoltkiskún vármegye kir. tanfelügyelőjét 
az orsz. pedagógiai könyvtár és tanszermúzeum 
tanácsába a folyó időszak hátralevő részére 
tanácstaggá ; Marosi Juliska oki. óvónőt az 
osztrópataki áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kovács 
Ilona szakáli áll. óvónőt a nagykereki áll. óvó-
hoz ; Nagy Vilma nagykereki áll. óvónőt a 
vaskohi áll. óvóhoz ; Dankó Endre gyekési áll. 
el. isk. tanítót a bakabányai áll. el. isk.-hoz ; 
Barcsayné Lukács Katalin türkösi áll. óvónőt 
a brassó-óbrassói áll. óvóhoz ; Máthé Albert 
bántíyhunyadi áll. el. isk. tanítót a dévai áll. 
el. isk.-hoz; B>ujman Mária osztrópataki áll. 
óvónőt a halmii áll. óvóhoz ; Farkas Aladár 
bölőni áll. el. isk. tanítót a sepsibodoki áll. el. 
isk.-hoz; Biró Jolán szapáryligeti álL óvónőt 
a kistétényi áll. óvóhoz ; Kóhn Ilona vízaknai 
áll. óvónőt a nagybocskói áll. óvóhoz. 

Nyudíjat utalványozott : Payer István nagy-
kocsi róm. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
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400 K-t; Hartmann Antal pécsarányosi róm. 
kath. munkaképtelen tanítónak évi 580 K-t ; 
dr. Piskolti Ferencné szül. (recsey Etelka Borbála 
sárospataki ev. ref. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 500 K- t ; Imréh Gábor kusalyi ev. ref. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 400 K-t ideig-
lenesen; Alb/i Simon gyantarohányi gör. kel. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 600 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Thurócsy Gábor diósjenői róm. kath. tanító 
özv., szül. Gsadó Jozefának évi 345 K-t ; néh. 
Nagy Elek vésztői ev. ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Pap Máriának 662 K-t ; néh. Wunderlich 
Mátyás Nándor budapesti egyleti óvó özv., szül. 
Dávid Karolinnak évi 660 K-t ; néh. Kirlc János 
nyug. nagynyíresi gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Pop Aniskának évi 300 K-t ; néh. Duranik 
Mihály nyug. sztropkóolykai gk. tanító özv., 
szül. Komaniczky Máriának évi 300 K-t ; néh. 
Zadrovits István sirovniczai róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Schmaldienst Juliannának évi 
364 K-t, Győző, Julia, Gabriella és Stefánia 
nevű kkorií árváinak egyenként 60 K 66 f-t, 
együtt 242 K 64 f-t, mindössze 606 K 64 f-t; 
néh. Szőcs Károly magyarvalkói nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Nagy Ágnesnek évi 
300 K-t ; néh. Marosi Zsigmond nyug. kaáli 
„unitárius tanító özv., szül. Dániel Ágnesnek 
' vi 300 K-t ; néh. Kokoly Ignác szentkatalini 
nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Czvetits Johannának évi 408 K-t ; néh. Horváth 
Lajos volt egri áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Pók Izidorának évi 680 K-t; néh. Sztodolnik 
Péter nyug. máramarosszigeti áll. el. isk. tanító 
pzv., szül. Szebeni Erzsébetnek évi 700 K-t, 
2 kkórú árvájának pedig összesen 233 K 32 f-t ; 
néh. Folgton József fenyvesi nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Bohács Erzsébetnek 
évi 377 K- t ; néh. Molnár József nádudvari 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Nagy Zsófiá-
nak évi 710 K-t, József és Ferenc nevű kkorú 
árváinak egyenként 118 K 33 f-t, együtt 236 K 
66 f-t, mindössze 946 K 66 f-t. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: ne'h. Kovács József volt széplaki 
róm. kath. tanító Aranka és László nevű árvái-
nak a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Érdeklődő. Kérdésére lapunk 1906. évi 22. 

számának Tanácsadójában megtalálja a fele-
letet. — F. A. (íölle. 1. Az iskolai építéssel 
kapcsolatos kötelezettségek tekintetében néhány 
szó alapján nem adhatunk útbaigazítást ; ezt 
az arra illetékes hatóságok vannak hivatva 
eldönteni. 2. Kivethető. 3. Az Utasítás erre 
vonatkozólag nem intézkedik ; jusson méltá-

nyos megállapodásra az iskolafönntartóval. — 
I). A. Okvetetlenül jelentse be egyházi főható-
ságának s majd akkor kiderül, hogy miként 
fogják föl. Vannak püspökök, akik nem 
gördítenek a vegyes házasság elé akadályt. — 
Pusztavám. A fölhozott ügyben hozandó hatá-
rozatra a közigazgatási bizottság illetékes. Tájé-
koztatás végett tudomásukra hozzuk, hogy a 
minisztérium több esetben kimondotta, hogy 
róm. kath. hitfelekezeti iskolaadót még a más 
községekben lakó, de helyben birtokos róm. 
kath. hívek is tartoznak fizetni helyben levő 
birtokaik után. — B. V. Sárbogárd. A tanítók 
illetményeik után kereseti adót fizetnek ; fejadó 
most már nincsen. — 1). B. I. Kizárólag 
a saját mulasztásának tulajdoníthatja az elő-
állott helyzetet, hiába akarja azt másra áthárí-
tani. Ha a minisztérium nem engedélyezi a 
résztörlesztést, úgy a jegyzőnek követnie kell 
a jelzett eljárást, mert arra utasítása van. — 
B. 1. A törvény a tanítói lakás méreteit nem 
állapítja meg. 2. Erre nézve a lakbérleti sza-
bályokat tartsa irányadónak. —• N. S. Kárász. 
Az állami iskolai szervezéshez szükséges hozzá-
járulásokat nem régen ismertettük, de közöl-
tük már azt is, hogy ily dolgokban legcél-
szerűbb a kir. tanfelügyelőséghez fordulni. — 
Megfigyelő. Kéziratokról ugyan ebben a rovat-
ban nem szoktunk nyilatkozni, de kivételesen 
megüzenjük, hogy cikkét nem közölhetjük. — 
Tanítónő. Névtelen levelekre nem válaszolunk.— 
1 . 1 . Tudassa, hogy hitfelekezeti, vagy községi 
iskolaszék megbízatásáról van-e szó? — 
M. Gy. Izasópatak. Iskolaépítési célra nem 
engedélyeznek államsegélyt. Nem kérhetnének 
a püspöktől? — B. A. Lonkafalva. Állam-
segélyért is, korpótlékért is a kir. tanfelügyelő-
ség útján folyamodhatnak. — T. Gy. 1—4. 
A helyi hatóságokkal kell eligazítania. — 
M. N. Csávoly. Szíveskedjenek a törvény-
javaslat letárgyalását megvárni. — M. J. Füzes-
abony. Várja meg a fizetésrendezést. — 
H. J. Nem. — Ralió. Az oklevélnélküliség 
éveit nem számítják be. — L. K. Amikor 
2—3 számra való anyagunk áll kiszedve, cikké-
nek közlésére nézve nem tehetünk ígéretet. — 
Sp. H.-né, Baja. A gyámjárulékot csak a 16. 
évig engedélyezik. — Pusztai élet. 1. Ami 
üresedés van, arra a pályázatot a mi lapunkban 
teszik közzé. 2. Gazdasági szakkönyvekért a 
földmívelési minisztériumhoz (V., Nádor-u.) kell 
folyamodnia s ha még van készletben, kap is. — 
L. L. Bpest. 1. Ez nem „áthelyeztetés", hanem 
kinevezés. 2. Csak pályázatra bocsátott állá-
sokért lehet, rendes módon, folyamodni. — 
Magyarnemegye. Az új törvénnyel együtt 
fogják elintézni. — P. D. R. P. Nem, csak 
a rendes tanítói állomáson való működés éveit 
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számítják a korpótlékba. — A. M. Kóka. Előbb 
tanítói oklevelet kellene szereznie. — D. J. 
Mczöszentjakab. 1. Az illető tanítóképző-intézet 
útján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
kell engedélyért folyamodni. A kérvényre 1 K-s, 
a mellékletekre 30—30 f-es bélyeg kell. 2. Erre 
vonatkozólag kérjen értesítőt attól a tanító-
képző-intézettől, ahol vizsgálatot óhajt tenni. — 
H. M. T. K. Az összes el. isk. pályázatok 
a mi lapunkban jelennek meg; helyettes 
tanítónői állásokra nem hirdetnek pályázatot. — 
R. F. Óbecse. Nem vehető föl a nyugdíjint.-be.— 
H. B. J. 1. Beszámítják. 2. Igazolni kell, hogy 
tényleg osztályt vezet. — Áj. Megsürgettük. — 
K. A. Beret. Mire e sorok megjelennek, meg-
kapja. — S. B. Cs. 1. Megsürgettük; 13.918. 
sz. a. van. 2. Nem tudhatjuk előre, hogy kit 
fognak kinevezni. — K. M. K.-ljjfalu. For-
duljon a váczi siketnémák intézetének igaz-
gatóságához. — P. M. Hajdúszoboszló. Ko-
lozsvárt tanítónők részére kertészeti tárgyakból 
tanfolyam eddig sem volt, ez évben sem lesz. — 
Y. E. Szécsény. A Varrottas-Album új kiadása 
megjelenésének ideje még nincs megállapítva.— 
H. Mihály. Ön csak a megadott választ olvasta 
és abból, anélkül, hogy ismerné az ügy előz-
ményeit, általános következtetéseket von le. Meg-
nyugtatására tudatjuk, hogy az ön által fölhozott 
esetekben teljesen elégséges a bejelentés. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A képviselőház f. hó 4-én kezdette meg 

a nem állami tanítók fizetésrendezésére vonat-
kozó törvényjavaslat tárgyalását, melyet Vertán 
Endre előadó vezetett be. A Ház állandó tet-
szése közben fejtegeti azt a sajnálatos körül-
ményt, hogy a nemzetiségek teljesen arra a 
célra akarják kisajátítani az iskolát, hogy ott 
a maguk államfölíorgató céljaik szerint oktas-
sanak, a magyarságnak legelemibb és teljesen 
jogos térfoglalását is lehetetlenné tegyék s 
hogy e szándékuk elérésére készek a legádá-
zabb harcra ők is, meg a görög keleti papság 
is, amely a parlament akaratával szemben sze-
rette volna,sorompóba léptetni a király akara-
tát. Ez az eljárás ellenkezik alkotmányos sza-
bályunkkal. A nemzetiségi iskolák fönntartóinak 
nagy része se nem akar, se nem képes műve-
lődést terjeszteni ; az iskolatartás jogához csakis 
azért ragaszkodik görcsösen, hogy e joggal 
visszaélve, a nemzeti műveltség terjesztésének 
útjába állhasson. Elfogadásra ajánlja a törvény-
javaslatot. (Helyeslés.) Elsőnek Molnár János 
szólt a javaslathoz; az ő fölszólalásáról, vala-
mint a miniszternek arra adott válaszáról első 
cikkünkben emlékszünk meg. Simkó József az 
oláhok hazaellenes törekvését akarja bemutatni 

s szemelvényeket olvas föl egy kis könyvből, 
mely a magyarországi románoknak a bukaresti 
kiállításon való szereplését ismerteti. Konklú-
ziója az, hogy a nemzetiségiekkel szemben 
erre a törvényjavaslatra nngy szükség van. 
A következő szónok Polit Mihály volt, aki azt 
a nagy mondást kockáztatta meg, hogy a tör-
vényjavaslat ellentétben van Magyarország tör-
téneti fejlődésével és ethnikai viszonyaival. Ha-
tározati javaslatot nyújtott be, amely szerint a 
Ház a javaslatot leveszi a napirendről, a köz-
oktatásügyi minisztert pedig utasítja új törvény-
javaslat elkészítésére. — A f. hó 5-iki ülésen 
az első fölszólaló Meczner Béla volt, aki Polit 
Mihállyal és Molnár Jánossal szemben azt bi-
zonyítja, hogy az egész Ház egyetért Apponyi-
val s a benyújtott javaslatot megfelelőnek 
ítéli. Kétségtelen, hogy vannak még a tanító-
ságnak teljesítetlen kívánságai, ezeknek a ki-
elégítése azonban Magyarország pénzügyi 
viszonyainál fogva most még nem lehetséges. 
Egészében kielégítőnek tartja a javaslatot és 
meggyőződése, hogy vele egyformán gondol-
koznak javarészint a tanítók is, különösen a 
fiatalok, akiknek a jövőjéről ez a törvényjavas-
lat nyugateurópai humanitással gondoskodik. 
De épen ennél a pontnál vau egy kérése a 
közoktatásügyi miniszterhez, nevezetesen az, 
hogy az idősebb tanítókról is történjék némi 
fokozottabb gondoskodás a korpótléknk segítsé-
gével. (Helyeslés.) Molnár János megpendítette 
tegnap azt az eszmét, hogy ez a javaslat, noha 
nem az az őszinte célja, szolgálja az iskolák 
államosítását is. Őszintén kijelenti, hogy ma-
napság még nem híve a felekezeti iskolák álla-
mosításának, mert az a fölfogása, hogy a fele-
kezeti iskola is nevelhet hazafias szellemben. 
De viszont ha azt tapasztalja, hogy bizonyos 
elemek autonómiájuk segítségével az iskolát 
államellenes nevelésre, a nemzeti eszme meg-
csúfolására használják föl, akkor halaszthatat-
lan, kényszerítő szükségnek tartja az iskolák 
államosítását. (Helyeslés.) Ráolvassa a nemze-
tiségekre, hogy amíg most keveslik a törvény-
javaslat intézkedéseit a tanítók fizetésének 
emelésével kapcsolatban, addig a múltban so-
kalták. A törvényjavaslatot elfogadja. (Helyes-
lés és taps.) Ezután Goldis László (nemzetiségi) 
beszélt, indítványozván, hogy a Ház vegye le 
a törvényjavaslatot a napirendről. A f. hó 6-iki 
ülésen Marjay Péter, Manojlovics János és 
Popovics György szóltak általánosságban a 
törvényjavaslathoz. — Lapunk zártakor arról 
értesülünk, hogy az Orsz. Magyar Szövetség 
kérvényt nyújtott be a képviselőházhoz, mely-
ben annak a kimondását kéri, hogy állam-
segélyben csak oly iskolák részesülhessenek, 
amelyekben a tanítás nyelve magyar. 
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— A Magyar Pestalozzi-Társaság április 
3-án délután fölolvasó ülést tartott Havass 
Gyula dr. elnöblésével. Az első fölolvasó Híd-
végi Benő borsodmegyei kir. tanfelügyelő volt, 
aki székfoglaló értekezését tartotta „A nemi 
fölvilágosítás kérdése" címmel. Fölolvasásában 
kíméletlen szatírával ostorozta a feministáknak 
a nemi fölvilágosítás dolgában elfoglalt állás-
pontját. Szerinte az iskolának érintetlenül kell 
maradnia a nemi 'fölvilágosítás kérdésétől. Az 
iskolák ajtait el kell szigorúan torlaszolni az 
ily kétes értékű reformok elől s a kérdést vissza 
kell szorítani oda, abol szabadulni akarnak tőle : 
a családba. Utána Buttyka Vilma kolozsvári 
állami felsőbb leányiskolái tanítónő tartotta meg 
székfoglalóját, amelyben az angol népiskolai 
viszonyokat ismertette közvetetlen tapasztalatai 
alapján. Előadását nagy tetszéssel fogadta a 
hallgatóság. 

— A gyermeknap április 2-án és 3-án jól 
sikerült a fővárosban, ahol 34 gyűjtőurnában 
összesen 8660 K 78 f gyűlt egybe. A keres-
kedésekben és a vidéki városokban begyült 
adományokról a jövő héten számol be a Gyer-
mekvédő-Liga. 

— Nyilt számadás a néhai Szini Péter, 
nyugalmazott állami tanító családja számára 
gyűjtött összegekről. Kozma László, a M. T. O. B. 
elnöke lapunkban közölt fölhívására az alább 
közölt összegek folytak be a Szini Péter hátra-
maradt 8 tagú családja részére: Jótékony tár-
saság 20 K, munkácsi áll. tanítók 27 K 20 f, 
beregszászi áll. tanítók 32 K, segesvári áll. 
tanítók 6 K 60 f, erzsébetfalvi áll. tanítók 31 K 
30 f, nagymihályi áll. tanítók 25 K. szatmári 
áll. tanítók 14 K 48 f, hatvani áll. tanítók 15 K, 
kézdivásárhelyi áll. tanítók 9 K 40 f, ungvári 
áll. tanítók 30 K, özv. Gaál Ödönné 2 K, új-
pesti áll. tanítók 25 K 10 f, hódmezővásár-
helyi áll. tanítók 24 K, kaposvári áll. tanítók 
10 K. Szávay Gyula, vidéki hírlapírók részéről 
100 K, debreczeni újságírók gyűjtése 70 K, 
Debreczen város tisztviselői koszorúgyüjtésé-
ből fönnmaradt 48 K 80 f, sátoraljaújhelyi áll. 
tanítók 12 K 50 f. 10 — 10 K-t adtak: Bóna 
József, De'vay Béla, Gacsályi László, Szombathy 
Imre, Kovács István. 5—5 koronát: Torday 
Károly, nánási rk. tanítók, Kónya Istvánné, 
Kukri Péter. 6 K-t : hódmezővásárhelyi ref. 
tanítók. 3—3 K-t adtak: Hanusz Győző, Petri-
galia J. és két társa, Elekes Sándor, rafajna-
újfalusi ref. egyház. 2 — 2 K- t : Vörvi Lajos, 
Leviczky Miklós, Havasi János, Droppa Dániel, 
Berde Vilmos, Marosi Bernát, Balla Sándor, 
özv. Thuróczy Gáborné, Varga József, Szobissek 
Ferenc, Balogh Tamás. 2 K 6 f-t : Süle Antal. 
1 — lK- t : Hornyák János, Rendes László, Pintér 
József, Horváth Lajos, Vita Károly, Hee Sándor. 

12. SZiLt. 

90 f-t : R. Nagy Károly. Izr. tanítók gyűjtése 
2 K 20 f, Horváth Alajos 4 K 40 f, Szabó 
Miklós gyűjtése 9 K 88 f, zalanagyfalui részt-
vevők 32 K, m.-szigeti áll. tanítók 21 K 40 f, 
Szabolcsból László Gyula tanítói köre 9 K 70 f, 
Takach Zsigmondé 15 K, Seres Istváné 9 K, 
Rác Péteré 5 K 50 f, Fekete Lajosé 5 K 40 f. 
Összes gyűjtés 736 K 84 f. Midőn egy nyo-
morbanhátramaradt szegény tanítócsalád érdeké-
ben kimutatott emez, a magyar tanítóság nemes 
lelkületét igazoló áldozatkészség fölött a ma-
gunk részéről is a legmelegebb elismerő köszö-
netünknek adunk kifejezést s azt Kozma László 
részéről is kifejezésre juttatjuk, közöljük a 
következő nyilatkozatot : Végtelen nagy nyomo-
rúságomból engemet nyolctagú családommal a 
magyar tanítók áldozatkészsége váltott meg. 
Nem találok szavakat a köszönet kifejezésére. 
Arra kérem a Mindenhatót, áldja meg mind-
nyájukat áldásaival. Özv. Szini Péterné, s. k. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. évi már-
cius hóban belügyminiszteri engedelemmel a 
következő tanítók magyarosították meg nevü-
ket: Steiner Janka nagykanizsai elemi iskolai 
tanítónő Somogyi-ra, ; Stevola Péter tanító, 
budapesti lakos, Tapolcsányi-ra ; Deutsch János 
értényi tanító Havas-ra; Gyura János branyics-
kai tanító Gyulai-ra, ; Szkolnik Árpád pécsi 
néptanító Szendrődi-re ; Friedmann József duna-
szerdahelyi tanító Fenyő-ve ; Kreutzer Károly 
szekszárdi néptanító Kelemen-re; Stinakovics 
Emil bánfalui állami tanító Siondi-ra. (T. S.j. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-
alapra: Karanezi hitelszövetkezet ( Csinos József 
igazgató kartársunk indítványára) 5 K. Átutal-
tuk az alap pénztárába. 

— Halálozások. Kocsis Béláné, szül. Mondok 
Margit tanítónő, élete 28-ik évében Dormándon 
elhunyt. — (Jrmosi (Oxenhofer) Ede, nyug. ág. 
hitv. ev. tanító, 46 évi tanítóskodás után, nyug-
díjaztatása 5. hónapjában, 64 éves korában, 
márc. 23-án Szenttamáson elhunyt. A boldogult 
egyike volt a legbuzgóbb és legtevékenyebb 
tanítóknak. — Vitallyos Józsefné, szül. Négyessy 
Margit áll. tanítónő Nyái ád-Szeredán, áldásos 
életének 28-ik évében elhunyt. — Palásti 
Gusztáv tatabányai nyug. tanító életének 37-ik 
évében Kismartonban meghalt. Áldás emlékükre ! 

Tarta lom : A második törvényjavaslat. — A sze-
retet napjai. Zsoldos Károly. — Tapasztalatok. Szabó 
Klemer. — 72 ezer koronás alapítvány tanítók java-
dalmazására. — Az egyhuzamban való tanításról. Elek 
Gyula. — Tizedes érték. Szabó Kálmán. — Szünóra : 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath 

segédkántort keresek, ki mindent végezni képes. Fize-
tése : havonként utólagosan 20 korona, élelmezés, lakás, 
gyertyajövedelem is vm. Azonnal szükséges. Kék Béla. 

(360—11—2) 
Szanyi plébániához tartozó R á b a s z e n t a ncirás 

fiókközségben megürült rk. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma: terményekben és kész-
pénzben, államsegéllyel kiegészítve évi 800 korona. 
Kérvények az iskolaszéki elnökség címére, Szany 
(Sopron m.), április 21-ig küldendők. Személyes meg-
jelenés ajánlatos. Az állá? mielőbb elfoglalandó. 

( 3 7 3 - 1 1 - 2 ) 
A K e c z e l községi óvodánál f. évi június hó 1-ével 

megüresedendő dajkai állásra pályázat hirdettetik. 
Díjazása: évi 210 korona, havi utólagos részletekben. 
Pályázóktól lehetőleg a nyári menedékházak vezeté-
séhez szükséges képesítettség kívántatik. Pályázati 
határidő április 30. Szabadi Ferenc, elnök. 

(372—III—2) 
A m a g y a r k a n i z s a i (Bács megye) községi polgári 

fiúiskolánál lemondás folytán megürült tanári állásra 
a községi iskolaszéki elnökség a következő pályázatot 
hirdeti : pályázhatnak mennyiségtan és természet-
tudományi képesítéssel bíró polgári iskolai tanárok. 
Javadalmazás : évi 1600 (egyezerhatszáz) korona törzs-
fizetés, 400 (négyszáz) korona lakáspénz és hatízben 
járó 100 (száz) koronás ötödéves korpótlék. A szabály-
szerűen kiállított és fölszerelt kérvények folyó évi 
április hó 15-ig a polgári községi iskolaszéki elnökség 
címére, Magyarkanizsára küldendők. Magyarkanizsán, 
1907. évi március 7-én. Tóth József, iskolaszéki elnök. 
Dégay Kálmán, iskolaszéki jegyző. (318—IV—1) 

A k i s t o r á k l (Torontál m.) községi óvónői állásra 
április hó 15-ig teijedő határidővel pályázat hirdet-
tetik. Javadalom: 600 korona készpénzfizetés, 4 köb-
méter kemény tűzifa, tisztességes lakás. A kellően föl-
szerelt folyamodványok a kistoráki óvodafelügyelő-
bizottsághoz küldendők. (367—1 — 1) 

Z a l a b a g o n y a i róm. kath. iskolához két hónapra 
havi 66 korona díjazás mellett kisegítő fórfitanító 
kerestetik. Tanítja a IV—VI. vegyes osztályt és a 
fiúismétlőt. Jelentkezés április 15-ig. (374—1—1) 

Mult júniusban képesítőzött okleveles izr. tanító állást 
keres. Megkeresések : „Okleveles tanító" D r a n c z , Arad 
megye. (375—IV—1) 

111. képzővel, gyakorlattal, segédnek ajánlkozom. 
Morber Mártonnál: Deák Antal, K a l o c s a . (376-1-1) 

A f ö l d e á k i róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom : mint tanítónak 189 korona 
készpénz, 21 katasztr. hold szántóföld, melynek köz-
terheit haszonélvező kántor fizeti, lakás, kert; kántori 
javadalom 45 köböl búza, 22 '/a köböl árpa a község 
által beszedve, szabályszerű stóla. Kötelességei : egy 
tanteremben egy vagy több osztályt tanítani és az 
összes kántori teendőket végezni. Választás és próba-
éneklés f. évi május hó 23-án d. e. 10 órakor. Palyá-
zati határidő május 1. Kérvények főt. és nagys. Hoff-
mann János főesperes-plébános, isk.-széki elnök úrhoz 
küldendők. (377—II—1) 

S z a b a d k a sz. kir. város polg. községi iskolaszéke 
f. évi május elsejei lejárattal két (2) külterületi taní-
tói állásra pályázatot hirdet. Ezen állások javadal-
mazása: évi 1125 korona törzsfizetés, szabad lakás, 
féllánc föld haszonélvezete és 100 korona ötévenkéuti 
korpótlék. Csak okleveles férfi- és nőtanítók pályáz-
hatnak. A szabályszerűen fölszerelt kérvényeket az 
iskolaszékhez címezve — központi elemi népiskola — 
küldendők. Szabadkán, az iskolaszéknek 1907. évi 
február hó 14-én tartott üléséből. Dr. Bíró Károly s. 
k., iskolaszéki elnök. (378—1—1) 

Pályázat a T a n í t ó k Ferons J j z s e f H á z á b a n 
Ny i train egyei Tanítóegyesület által létesítettLibertiny 
Gusztáv szobaalapítványra. Folyamodhatnak a buda-
pesti tudomány- és műegyetem, vagy egyéb fő- és 
szakiskolákon tanuló, példás viseletű, szorgalmas ifjak, 
akik igazolják, hogy apjuk (anyjuk) az Eötvös-alap 
jótéteményeire jogosult s Nyitra vármegye népoktatási 
tanintezeteinek bármelyikénél legalább öt évig tanítói 
(tanítónői vagy óvónői) minőségben működik, illetőleg 
működött. A folyamodók kérvényeiket következő ok-
mányokkal fölszerelve, folyó évi június hó 30-ig Sza-
kolezára, címemre küldjék : 1. születési bizonyítvány-
nyal -, 2. végzett tanulmányaikról, maguk viseletéről 
szóló bizonyítványokkal ; 3. igazolvánnyal, hogy apjuk 
(anyjuk) az Eötvös-alap tagja; 4. vagyoni és családi 
viszonyaikról szóló hiteles bizonyítványokkal. Kropácsy 
István, egyesületi elnök. (379—I—1) 

A m a g a s m a j t h é n y i (Hont m.) kántortanítói állo-
másra a választás, mely a 10. számban közöltetett, 
április 18. napján lesz megtartva. Az iskolaszék. 

(383-1-1) 
Pályázat. A n a g y n a r d a i (Vas megye) róm. kath. 

kántortanítói állomásra folyó évi április hó 15-ig be-
zárólag, amely napon délután 2 órakor a választás 
is megejtetik, ezennel pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
tisztességes lakás, mely áll 2 szobából, konyhából és 
kamarából. Gazdasági épület, mely 1 istálló és 1 paj-
tából áll 5 hold 624 [ J-iil szántóföld ; e területbe 
bele van számítva a házikert is. Tiszta jövedelme : 
120 korona, 34 mérő búza —272 korona, 17 mérő 
rozs = 1 1 2 korona, failletmény loU korona, stóla 20 
korona, gróf Batthyány Gusztáv féle alapítványból 25 
korona, tandíj 100 korona, ismétlő-iskoláért 40 korona, 
ostyasütés és ruhamosás (ha telje síti) 24 korona, a 
községtől havi előlegekben 506 korona 40 fillér, ösz-
szes jövedelme : 1349 korona 80 fillér. Ebből tisztán 
tanítói fizetés 1200 korona, a kántori 149 korona 80 
fillér. A tanítási nyelv magyar, a kántori horvát. 
A kellően fölszerelt folyamodványok Nagynardára, az 
iskolaszék címére küldendők. (388 — 1—1) 

Második képezdét végzett ifjú segédkántortanítónak 
vagy nevelőnek sürgősen ajánlkozik. Megkeresések a 
fizetés megjelölésével Dobossy kántortanítóhoz, K o n -
dorosra (Békés m.) küldendők. (390—1—1) 

A m a g y a r h e r e p e i (Alsó-Fehér vármegye) állami 
elemi népiskolánál betöltendő egy tanítói állás 800 
korona fizetéssel, 200 korona személyi pótlékkal és 
megfelelő lakáspénzzel, vagy természetben kapott 
lakással. Határidő 1907. évi június 1. (Pályázati föl-
tételek Néptanítók Lapja, 1906. évi 22. szám.) Buda-
pesten, 1907. évi március hő 16. (26/h—I—1) 

M i s k o l c z r a egy, a kántori teendőkben jártas 
segédkántor kerestetik. Fizetése : ágynemű és mosáson 
kívül teljes ellátás és 25 korona havonként. Az állá-
azonnal elfoglalandó. Útiköltség nem adatik. Csima 
Béla, főkántor. (392—1—1) 

A 13. számban közzétett t o r n a s z e n t j a k a b i róm. 
kath. kántortanítói állomásra a pályázati határidő 
április 18-ig meghosszabbíttatik. Huszovszky János. 

( 3 8 1 - 1 - 1 ) 
B a t t o n y a nagyközségben elhalálozás folytán üre-

sedésbe jött községi állandó gyermekmenedékház-
vezetőnői állásra ezennel pályázatot nyitok. Javadal-
mazás : évi 400 korona készpénzfizetés havi előleges 
és évi 40 korona '/« évenkénti részletekben fizetendő 
átalány, melyből a heti takarítás és irodai szükséglet 
fedezendő, továbbá 1 szoba, konyha és kamrából álló 
szabad lakás kerttel és 1 vaggon tűzifa, melyből az 
óvodahelyiségeket is fűteni tartozik. Okleveles óvónők 
előnyben részesülnek. A pályázati kérvények kellően 
fölszerelve hozzám f. hó 27-ig benyújtandók, a később 
érkezettek figyelembe nem vétetnek. Battonya, 1907 
április hó 3-án. Hervay, f. b. elnök. (393—1—1) 
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M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek. Fizetése : havonként húsz kor., 
gyertyajövedelem, élelmezés, lakás. Elfoglalható azon-
nal. Kék Béla, főkántor. (396—II—1) 

A ba la tonúj lak i elemi iskolához okleveles, róm. 
kath. osztálytanító kerestetik. Javadalma : 800 korona 
készpénz, lakásul egy bútorozott szoba fűtéssel, taka-
rítással. Kötelességei : egyik tanterem növendékeit 
tanítani, továbbá külön díjazás nélkül gazdasági ismétlő-
iskolában tanítani, kántori teendőkben segédkezni. 
Kérvények okmányokkal április 16-ig bezárólag a róm. 
kath. plébánia-hivatalhoz küldendők, Somogy-Két-
helyre. (399-1—1) 

U I D n C T C C C I / 
r l l n U t 1 t - o t . l v . . 

24 nagyon csinos és dallamos előjáték — II. rész — 
120 fillér bérmentve. Zárnbó Károly, Szeged. 6. 

(362—VII—2) 

Vászonnemüekböl ffi2S.*wíeg£S 
vászonszétküldési vállalata, Lengyeltóti. (150—X 10) 

"W -.¥»< 

12 
írtért készít mérték után egy öltönyt, fel-
öltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. szám. Vidékre 
minták bérmentve. (220 X -G) 

Magas mellékjövedelem S S h S 
fias) ügynek fölkarolásával. Társadalmi előkelőségek 
érdek nélkül propagálják, ennélfogva hazafias szem-
pont érvényesítésével haszonérdek föl sem tételezhető. 
A tanítói karnak összeférhető és iskolákban miniszteri 
rendelet folytán fölhasználható. Leveleket Tenczcr 
Gyula, hirdetési iroda Budapest, Szervita-tér 8. szám, 
továbbít. (394 —II—1) 

Használt isk. harmóniumot vennék. 
M. Z. Szolnok, poste restante. ( 3 3 0 - 1 - 1) 

P e p f p l dunántúli áll. tanítónő 10 tanerős iskolától, 
Uoo l Ol hont-, nógrád-, bars-, komárom-, esztergom-
és pestmegyei tanítónővel. Levelek Ipoly-Pásztó (Hont 
m.) B. J. címre poste restante küldendők. (3S7-III-1) 

rtrnmp v a n e z e l iskolának, melyek az olvasás 
UI UUlO tanításának megkönnyítése céljából a Péter 
József vágsellyei igazgató-tanító fonominiikai eljárá-
sát használják. Ez a fonomimikai eljárás miniszterileg 
engedélyezve van és díszoklevéllel lett kitüntetve. 
Kérjen prospektust. Kiadja az „Első Galántai Könyv-
nyomda", G.ilánta (Pozsony m.). (278—42—6) 

Minden tanító 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha megrendeli az épen most megjelent Jlakkay-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Árak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K; két összevont osztályé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1'20 K. Megrendelhető a pénz és 
minden füzetnél 30 f póstadíj beküldése mellett Dosztál 
Kálmán „Erzsébet" könyvnyomdájában, Dicsőszent-
márton. (397—1—1) 

I f W f f f W f f f f f W 
T a n í t ó k hivatalnokok vidéken szép mel-
KLli l lUlY, lékkeresetre (nem részlet, sem biztosítás) 
tehetnek szert. Levelet „A 24" alatt Goldberger hir-
detési iroda (Budapest, Váci-utca 20) továbbít. 

(292—IV—4) 

Sikeresen akar-e rajzot lauf tani? 
A Nagy József féle 

AZ III RAJZFÜZETEK 
használata biztosítja a sikert! 8 szám à 10 f, tanítók-
nak 7 f. Mutatványsorozat a hozzávaló Vezérfonallal 
együtt kedvezményes 1 K előleges beküldése mellett 
bérmentve. Igen szép és jóminőségü vizsga-
lapokat és népiskolai bizonyítványokat szintén 
ajánlok a t . tanító urak szíves figyelmébe ! Vizsgalapok 
százanként à 1'20 K, bizonyítványok á 3 K. Szállítás 
utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése mellett 
niés a rendelés beérkezése napján. Horovitz Adolf, 
Nagyszombat. (355—III—2) 

Igen előnyös szünidei keresetre 
tehetnek néptanítók szert, ha hazánk egyik legnagyobb, 
leggazdagabb és legrégibb biztosító-társaságával lép-
nének összeköttetéséé. Az elvégzendők vagy helyben 
az illető néptanító lakhelyén, vagy pedig utazásokkal 
egybekötve csupán csak a nyári hónapok alatt telje-
sítendők és nagy jövedelemmel járnak. Bővebb föl -
világosítással igen szívesen szolgál Steiner Jakab, Buda-
pest, V., Nádor-utca 11. (384—8—1) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Tanerőknek külön százalékengedmény. (43—36 14) 
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K 1 - ELŐFl/iUTÉSI ÁR: 
Egész évre 10 kor. fill. 
Félévre 5 kor. fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
K l ő l i z c l é s t l iaplAri é v n e g y e d s z e r i n t l u k e r e l i í i e t t e<>y 
é v n e n j e d i i é l k e v e s e b b i d ő r e n e m fo^ariusik e l , s az Í*IÓ-
l i z e t é s i p é n z e k k i z á r ó l a g a N é p t a n í t ó k 9 .apja k i a d ó -

h i v a t a l á h o z k ü l d e n d ő k b e . 

A Néptanítók Lapja kiadóhivatala. 
^ 1 3 u d n , p e s t , X . ( V á r ) , I s k o l n - t é i " 3 . -

2 5 k o r o n a 2 5 
saját műhelyünkben készítünk : 

egy elegáns férfiöltönyt,mérték után,legjobb kivitelben 

2«» koronáért 
egy felOltót méi-ték titán, szintén csak 25 koronáért. 
KLEIN és TÁRSA, legolcsóbb angol férflszabóknál, 
Budapest, YIL, Rottenbíller-utca 4 B. (Munkás-
utca sarok.) Szabászunkat kívánatra házhoz küldjük. 
Vidékre minták bérmentve ! Kérjük hasonló cégekkel 
össze nem téveszteni. (370—X—2) 

POLGÁR SÁNDOR| 
orvosi mű- és kötszerésznél 

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körűt 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sórvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, orthopédiai fűzők és járó-
gépek, valamint műláb és mükez saját műhelyé-
ben a legpontosabban készül. (24—14—8) 

""""" Képes árjegyzők ingyen és bérmentve. | 
— Fönti címre ügyelni tessék. — I 

CIMBALMOK 

<• ^ ^ készpénzért vagy részletfizetésre 
T1TTIT1Í1TI 'egjutányosabb áron 

H H EHRENTREÜ és FUCUS 
D U JL U l i testvéreknél 

legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, ham?-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótálással, részletfize-
tésre is kaphatók, üar-
ínóniumok, beszélőgépek, 
gramofonok, fonográfok 
bámulatos szép hanggal. 
Hegedűk, hávmónikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak ós 
tanítónőknek 10°/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen kiild : MOGYORÓSSY GYULA, 
in. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VU1. ker., 
Rákóczi-rtf 71. ( 6 1 - X X V I - 1 4 ) 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k. 
Képes áqegyzék ingven és bérmentve. 

Telefon 8 8 - 5 0 " ( 2 1 9 - 7 ) 
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I s k o l a - h e g e d ű k kaphatók 
3,4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmósiiumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

f>te» Sternberg Á. és Testvére 
ce. ée kir. udvari hangszergyá' 

központi üzletében, 
B U D A P E S T , Kerepeal-út 3 6 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről kUlön) insyen 
kapható. ( 2 9 - 1 2 - 8 ) 

TIKIT :n 
Minden tanítót érdekel! 

Megjelent és kapható 

Madarak és fák napja 
című munka, 

mely az (Orsz. Állatvédő-Egyesület pályázatán kívül 
álló) teljes anyagot megadja, a 2G.120,1906. számú 
miniszteri rendelet szerint tartandó ünnepélyekhez. 
Tartalma: 1. À tanító teendője. 2. Programmok az 
osztályonkénti és együttes ünnepélyekhez. 3. Eredeti 
mondókák a madarukról és fákról ! 1—II. oszt. tanulók-
nak). 4. Alkalmi versikék és beszédkék (III—IV. oszt. 
tanulóknak). 5. Előadnivaló részletek, szavalatok 
(V—VI. oszt. tanulóknak). 6. Bekezdő beszédek. 
Irta : Vaday József, közs. isk. igazgató Nagyváradon. 
Ára 1 kor., utánvéttel 45 fillérrel több. Egyszerű 
póstaköltség 10 fill. Megrendelhető Vaday Józsefnél, 
Nagyváradon. (Bolti ára 25°,o-kal több.) 
Minden tanítót érdeklő eredeti és új irányzatú vezérfonal. 

( 2 7 5 - 6 - 5 ) 

_ Ü I H U n 
^Sf J^y •- ̂ «üfe-íH? * 

1 5 f o r i n t é r t : 
remek szabásban, elegáns kivitelben, 
tiszta gyapjúszövetből mérték szerint 
készít férf iöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

KRATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Kerepesi-út 69. 

Vidékre mintákat mórtékvéto l i 
utasítással bérmentve . 

( 3 1 - 2 6 - 1 4 ) 

á l : 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX. , Ipar-utca 7. ^ Ä o t 

berendezések 
gyára. 

Kíváiiülra meg-
kiildi újonnan 
kiadott árjegy-

zékét , ingyen és 
bérmentve. 

( 2 — 6 2 — 1 5 ) 

wwwwwww 

Első magyar, villamos erőre berendezett 
l i a n g s z e r - g y á r . " 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, 
hadsereg, művészek stb. stb. szállítója, 

Budapest, II., Lánchid-utca 5. 
Ajánlja saját gyárában készült, el-
ismert legkiválóbb minőségű húros, 

vonós, fúvó- és ütő-hangszereit. 

javításaiban. 
„Haligfokozó gerenda", mely által 
bármely hegedű, gordonka, melybe a> 
illesztetik, sokkal jobb, erősebb é̂  
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedúk vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s g y á r . 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solóhangszerré álta-
lam konstruáltatott,iskolával együtt30 t'rttólföljebb. 
Orgona-harmóiiiumok 65 fittől följebb minden 
árban kapható. Árjegyzék, minden egyes hang-
szerről külön, kívánatra bérmentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 koronától följebb. 
( 3 4 - 5 2 - 1 5 ) 

M i kézimunka. 
ÄI 

Harisnya 
bevásárlása előtt hozassa meg 

nagy képes árjegyzékemet, 
melyet vidékre bérmentve és 

ingyen küldök : 

B É R C Z I D . SÁNDOR, ^ ^ 
Alapíttatott is»». Király-utca 4. sz. 

„ V I K T O R I A " e l , ôT» i6ktori iH°!ê g é p 

D.M. C.Encyklopedia£í;XmuuS 
610 oldalon, 880 ábrával a kézimunka-tanítást. 
Minden tanítónőnek nélkülözhetetlen. Díszes 
angolvászon kötésben 2-50 K (bolti ár 5"— K). 

Kizárólagos raktár csak nálam. 
(33—52—15) 

Kinek pontos és megbízható órára van szüksége, az 

e S d 2 ó n d i n S O M E G A ó r á t . 
Ezek a létező legprecízebb órák. Darabja 30 korona. 
5 évi írásbeli jótállás. Schiller S. és I., Budapest, IV, 
Királyi Pál utca 12. Elsőrendű órajavító-műhely.' 

(389—V—l) 
( - H — t ™ - * 

Budapest, 1907. 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 hé ten egyszer, csütörtökön (reggel). 

Megkaphatja 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-
je lö lésével ) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZEKKESZTÖSÉG : KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

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

Gróf Apponyi Albert miniszter 
beszéde 

(a képviselőház április 12-iki ülésén). 
A törvényjavaslatnak egyik célja az, 

mely ennek az egész törvényalkotásnak 
kiindulási pontul szolgált, a nem állami 
tanítóknak fizetésrendezése ; a törvény-
javaslatnak másik része, intézkedéseinek 
másik csoportja pedig azokkal a bizto-
sítékokkal foglalkozik, amelyeket részint 
a fölemelt, államilag kiegészített fizetés-
sel kapcsolatosan, részint ettől függet-
lenül, egész általánosságban az állami és 
nemzeti szempontok érvényesülése tekin-
tetében (Elénk helyeslés.) érvényesí-
teni kell. 

Foglalt ózzunk először magának a 
fizetésrend°zésnek kérdésével. 

A fizetésrendezést, amint ezt a tör-
vényjavaslat tervezi, több oldalról kifo-
gásolták. Fölszólalt t. képviselőtársaim 
közül többen : Metzner Béla t. barátom, 
Simonyi-Semadam Sándor, Marjay Péter 
t. barátaim egy bizonyos kétlelkűséggel 
— bocsánat a kifejezésért — szóltak 
a törvényjavaslatnak ezen intézkedéseiről. 

Az egyik lélek — az övék volt, 
mely úgy nyilatkozott meg, hogy sze-
rintük is néhány évvel ezelőtt a tanítók 
nem is álmodták azt, hogy ma már 
ekkora fizetéskiegészítésben fognak része-
sülni. (Igaz! Úgy van!) A másik lélek 
— az talán egyéb, kívülről megnyilat-

kozó lelkek visszhangja, (Ugy van !) 
amelyben ezt az előre nem is álmodott 
fizetéskiegészítést mindenféleképen kifo-
gásolták. Kifogásolták elvileg, hogy a 
nem állami tanítóknak fizetése az állami 
kiegészítéssel nem emelkedik tökéletesen 
ugyanarra a fokra, amelyet az állami 
tanítók az egyidejűleg beadott és az ő 
fizetésükre vonatkozó törvény alapján 
élvezni fognak. Kifogásolták, hogy a 
kántori fizetés beszámításának elve az 
ő fizetésükbe ebben a törvényjavaslatban 
is fönntartatik ; hogy legalább a kántori 
fizetésnek egy ingatag és tényleg nehe-
zen megállapítható részét, az úgynevezett 
stólát, nem hagytam ki ezen fizetés-
kiegészítés tervezésénél. Kifogásolták — 
és pedig ezt az utóbbit oly hangsúlyo-
zással, mintha igen csekély dolognak 
tartanák, kifogásolták a korpótlékok 
egymásutánjának bekövetkezését, illető-
leg a 200 és 100 koronás korpótlék idő-
szerinti elhelyezését és mindezek tekin-
tetében orvoslást kívántak. 

T. képviselőház! Bizonyára ezen t. 
képviselőtársaim akarata ellenére, de 
ezeknek a bírálatoknak a formája úgy 
hangzott és egészen annak a benyomás-
nak a fölkeltésére volt alkalmas, mintha 
azt az eltérést, amely az állami tanítók 
fizetése között még miadíg fönnáll, én 
honosítottam volna meg, mint hogyha 
ezen javaslatok állapítottak volna meg 
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egy olyan, a t.. képviselőtársaim szerint 
igazságtalan eltérést a kétrendbeli fizetés 
között. 

Ezzel szemben csak ismétlem azt, 
amit a bizottsági tárgyalások során 
ismételten elmondottam, hogy ezt a 
melyreható különbséget, amelyet én is sajná-
lok hogy fönnáll, én már megtaláltam. És 
megtaláltam, hogyan ? Megtaláltam úgy, 
hogy bár az állami tanítóknak a fizetése 
törvényileg nem volt rendezve, de tény-
legrendeztetett költségvetésileg és egyes 
novelláris törvények által, azon törvény 
által, gondolom, az 1901. évi I. t.-c. 
által, amely az általános 200 koronás 
pótlékot hozta be számukra. Mindezen 
parcelláris intézkedések által oda fejlő-
dött az állami tanítók dolga, hogy 1000, 
1200, 1400 és 1600 koronás alapfize-
tésű kategóriák voltak és a vége az volt, 
hogy az állami tanító 2300 koronával 
végezhette be a harmincéves tanítói 
pályát. 

Az állami tanítók tekintetében tehát, 
t. képviselőház, én igazán csak rendezést 
eszközöltem. Igaz, hog}^ ez a rendezés 
is 700.000 — de csak hétszázezer — 
koiona többköitséget okozott, mert lefelé 
nem lehet kikerekítést eszközölni, (Úgy 
van!) amint mindenki tudja. (Igaz! Úgy 
van!) A rendszeresítést, a kikerekítést 
fölfelé kellett eszkö/ölni. De én a dolog 
lényegébe csak rendet hoztam be s az 
egész plus az, hogy nem 2300, hanem 
2400 koronával végzi működését az 
állami tanító, nem tekintve azokat, akik-
nek alapfizetése 1100 és 1200 korona. 
De ugyanezeken a helyeken a nem állami 
tanító alapfizetése is 1100 és 1200 korona, 
úgy, hogy a különbözeti kérdést ez nem 
érinti. Tehát 2300 korona volt eddig is 
az állami tanító végső fizetése, ha har-
minc év után nyugdíjba ment. Mi volt 
ezzel szemben az eddigi rendezések után 
a nem állami, mondjuk felekezeti — mert 
hisz' ezek képezik a nem állami tanítók 
zömét — tanítók fizetése? Az 1893. évi 
XXVI. t.-c. megállapította a 600 koronás 

minimumot és megállapított 5, egyen-
ként 100 koronás pótlékot. Tehát ötször 
100 az 500, plus 600. ez 1100. Ezzel 
fejezte be a felekezeti tanító pályáját, 
ha a törvény álbal megállapított mini-
mumban hagyta őt iskolafönntartója. 
Az eltérés tehát az állami és a t.em állami 
tanítói fizetések közt a mostani törvények 
gyakorlata szerint, amelyet én így talál-
tam, a tanítói pálya befejezése, 30 éves 
szolgálat után, 1200 korona volt, a mostani 
javaslat folytán pedig az egész pálya lefutása 
után marad 400 korona eltérés. En tehát 
intézkedéseimmel ezt az eltérést 1200 
koronáról 400-ra szállítottam le, vagyis annak 
kétharmadát elenyésztettem. (Elénk helyeslés.) 
Akkor tehát nem lehet azt a benyomást 
kelteni, mintha én egy igazságtalanságot 
honosítottam volna meg ezen fizetési endezés 
által, holott én egy fönnálló méltánytalan-
ságnak kétharmadát elenyésztettem, az utolsó 
harmadát pedig, amit leszek bátor 
számokban kimutatni, ez idő szerint lehe-
tetlen volt denyésztetnem. Ez marad a jobl >. 
vagyis arra az időre, midőn pénzügyi 
forrásainkat kiépítettük, midőn azokat 
jobban tudjuk majd érvényesíteni. (He-
lyeslés.) 

Legyen tekintettel a t. képviselőház 
az államnak mostani nemcsak nehéz, de 
kivételesen nehéz helyzetére. (Igaz ! Úgy van !) 
Mi a kormányt átvettük először is az 
azelőtti alkotmányos éra sok mulasztá-
sával megterhelve. (Igaz ! Úgy van !) Hogy 
csak egy példát említsek, az a törvény-
javaslat, amelyet a kereskedelmi miniszter 
úr az államvasútak legégetőbb szükség-
leteinek pillanatnyi pótlására benyújtott, 
egyik illusztrálása a zoknak a mulasz-
tásoknak, amelyek éveken át történtek 
és amelyeknek eredménye most egyszerre 
nekünk szakadt a nyakunkba. (Igaz! Úgy 
van!) Mi átvettük a kormányzatot éveken 
át tartó parlamenti zavarok után, pénz-
ügyünknek, hitelünknek ebből folyó meg-
rendülése, közgazdaságunknak ebből folyó 
meggyengülése során és átvettük, mikor 
a közvetlenül minket megelőzött érának 
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munkája által minden társadalmi osztály 
a maga igényeinek elötérbetolásával, 
azoknak erőszakos érvényesülésével föl-
bujtatott, mikor minden kéz felénk 
irányul előbb nyitva, de úgy, hogy azt 
majd ökölbe is összeszorítják, hogyha 
az ő méltányos, vagy kevésbé méltányos 
kívánságaik ki nem elégíttetnek. (Igaz! 
Ügy van!) 

Llven körülmények közt vettük át a 
kormányzást. Átvettük azt egy olyan 
helyzetben, melyben nem tudjuk, hogy 
közgazdasági jövőnk mit rejt, midőn az 
ország közgazdasági önállóságára való 
igényeit sikerül-e majd nekünk egy 
békés megegyezés útján létesíteni, vájjon 
nem kell-e ennek az országnak egy 
gazdasági harcot kiállani a önállóságának 
érvényesítésére és el lesz-e hárítható 
ennek a veszedelme? A kormány arra 
törekszik, bogy elhárítsa; remélem, de 
nem tudom bizonyosan, hogy sikerül-e. 
Ebben a perspektívában ennek a harcoló, 
közgazdasági önállóságáért küzdő ország-
nak háta mögött pénzügyi erőnek kell 
állnia, egy olyan rendezett, tele állam-
pénztárnak, mely a közgazdaságnak hóna 
alá nyúlhat. Milyen lelkiismerettel lehet 
tehát tőlünk követelni, hogy kiürítsük 
az állampénztárt, hogy az állam pénzügyi 
helyzetét meggyöngítsük és kimerítsük 
előre s ilyen körülmények közt mégis 
foglalkoztunk minden előtérbe nyomuló 
jogosult igénnyel a jognak és méltányos-
ságnak szempontjából, csak azokat a 
határokat tartva szem előtt, amelyekkel 
az állam pénzügyeinek, mint a nemzet 
egy nélkülözhetetlen erő-rezervájának, 
különösen a mostani pillanatok között 
tartozunk. Es ha ilyen körülmények közt, 
midőn a leglelkiismeretesebb mérlegelés 
mellett csupán húsz millióval szaporí-
tottuk egyik költségvetésről a másikra 
az állam rendes kiadásait, ebből, a húsz 
millió maximumból hat milliót tudtunk ki-
szakítani csupán a tanítók fizetésének rende-
zésére, én megvallom, hogyha valamely 
irányban nyugodt a lelkiismeretem, nyugodt 

lehet az abban az irányban, (Élénk he-
lyeslés, éljenzés és taps) hogy megtettem 
a vezetésemre bízott ezen fontos és tiszteletre-
méltó osztály érdekében mindazt, amit a 
jelenlegi körülmények közt megtehettem. (Igaz ! 
Úgy van!) 

S hogy nem csekély dolgokról van 
szó, az itt fölmerült követelményeknek 
pénzügyi következményeit akarom csak 
röviden a Ház elé állítani. (Halljuk! 
Halljuk!) Hogy eléressék az a követe-
lés, mely szerint a nem állami tanítók 
helyzete már ma tökéletesen egyenlővé tétessék 
az államiakéval, nagyjában a következő össze-
gekre volna szükség. (Halljuk! Halljuk!) 
Nem állami tanítóink közt 11 ezernél 
több van olyan, aki már 1893-ban és 
1894-ben lett tanítóvá. Ezeknél, miután 
most a harmadik korpótlékba jönnek, 
már teljesen ki van fejlődve az a 400 
korona különbség, amely az állami és 
nem állami tanítók közt, amennyiben 
az állami kiegészítés jön egyedül tekin-
tetbe, a javaslat szerint fönnáll. Tehát 
400 koronával kellene egyenként kiegyenlíteni 
ennek a 11 ezer tanítónak illetményeit. Ez 
kérem, azon matematikai tankönyvek 
szerint, amelyekből én tanultam, 4,400.000 
koronát tenne ki évenként és ennyivel többe 
kerülne a rendezés, mint az a hat millió, 
amely az én javaslatomból következik. 
Nem beszélek arról, hogy még egy millió 
hozzá jönne, ha az 1895-től 1899-ig 
szolgálatba lépett tanítóknál alkalmaz-
nék ezt az eljárást, akiknek háromszáz 
koronával kellene egyenként ineggyara-
pítani a jövedelmét. Tehát ez a követél-
mény egymagában öt és fél millió korona 
több terhet okozna. 

Vegyük most már a kántori fize'és ki-
hagyásának kérdését. I t t egészen pontos 
számadatokkal nem dolgozhatom, mert 
bár a statisztikai hivatal az én fölké-
résemre rendkívül becses és kimerítő 
adatokban mutatta ki az ország minden 
tanítójának illetményét, a kántori illet-
ményeknek elkülönítését a legtöbb eset-
ben nem is lehetett keresztülvinni. Hi-

17* 
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szen az 1893. évi XXVI. t.-cikk és a 
tanítói nyugdíjtörvény is gondoskodik 
arról az esetről, amelyben a kántori 
illetményt nem lehet különválasztani tisztán 
a tanítói- illetménytől, s a vezetésem alatt 
álló minisztérium nyugdíjosztályának je-
lentése szerint kétharmad részénél a fe-
lekezeti tanítóknak áll fönn ez a helyzet. 
Ilyen esetekben a nyugdíj megállapítá-
sánál a kántori fizetés az összes fizetés 
felének vétetik a nyugdíjtörvény szerint. 

Ha már most ezt vesszük kiinduló 
pontul és hogyha csak azt a 13 ezer 
tanítót vesszük, akik e törvényjavaslat 
mellókleteképen a Ház elé terjesztett 
kimutatás szerint kiegészítésre szorulnak, 
ha a kántori fizetést kihagynók, ez a 
szám mindenesetre fölemelkednék talán 
20.000-ig; de én csak 13.000-et veszek s 
akkor az eddigi maximális fizetésnek, 800 
koronának felét véve, ez ismét 13,000-nek 
400 koronával való több javadalmazását je-
lenti, ami megint 5£00.000 koronát tenne 
ki. Érmek a két kívánságnak teljesítése tehát 
együtt/véve az országra majdnem 12 millió 
korona több terlwt róna. És lehet-e komo-
lyan beszélni ezekről az igényekről, 
lehet-e azokkal komolyan előállni, lehet-e 
az állammal szemben azt a gondolatot 
támasztani, hogy ezeknek az igényeknek 
ma megfelelni képes ? (Fölkiáltások: Nem!) 

De ami a felekezeti, a nem állami ta-
nítóknak az állami tanítókkal váló egyenlősí-
tésének kérdését illeti, ott én in thesi 
annyiban egyetértek a fölszólalókkal, 
hogy ezt én is elérendő célul tűzöm ki. 
(Helyeslés.) Fölvehetném ugyan a vitát 
abban a tekintetben, hogy vájjon az a 
követelés, hogy ez állami költségen esz-
közöltessék, olyan peremtórius jogosultsággal 
bír-e, hogy igazságtalanságról lehet be-
szélni, ha az állam azt nem teszi, de 
én nem veszem föl a vitát ezen a téren, 
mert minek vitatkozzam olyan törekvés 
elvi alapjairól, amelyet gyakorlatilag én is 
magaménak vallok és amelynek teljesítését 
csak a fejlődő körülmények, különösen 
fejlődő gazdaságunk, megerősödő pénz-

ügyeink föltételétől teszek függővé. (Élénk 
helyeslés.) 

De ami már most a kántori fizetés ki-
kapcsolásának kérdését illeti a tanítói fize-
tésből, ennek a követélménynek jogosultságéit 
nem tudom teljesen elismerni. A felekezeti 
tanítónál, annak egész kiképzésében, 
azokban az áldozatokban, amelyet az ő 
kiműveléséért az ő egyháza is hozott 
és a hagyományban is annyira össze 
van nőve a kántori teendő a tanítói 
teendővel és annyira nem olyan lénye-
ges az a munkaszaporulat, amelyet e?, 
az ő vállára ró, hogy én itt az elvá-
lasztást, amint gyakorlatilag majdnem 
kivihetetlennek, úgy elvileg sem tartom 
jogosultnak. 

Erre azt mondják, hogy ez a tény 
már magában előnyö3 helyzetbe hozza 
az állami tanítót, már t. i. azt az 
állami tanítót, aki kántori teendőket is 
teljesít, mert az külön fizetést kap a 
kántorságért. Megengedem. Ez egy spo-
radikus mellékkereset az állami tanítónál, 
az egyes állami tanítókat, nem lehet 
tudni, bogy hányat, előnyösebb helyzetbe 
hoz. De hát nem léteznek-e ilyen elő-
nyösebb helyzetek az állami tanítókkal 
szemben a felekezeti kántortanítókra 
nézve is 1 Hát nem a felekezeti kántor-
tanítóknál a leggyakoribb-e az az eset, 
hogy javadalmuk egy részét egy ingat-
lan jövedelméből húzzák ? Nos, az ingat-
lanok megbecsülését pedig érintetlenül 
hagyom, amint az 1893-ban a kataszter 
alapján történt. Megfélel-e ez a becslés a 
valóságnak ? (Élénk helyeslés.) Tehát spora-
dikus több jövedelmet, sporadikus jobb 
helyzetet élveznek itt is, élveznek ot t 
is, úgy, hogy e tekintetben, ha méltat-
lanságról van szó, hát legalább is egyen-
súlyozzák egymást ezek a különleges 
jobb viszonyai egyes.knek az egyik és 
a másik oldalon. (Igaz! Úgy van!) 

Ami már most a korpótlékok áthelyezését 
illeti, én erre csak egész egyszerűen azt 
mondhatom, hogy mivel, mint előbb 
már mondám, az 1893-ban és 1894-ben 
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már hivatalban volt tanítók, ami nekem 
örömemre szolgál, mert mutatja, hogy 
hosszú időn át képes a magyar tanító 
megfelelni hivatásának, miután —- mint 
mondom — ezen öregebb tanítók a 
tanítóságnak nagy hányadát képezik, 
amennyiben ma is 11.000-nä többen 
vannak, a 200 koronás korpóttékoknak 
minden egyes évfolyammal váló előrehelyezése 
1,118.000 korona több költséggel jár, úgy, 
hogy ennek az operációnak a nagyban 
való keresztülvitele a jelenlegi körül-
mények között szintén nem mutatkozik 
lehetségesnek. De nem zárkózom el azon 
gondolattól, hogy e tekintetben Mán a 
részletes vita során tegyünk és módosítsunk 
annyit, amennyit józanul tenni és módosítani 
lehet. (Elénk helyeslés.) 

Ez az egyik kijelentésem, amelyet 
most tehetek. (Elénk helyeslés.) A másik 
pedig az, (Halljuk ! Halljuk !) hogy én 
elfogadom úgy Metzner Béla, mint 
Szontágh Andor t. barátaimnak azt a 
javaslatát, hogy azt a 200 korona rend-
kívüli pótlékot, amelyet a miniszter érdemeket 
szerzett tanítóknak adhat, különösen az első 
időben, elsősorban a legrégibb tanítóknak 
kompenzációjára fordítsuk. (Helyeslés.) Azzal 
a módosítással, amelyet talán közös 
tanácskozás útján a korpótlékok tekin-
tetében fogunk tehetni és annak a 
200 koronás külön pótléknak ily módon 
való méltányos felhasználásával, azt 
hiszem, sikerülni fog a régi tanítók különösen 
tiszteletremélté igényeinek legalább egy részét 
kielégíteni és ezáltal a méltányosságnak leg-
végsőbb határáig elmenni. 

Á financiális részről szólva, reflektál-
nom kell még Molnár János t. képviselő-
társam álláspontjára. Nagyon sajnálom, 
hogy a javaslat ellenzői közt látom őt, 
ámbár egyéni meggyőződését tisztelem; 
de a fizetés kiegészítésére vonatkozó 
álláspontját nem egészen értem; (Úgy 
van !) mert t. barátom egyfelől nagy 
vakmerőségnek és bitorlásnak mondja, 
hogy az állam egyáltalában beleelegye-
dik abba, hogy a nem állami, különösen 

a felekezeti tanítónak fizetésminimuma 
milyen? Minő jogon avatkozik bele — 
kérdi ő — az állam abba, hogy az egy-
házi iskolafönntartó minő fizetésben 
egyezik meg az ő tanítójával? 

Ugyanabban a beszédben pedig ő 
hangsúlyozza a legerősebben azt a köve-
telményt, hogy az állam pedig a maga 
erejével mindenképen ugyanazon a ma-
gasságig emelje a felekezeti tanítók fize-
tését, amelyet az állami tanítóké elér. 
Ezt a követelést azzal a kifogással nem 
tudom összeegyeztetni. Az én álláspon-
tom az, hogy az államnak igenis jogában 
áll bizonyos fizetési minimumot kikötni 
minden iskolafönntartó részére. (Fölkiál-
tások: Kötelessége!) Epúgy, amint az 
államnak jogában áll a tancélnak, a köz-
művelődési eredménynek bizonyos mini-
mumátkövetelni és megállapítani, amelyet 
minden iskolafönntartótól követel. Ehhez 
tartozik az is, hogy követelhesse, hogy aki 
iskolát fönntart, vagy a maga erejéből, vagy 
az állami segítségnek igénybevételével, amelyet 
egyúttal fölajánl az állam, adja tanítójá/nák 
azt a fizetést, amely szükséges arra, hogy egy 
művelt emberhez méltó életet élhessen (Úgy 
van!) és hogy lelki egyensúlya túlságos nél-
külözések által meg ne legyen zavarva. (Úgy 
van !) Én azt tartom, hogy az állam 
tökéletesen szerepében van akkor, ami-
dőn ezt teszi és megmutatja az ő tisz-
teletét a nem állami iskolafönntartóknak 
szerzett jogai és történeti hagyományai 
iránt, amidőn ennek a követelményének 
fölállításával egyidejűleg fölajánlja segít-
ségét a kívánt fizetési minimum kiegé-
szítésére. (Úgy van!) És ne méltóztassék 
olyan kicsi dolognak venni a törvény-
javaslatnak a financiális rendezésre vo-
natkozó azon egészen új intézkedését, 
amely az állami hozzájárulást le nem 
szállíthatónak mondja, ha az iskolafönn-
tartó a maga erejéből kiegészíti a taní-
tónak fizetését egészen azon pontig, 
amelyet az állami tanítók élveznek. Meg-
engedem, hogy az egyes hitközségek 
ritkán fognak abban a helyzetben lenni, 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 7 . SZÁM. 

hogy ezt a kiegészítést a maguk erejé-
ből elérhessék és eszközölhessék. De azok 
a nagy szervezetek, amelyek az egyes hitköz-
ségek háta mögött állanak, ezek igenis a 
legtöbb esetben, vagy legalább igen sok 
esetben lesznek azon helyzetben és akkor, 
ha azután annyira a szívükön fekszik a 
tanítók sorsa, akkor ne követeljenek min-
dent az államtól, hanem éljenek azzal a sza-
badsággal, amelyet ez a törvényjavaslat biz-
tosít. (Elénk helyeslés a jobb- és baloldalon.) 
Eddig ez meddő dolog let t volna. Eddig 
hiába egészítette volna ki egy iskola-
fönntartó a saját megerőltetésével az ő 
tanítója fizetését a törvény által meg-
állapított minimumon fölül, mert abban 
a pillanatban ugyanazon az arányban 
elvesztette volna az állami segítséget, 
amely arányban magát megerőlteti. Mi-
nek is kellett volna tehát megerőltetnie 
magát? Most nem fogja elveszíteni az ál-
lamnak segítségét ebben az esetben. Azok 
között a kiegyenlítő rendszabályok kö-
zött tehát, melyekkel megindítottam a 
dolgot, azon az úton, hogy a nem állami 
tanítók a fizetés tekintetében utolérjék 
az államiakat és amelyekkel ezen útnak 
kétharmad részét már most megtettem, 
ennek az utolsó harmadrésznek meg-
tételére megnyitottam a lehetőséget, 
megnyitottam a zsilipeket. (Elénk he-
lyeslés a jobb- és baloldalon.) Ezt is 
méltóztassék azon kiegyenlítő rendsza-
bályok közé venni, amelyeket a törvény-
javaslatba bevettem és ne méltóztassanak 
lekicsinyelni, különösen azok, akik az 
cmtonómia fűtésének szempontjából tesznek 
olyan lényeges kifogásokat. (Elénk helyeslés 
és éljenzés a jobb- és baloldalon). 

T. képviselőház ! Ezzel tőlem telhető-
leg végeztem a kérdésnek a financiális 
oldalával. Abban a meggyőződésben va-
gyok, hogy ha a készülődések izgalmain 
túlvagyunk, hogy, ha befejezett tényként 
áll majd ez a törvényjavaslat mint törvény 
az ország közvéleménye előtt, ha majd annak 
jótékonyságait a tanítótestület tényleg élvezni 
fogja, lui be fogja látni, hogy mindjárt most 

minden felekezeti tanító 300, talán 400 
koronával többet kap, mint amennyit eddig 
élvezett és hogy 30 éves pályafutása után 
nem 1100, hanem 2000 koronával, esetleg 
2200 horonáral fejezi be a pályafutását, ha 
mindezt a tanítók mérlegélni fogják: meg 
vagyok győződve, hogy azok a hullámok 
is le fognak csendesedni, amelyek ma létez-
nék, — hiszen természetes, hogy kapu-
zárás előtt mindenki akar annyit, ameny-
nyit csak el lehet érni (Derültség.) 
meg vagyok győződve, hogy akkor igen 
keveseknek kivételével, akik talán tudatosan, 
talán öntudatlanul, sötét céloknak szolgálatában 
állanak, (Igaz! Úgy van! a baloldalon.) 
be fog állani az a megnyugvás, amelyre 
törekszem és amelyre nagyon szükség van: 
hazai népoktatásunk föllendülésére. (Elénk 
helyeslés a jobb- és baloldalon.) 

Már most áttérek a törvényjavas-
lat intézkedésének második csoportjára, 
amely ellen sokkal mélyebbreható ellen-
vetések tétettek és amely az állami és 
nemzeti érdekeknek megóvására és biztosítá-
sára vonatkozik. Es itt, mindjárt a kü-
szöböli) találkozom egy általános mon-
dattal, amely igen tetszetős, de igazságot 
vagy legalább egész igazságot nem tar-
talmaz. Ez a mondat pedig az, hogy az 
állami érdeket föltétlenül meg kell óvni 
az iskolában, akár élvezzen a tanító 
fizetéskiegészítést, akár nem. 

Ennek folytán nincs jogosultságuk oly 
feltételeknek, amelyek a fizetéskiegészí-
tés mellé ragasztatnak, mert azok vagy 
szükségesek az állami követélmények szem-
pontjából és akkor érvényesíteni kell 
azokat minden tanítóval szemben, vagy 
nem szükségesek és akkor a fizetéski-
egészítésben részesülő tanítókkal szem-
ben sincs jogosultságuk. 

De ez csak részben áll. Bizonyos, 
hogy vannak állami követelmények, 
amelyeket érvényesíteni, amelyeket biz-
tosítani kell (Úgy van! balfelől.) min-
den iskolában, tekintet nélkül arra, 
hogy az részesül-e fizetéskiegészítésben, 
igen, vagy nem. (Elénk helyeslés a bal-
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oldalon és jobbfelől.) És ez a törvény-
javaslat az eddig fennálló törvényektől 
épen abban különbözik és pedig öntu-
datosan és céltudatosan különbözik, 
hogy az állami szempontból követelendő 
biztosítékoknak legnagyobb és leglénye-
gesebb részét kiterjeszti minden iskolára, 
tekintet nélkül arra, hogy nyer-e az 
állami íizetéskiegészítést, vagy sem. 
(Élénk helyeslés a baloldalon.) 

Az állami íizetéskiegészítés, az a tény, 
amely szerint az állam valamely isko-
lának fenntartásához hozzájárul, azon-
ban mégis a pozitív kötelességeknek 
egy fokozott mértékét állapítja meg az 
állammal szemben, nemcsak, sőt nem is 
elsősorban az illető iskolára és az illető 
iskolafenntartóra nézve, hanem elsősor-
ban arra a miniszterre nézve, aki ezt 
a segélyt indítványozza, javasolja és 
aki azért felel; aki nem csupán azért 
felel, hogy az országgyűlés által szava-
zott összegeket azokkal összekötött célra 
fogja fordítani, hanem azért is, hogy 
nem kér az országgyűléstől összegeket 
oly célokra, amelyeket az állami szem-
pontokkal teljesen kongruenseknek nem 
ismer, (Úgy van! balfelől.) amelyek az 
állami célokat pozitíve nem szolgálják. 
(Élénk helyeslés balfelől.) 

Ha ezeket tekintetbe vesszük, akkor 
igen méltányosnak, sőt szükségszerűnek 
fog föltűnni mindenki előtt, hogy az 
állami szempontok megóvása mértéké-
nek azon minimuma mellett, amelyet 
minden iskolától követelni kell, az állam 
fogalmából, az állam föladataiból, az 
állam fönnállásának föltételeiből kifolyó-
lag, akár élveznek fizetéskiegészítést, akár 
nem, (Ugy van! balfelől.) még az állami 
célok elérésére szolgáló pozitív közre-
működésnek egy fokozott mértékét is 
kívánjuk azoktól az iskoláktól, amelye-
ket állami forrásokból támogatunk és 
segítünk. (Élénk helyeslés a baloldalon.) 

A törvényjavaslat intézkedéseinek ezen 
csoportja ellen az autonómia szempont-
jából, az iskolafönntartók szabad rendel-

kezési jogának szempontjából emeltek 
kifogásokat, különböző hangnemekben. Az 
egyik az autonómia megsemmisítését 
látja benne, a másik pedig csak az 
autonómia megtámadását, gyengítését. 

Buzátll Ferenc : Hát akiknek nincs 
autonómiájuk ? 

Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter : Akiknek nincs 
autonómiájuk, azoknak joguk van arra, 
hogy legyen (Úgy van! balfelől.) és azok-
nak. hogyha Isten megsegít és kellő időn 
át maradok ezen a helyen, (Élénk éljen-
zés és taps a baloldalon és jobbfelől) 
ez az autonómiájuk meg is lesz. (Taps 
a jobboldalon.) És ezen leendő autonómia 
szempontjából épúgy lehet mérlegelni 
ezen törvényjavaslat intézkedéseit, mint 
a már meglevő autonómia szempontjából. 
(Élénk helyeslé s és éljenzés a bal-oldalon.) 

Minthogy a fölhozott ellenérvek leg-
nagyobb része reám, megvallom, azt a 
benyomást teszi, hogy akik azokat az 
érveket a legnagyobb erővel hangsúlyoz-
ták, a törvényjavaslatot el nem olvas-
ták, (Derültség balfelől. Úgy van !) vagy 
ha el is olvasták, meg nem értették, 
vagy ha megértették, érdekükben áll, 
hogy mások meg ne értsék. (Igaz! Úgy 
van ! a baloldalon.) Ennek folytán én 
egész egyszerűen csoportosítani fogom a 
törvényjavaslat legfőbb intézkedéseit s 
fel fogom vetni a kérdést, hogy ezek 
az intézkedések miben semmisítik meg, 
miben sértik és miben korlátozzák az 
autonómiát akkor, ha az autonómiának 
helyes fogalma alapján érvelünk, (He-
lyeslés a baloldalon.) ha az autonómiát 
nem tekintjük — hogy úgy mondjam — 
címnek arra, hogy az állam,l érdelcek és az 
állami, szempontok érvényesülését vagy egy-
szerűen léhaeulenné tegyük, vagy legalább is 
az állam kezéből kivegyük (Igaz ! Úgy van !) 
és egyes tényezők jó- vagy rosszakara-
tának szolgáltassuk ki. (Élénk helyeslés.) 
Ilyen autonómikus fogalmakkal termé-
szetesen nem fogok vitatkozni. Akik 
ezekből indulnak ki, azokat átengedem 
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a fogalom logikai következményei ki-
színezésének és az ebből folyható szel-
lemi élvezetnek. (Elénk derültség.) Ez 
egy olyan álláspont, amellyel egy mo-
dem törvényhozás termében alig lehet 
vitatkozni. (Igaz! Ugy van.) 

A javaslatnak azon intézkedései, melyek 
állítólag az autonómiát megszorítják, a kö-
vetkezők: először az, hogy a 200 koro-
nánál kisebb összeggel segélyezett iskola 
tanítójának alkalmazása a miniszter jóvá-
hagyásától függ, másodszor az, hogy a 
magyar nyelv tanításának nemcsak óra-
száma, hanem tanterve is a miniszter 
által állapítandó meg, (Elénk helyesles 
a jobb- és baloldalon.) és ez áll általá-
nosságban minden iskolára, harmadszor 
az, hogy ott, ahol állami szubvenciót, 
alapfizetés-kiegészítést élvez a tanító, 
nemcsak a magyar nyelvnek, hanem a 
magyar történelemnek, a földrajznak és 
a hazai honpolgári jogok és kötelességek 
ismertetésének tantervét is a miniszter 
állapítja meg és hogy nem magyarajkú 
iskolákban a miniszter által is jóvá-
hagyott hazafias tartalmú tankönyvek 
és olvasókönyvek segítségével történjék 
ez a tanulás. (Élénk helyeslés.) Továbbá, 
hogy az államellenes deliktumoknak cso-
portjában (Halljuk ! Halljuk !) — de csakis 
ebben, még pedig általánosságban, akár 
élvez az iskola állami fizetéskiegészítést, 
akár nem — az állam is gyakorolhasson 
fegyelmi hatóságot. (Élénk helyeslés a 
jobb- és baloldalon.) 

Ezenkívül' a javaslat tartalmaz még 
egyes intézkedéseket, amelyekben előre 
megfelel Melczer Vilmos t. képviselőtár-
sam igen jogos felfogásának, annak t. i., 
hogy ahol államellenes tünetek mutat-
koznak, ezekért nem kell kizárólag — 
sőt néha nem is első sorban -— a tanítót 
felelőssé tenni, hanem azt az iskolafönn-T ' 
tartót, (Elénk helyeslés.) akinek esetleges 
meghagyásai vagy mulasztásai okozták 
a tanító mulasztásait. (Igaz! Úgy van! 
a baloldalon.) A törvényjavaslat erről 
— s ez is új benne — az új rendelke-

zések egész sorozatával intézkedik: hogv 
t. i. mikor a tanító fölöttes hatósága 
a hibás, minő eljárás követendő azon 
fölöttes hatóságok alatt álló iskolákkal 
szemben. Végül a törvényjavaslat tar-
talmaz bizonyos intézkedéseket a magyar-
nyelv tanításánál szem előtt tartandó 
tancél tekintetében. (Helyeslés.) 

T. képviselőház ! Nézzük ezeket az 
egyes intézkedéseket, menjünk ezeken 
sorjában végig. (Halljuk! Halljuk!) 

Kezdjük a magyar nyelv tanításán. 
A magyar nyelv tanításának követelmé-
nyeivel szemben, amelyet én res judicata-
nak tekintek, (Helyeslés a baloldalon.) 
mert hiszen ezt a kötelezettséget nem 
az a törvényjavaslat állapította meg, 
hanem megállapította, miként mindjárt 
ki fogom fejteni a t. Ház előtt, a ma-
gyar törvényhozás az intézkedések egész 
sorozatával, mondom, a magyar nyelv 
tanításának követelményeivel szemben 
t. képviselőtársaim egy igen egyszerű, 
de sokszor igen hatásos módszert követ-
nek. Ez a hatásos módszer abban áll, 
hogy ha egymásután többen, értelmes 
és a dologhoztudás egész látszatával fel-
fegyverzett férfiak, mint axiómát állít-
nak valamit, akkor az ötödik-hatodik 
állításnál már olyan érzés lepi meg a 
hallgatóságot, hogy ennek bizony igaz-
nak kell lennie, vagy legalább kell, hogy 
legyen benne valami, mert különben 
annyi apodikticitással, annyi bátorsággal 
hogy állítanák ? ! így szerepelt nemze-
tiségi t. képviselőtársaim ajakán az az 
axióma, hogy a többnyelvű tanítás az 
elemi iskolában pedagógiai nonsens, me-
rénylet a növendékek ellen. Ezt annyi-
szor ismételték. (Zaj. Halljuk! Halljuk!) 
hogy a végén magam is kételkedni 
kezdtem, nem vagyok-e merénylő pár 
százezer nem magyarajkú gyermekkel 
szemben, akiket én ezen tortúrának ki-
teszek ? (Derültség.) De egy kis körül-
tekintés a művelt Európában, sőt a ma-
gunk hazájában, megnyugtatott engem 
és nem állottam aztán többé olyan 
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fekete színben önmagam előtt, mint 
ahogy eleinte gondoltam. (Derültség.) 
Itt régi képviselőtársamnak, Polit Mi-
hálynak akarok egy kis örömet szerezni, 
(Halljuk! Halljuk!) aki már régóta oda 
utasít minket, hogy legyen Magyarország 
egy keleti Svájc. E tekintetben kon-
cessziókat vagyok hajlandó neki tenni 
(Halljuk! Halljuk!) és emlékezetébe idé-
zem, hogy majdnem minden svájci kan-
tonnak iskolájában a többnyelvűség dívik 
az oktatásban. (Igaz! Úgy van!) 

Egy adatot akarok különösen kiemelni, 
(Halljuk! Halljuk!) mert ennek, bár kis 
területre vonatkozik, nagy az analógiája 
a mi helyzetünkkel. Dívik ugyanis a 
többnyelvűség az oktatásban, nemcsak azon 
három nyelv között, amelyek Svájcban 
hivatalos nyelvekül vannak elismerv. , a 
német, francia és olasz nyelvek között, 
de ott van Graubündten kanton, ahol 
él egy kis faj, amely nyelvre rokon a 
mi románainkkal, a ladin faj, annak 
vannak iskolái, saját anyanyelvükön 
fenntartott iskolák, ele azokban az isko-
lákban a német nyelvnek, mint a kan-
ton többsége nyelvének oktatása köte-
lezővé tétetett kantonális törvénnyel. 
(Igaz! Ügy van!) íme, a merénylőknek 
már egyik csoportja. (Éljenzés és taps. 
Mozgás a középen. Halljuk! Halljuk!) 

Svédországban és Norvégiában a své-
deken és norvégeken kívül vannak még' 
lappok és finnek. Nem beszélek a lap-
pokról, miután tudvalevő, hogy a kul-
túrának meglehetősen alacsony fokán 
álló néptörzs, de beszélek a finnekről, 
akik igen magas nemzeti kultúrával 
bírnak. (Igaz ! Ugy van !) Vagy tízezer 
finn él Svédországban ós ezek külön 
előkészítő-tanfolyamon mennek át, hogy 
azután a tisztán svéd nyelvű iskolákba 
bejuthassanak és a svéd állami nyelven 
nyerhessenek oktatást. íme megint, még 
pedig egy a kultúra magas fokán álló 
ország, mely a merénylők sorába lépett 
és mellettem ül a vádlottak padján. 
(Élénk helyeslés.) 

Belgiumban 6751 népiskola van. Ezek 
közül írancia nyelvű 3895, flamand 
2768. A francia tannyelvű 3S95 iskola 
közül 2306 iskolában még a flamand 
nyelv is taníttatik, pedig ez nem állam-
nyelv Belgiumban. Tehát íme 2306 isko-
lával, mint merénylő. Belgium is oda 
került a vádlottak padjára. (Éljenzés 
és taps.) 

Ha már most a külföldet elhagyjuk 
és hazai viszonyainkat nézzük, akkor 
azt fogjuk találni, hogy Magyarország-
nak 14.000 iskolája közt van tisztán 
magyar nyelvű 7285, tisztán más, t. i. 
nem magyar, de egy tannyelvű iskola 
van 3234. (Felkiáltások: Sok!) 3542 
olyan iskola van ezenkívül, amely a 
gyermekek kel szemben elköveti azt a 
butító merényletet, hogy állami kényszer 
nélkül, tisztán pedagógiai indokokból, 
vagy — nem tudom — talán öngyil-
kossági hajlamból (Derültség.) vagy rae-
rénylési perverzitásból, több tannyelvet 
tanít, (Éljenzés és taps.) 

T. képviselőház! így nézünk ki ezzel 
az axiómával, amely szerint az anya-
nyelv mellett még egy más nyelvnek 
a tanítása az iskolában merényletet 
képez a gyermek értelmisége ellen. 

Én tökéletesen megengedem, amit 
Melczer Vilmos t. képviselőtársam mon-
dott, hogy az anyanyelv mellett a má-
sik nyelv tanításának sikere — legyen 
az az államnyelv vagy más — nagyobb 
lesz olyan helyeken, ahol az iskolán 
kívül előmozdítják azt a társadalmi 
jelenségek is, a társadalmi találkozás 
azt a nyelvet beszélő egyénekkel, amely 
nyelv taníttatik ; ezt megengedem és 
mindenesetre nem képzelhető, hogy a 
végrehajtásban és az eredmény számonké-
résében lesz valaha miniszter, aki ezt 
a különbséget az eredmény mérlegelé-
sénél nem fogja tekintetbe venni. (Igaz! 
Úgy van!) Csak azt a tényt kell meg-
dönteni egyszersmindenkorra, azt a 
nagyképűsködő ' állítást, hogy egy másik 
nvelvnek a tanítása a műveltség szem-
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pontjából attentátumot képez a gyer-
mek ellen. (Igaz! I T gj van!) 

Maniu t. képviselőtársam is foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, mikor az állami tanítók 
fizetésrendezését tárgyaltuk. 0 akkor 
cáfolgatta egy korábbi beszédemet, 
amelyben én kifejtettem azt a meggyő-
ződésemet, melyet az ő cáfolata dacára 
fenntartok, hogy a magyar nyelv taní-
tása a népiskolákban először azért szük-
séges, mert nem engedhetjük meg azt, 
hogy képződjenek tömbök, faj szerint 
szervezett tömbök ezen országban, ame-
lyek, hogy úgy mondjam, hermetice el 
vannak zárva az ország többségének, 
az ország szellemi életét hordozó nyelv-
nek megértésétől és így a hazai lako-
sok, honpolgárok összességével való 
érintkezéstől és másodszor, mert tarto-
zunk a demokratikus elvnek (Helyeslés.) 
az ország minden lakójával szemben 
azzal, hogy megalapozzák számára a 
jövőt, (Elénk éljenzés és taps.) hogy 
olyan műveltséget adjunk neki, amely-
nek alapján ennek az országnak min-
den fia, akármilyen legyen az anya-
nyelve. felemelkedhessék az ország szel-
lemi és politikai életének legmagasabb 
fokára. (Elénk éljenzés és taps.) 

Hozzá kell tennem, hogy nem a leg-
tisztább világításban ragyog ez országhoz való 
ragaszkodása azoknak, akik ezzel szembe-
száUnak, akik az ő néptörzsüket, azt a fajt, 
amelyhez tartoznak, csakhogy izoláltságában 
fenntarthassák, a bóldogidás útjaitól elzárni 
akarják. (Elénk helyeslés és taps.) Mit 
mond erre Maniu képviselőtársam? Azt 
mondja: Kérem, aközt a sok paraszt-
gyermek közt talán lesz ezer közt 
három, aki kiemelkedik az ő falusi éle-
tének egyszerűségéből, tovább tanul, 
halad és magas polcra jut. Hát ezen 
kevesek kedvéért gyötörjük nyelvtanu-
lással a sokakat? 

Megengedem, hogy csak három lesz, 
de ki tudja nekem előre megmutatni, 
hogy a közt a száz vagy ezer közt, 
melyik az a három ? (Elénk helyeslés 

és taps.) Es ha t. képviselőtársam nekem 
ezt a hármat csecsemőkorában meg-
mutatja, akkor csak ezt a hármat 
fogom oktattatni. (Elénk helyeslés, él-
jenzés és taps.) Ez a három vagy kettő, 
vagy legyen akármennyi ezer közt vagy 
tízezer közt, az képviseli annak a többi 
ezernek, az képviseli az egész tömeg-
nek összefüggését a nemzet ideális cél-
jaival, az emberi haladás magasabb 
fokaival, az képviseli annak a tömeg-
nek a reményét az emelkedésre. (Elénk 
helyeslés.) Hogyha ennek a háromnak 
elálljuk az útját, akkor azt az egész 
tömeget visszasülyedni engedjük a re-
ménytelenség, a csüggedés, a sötétség 
posványába, (Elénk helyeslés, éljenzés 
és taps.) akkor azután az a többi ezer, 
látva a boldogulásnak, az előrehaladás-
nak a lehetetlenségét, vagy az állam-
nak fogja ezt tulajdonítani és ellen-
ségévé válik az államnak, vagy a tár-
sadalomnak és ellenségévé ^ válik a tár-
sadalmi rendnek. (Igaz! Úgy van!) Az 
emelkedés lehetősége, az emelkedés 
lehetőségeinek megerősítése, az emel-
kedés alkalmainak szaporítása, az emel-
kedés gyakoriságának előmozdítása: ez 
nemcsak nemzeti, hanem szociális poli-
tika is. (Elénk helyeslés és taps. Moz-
gás jobbfelől. Halljuk! Halljuk! Zaj.) 

Mennyire igazam volt abban a fel-
tevésben, mely szerint a törvényjavas-
latnak legkeményebb bírálói azt való-
színűleg el sem olvasták, vagy legalább 
figyelemmel el nem olvasták, minek is 
olvassanak el valamit, amiről az ítélet 
már előre készen volt, (Derültség.) 
annak bizonyítékául itt van Popovics 
képviselőtársam, aki feJjajdult. hogy 
hány tantárgyat fog kelleni magyarul 
tanulni, a polgári jogok és kötelességek 
ismeretét, a hazai földrajzot és a hazai 
történelmet. Én nem tartanám szeren-
csétlenségnek, hogyha, ezek a tantárgyak 
csakugyan magyarul adatnának elő, de 
a törvényjavaslatban ez nincs benne. (Derült-
ség.) Csak az van benne, hogy a minisz-
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ter által kiadott tanterv szerint tani tan-
dók, általa jóváhagyott tankönyv szerint 
(Mozgás a középen.) és az indokolásban 
benne van, hogy ebben a tantervben 
szándékozom intézkedni, mire nézve ? 
Arra nézve, hogy ezeknek a tárgyaknak 
előadása a magyar nyelvismeret meg-
erősítésére is szolgáljon; hogy ezek a 
tantárgyak kizárólag magyar nyelven 
adassanak elő, az a törvényjavaslatban 
nincs benne és ami a törvényjavaslat-
ban nincs benne, arra alapította t. 
képviselőtársam felszólalását. (Úgy van ! 
ügy van! Derültség.) 

Egyáltalában, t. képviselőház, aki a 
törvényjavaslatot figyelmesen elolvasta 
s annak irányával tisztába jönni jó-
hiszeműleg iparkodott, lehetetlen, hogy 
ne vette volna észre, hogy az állami 
szempontokat védő intézkedéseknek fő-
súlya nem a nyelvtanuláson, hanem az 
államellenes irányzatok megfékezésén 
nyugszik. (Elénk helyeslés.) Nem mon-
dom, hogy amarra nézve is nem tettem 
és nem teszem a lehetőt, de a lehetet-
lenre nem törekszem. A magyar nyelv 
tanításának előmozdítására nézve is 
vannak intézkedések ebben a törvény-
javaslatban, de a súlyt a hazafias szellem-
nek biztosítására fektetem. (Hosszantartó 
élénk helyeslés. Zaj.) 

T. képviselőház ! Nézzük kicsit a 
multat és a múltnak intézkedéseit a 
magyar nyelv tanítása tekintetében, 
hogy aztán mérlegelhessük azt a túl-
zást, hogy aztán mérlegelhessük azt a 
zsarnokságot, mely ebben a törvény-
javaslatban foglaltatik. Az 1792 : VII. 
t.-c. szerint: a magyar nyelvet rendes 
tantárggyá kell tétetni minden magyar-
országi iskolában. Az 1805 : IV. t.-c. 
5. §-a ismétli és sürgeti ezt a törvényes 
intézkedést. 

Az 180C-ban azon rettentő magyar 
soviniszták által kiadott rendelet, amely 
soviniszták a bécsi udvari kancdiáriában 
ültek, (Derültség.) ezt tartalmazza (Ol-
vassa): „Linguae patriae usum ci vi 

hungaro esse omnino necessarium nemo 
est qui ambiguat, idcireo cura ubique 
peculiaris et continua erit in scholis 
Hungáriáé adhibenda, ut nullius cogni-
tione adolescentes pariter et quanto ci- 
trus imbuantur." 

Ez annyit jelent, hog}' senki sem 
fogja tagadni — így mondja 1806-ban 
a soviniszta magyar bécsi udvari kan-
cellária - hogy a hazai nyelvnek 
ismerete minden magyar állampolgár-
nak feltétlenül szükséges. 

Polit Mihály: Lingua patria! (Nagy 
zaj és felkiáltások: Vizet!) 

Gróf Appony i Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter : T. képviselő-
társam, miután őt egy együttes uta-
zásra hívtam meg Svájcba, úgy látszik 
ott maradt és nem jöt t velem vissza 
Magyarországba. (Elénk derültség és 
taps.) Különben tudná, hogy a lingua  
patria alatt több nyelvet Svájcban 
igenis lehet érteni, Magyarországon 
azonban lingua patrianak mindenkortól 
fogva a magyar nyelvet tekintették. 
(Zajos helyeslés.) Ez az idézett rendelet 
nem többesszámban szól, nem azt 
mondja, linguarum patriaram usum, 
mert engem is butítottak gyermek-
koromban többféle nyelvnek megtanu-
lásával, (Derültség.) és ennek következ-
tében tudom a latinban is megkülön-
böztetni a singularist a plurálistól. 
(Derültség.) 

Tehát nem linguarum patriarum, hanem 
linguae patriae, hogy pedig ez a magyar 
nyelv, ezt t. képviselőtársaim az 1526-iki 
Rendektől is megtanulhatja, kik, amikor 
Ferdinándot királlyá választották, egy-
szersmind a hazai nyelvnek fönntartá-
sát már akkor is kikötötték, ami alatt 
mást, mint a magyart nem értettek. 

Ami azután következik, az az 1879-iki 
törvény, és hogy ezt a törvényt mikép 
értelmezték kormányzatilag eddig, erre 
nézve leszek bátor felolvasni, nem Lukács 
miniszternek a rendeletét, amelyre t. 
képviselőtársaim hivatkoznak, hanem 
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felolvasom az 1902-ben Wlassics Gyula 
volt miniszter úr által kiadott rende-
letet, amely a tancélt így tűzi ki (Ol-
vassa): „Természetes, hogy a tanterv-
ben a magyar nyelv tanításánál kitű-
zött cél az összes nem magyar tannyevü, 
tehát a hitfelekezeti népiskolákra nézve 
is kötelező, mert a törvény által meg-
kívánt taneredmény minden jellegű is-
kolára nézve csak ugyanaz lehet. A 
királyi tanfelügyelőség tehát a nem 
magyar tannyelvű népiskolákban a ma-
gyar nyelvtanítás eredményét a fentebb 
részletezett törvényes rendelkezéseknek 
lelkiismeretes szem előtt tartásával 
szakszerűen és alaposan vizsgálja meg. 
I t t különösen hangsúlyozom, hogy a 
népiskolai magyar nyelvtanítás egyedüli 
és főcélja, hogy a nem magyar anya-
nyelvű gyermek a magyar beszédet 
annyira elsajátítsa, hogy ezen nyelven 
s az ő életviszonyainak megfelően gon-
dolatait magyarul érthetően ki tudja 
fejezni, továbbá tudjon magyarul folyé-
konyan olvasni ós helyesen írni." 

így állapította meg a tancélt Wlassics 
Gyula volt miniszter úr. En ebben a 
törvényjavaslatban a tancélt csak akként 
állapítom meg — és megvallom, csak 
azért állapítom meg így, mert ezt több-
nek tartom — hogy tudja gondolatait 
érthetően kifejezni. Ezzel tehát nem 
mentem előbbre azzal szemben, amit a 
törvény megállapít, hanem inkább az 
eddigi kormányzati intézkedések mögött 
maradtam. És én Melczer Vilmos t. kép-
viselőtársamnak — bocsánatot kérek, 
nem vagyok gondolatkitaláló rendesen, 
de e pillanatban az vagyok — leolva-
som az arcáról, hogy ő arra akarna 
engem figyelmeztetni, hogy a Wlassics-
féle rendeletben benn volt az a meg-
határozás, mely az én javaslatomban 
benfoglaltatik, hogy „az ő életviszonyai-
nak megfelelően" tudja gondolatait ki-
fejezni. Ez igaz. de viszont benn volt 
az i>. mint törvényes követelmény, hogy 
tudjon magyarul folyékonyan olvasni és 

folyékonyan írni. Hát én, t. képviselő-
ház, nem idegenkedem attól az üzlettől, 
hogy kicseréljük ezt az intézkedést a 
törvényjavaslat részletes tárgyalásánál 
a tekintetben, ami a törvényjavaslatban 
több van, de abban a tekintetben is, 
ami kevesebb van benne, mint a Wlassics-
féle rendeletben. 

Egy hang' a baloldalon: Megalkud-
hatunk ! 

Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter: Nem,alkudozásról 
nincsen szó, hanem arról igenis, hogy 
világosan, minél precízebben fejeztessék ki a 
törvényjavaslat célja, hogy az önkénynek a 
végrehajtásban minél kisebb tere legyen és 
hogy a jogi biztosítékokat mind inkább sza-
porítsuk. Ebbe, t. Ház, én mindig szíve-
sen belemegyek. (Helyeslés.) 

így vagyunk a törvényjavaslatnak a 
magyar nyelv tanítására vonatkozó kö-
vetelményei tekintetében. 

De lássuk a másik csoportot, amely 
a törvényjavaslat ellenzőinek egy része 
szerint leginkább sérti az autonómiát. (Hall-
juk! Halljuk!) Itt van először a minisz-
ternek az a joga, hogy ahol a tanító 
200 koronánál nagyobb állami segélyt 
vesz igénybe, ott az ő megerősítése a 
minisztertől függ. Hát így áll ez egy-
szerűen a törvényben, hogy a miniszter 
önkényére van bízva, hogy kit hagy 
jóvá és kit nem? A törvény világosan 
megmondja, hogy a miniszter vissza-
utasíthatja a tanítót, ha nem felel meg 
törvényes kötelességének vagy ha állami 
szempontból kifogásolható. Ez semmi, 
ez a megszorítás, mert hiszen a minisz-
ter parlamenti felelősség mellett műkö-
dik és hogyha az ő visszavetési joga 
úgy körül van írva, akkor itt a Házban 
felelősségre vonhatják azt a minisztert, 
aki ilyen visszavetési okok nemlétezésé-
ben, tisztán önkény ke désből, mégis a 
visszavetéssel él. Azok a tényezők pedig, 
különösen azok az egyházak, akiknek 
autonómiáját a miniszter önkénykedóse 
sérthetné, mindannyian bírnak elég par-
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lamenti súllyal, a képviselőház tárgya-
lásaira annyi befolyással, hogy igen kel-
lemetlenné tennék annak a miniszternek 
a helyzetét, aki igaztalanul akarna az 
ő jogkörükbe beleavatkozni. (Igaz! Úgy 
van!) Es ha Polit t. képviselőtársam azt 
mondja, hogy a többségi összetartozás 
elfojtaná az ő szavukat . . . 

P o l i t Mihály : A tapasztalás azt bizo-
nyítja! (Zaj.) 

Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter: A tapasztalás az 
ellenkezőre tanít. Arra, hogy mikor it t 
felekezeti kérdések és érdekek merülnek 
fel, akkor bizony a többségeknek és 
pártoknak keretei ingadoznak (Úgy van!) 
és akkor minden miniszter, nehogy saját 
pártjának felbomlását vagy ennek veszé-
lyét idézze elő, bizonyos pontig kény-
telen néha azokkal a követelésekkel a 
megengedett határon túl is megalkudni. 
(Igaz! Úgy van!) 

De hát, t. Ház, ez az intézkedés nem 
új, csak az összeg, változott. 120 koro-
náról 200 koronára és ezt az intézke-
dést az 1893-ik évi törvény fönnállása 
óta kezelte Csáky miniszter, Wlassics 
miniszter, Berzeviczy miniszter, kezelte 
egy ideig az alkotmányellenes kormány, 
egy esztendő óta kezelem én. Tehát 
öten voltunk, — sok tekintetben igen 
különböző felfogású emberek — (Úgy 
van!) és mondják meg, fordult-e elő 14 
esdendő alatt egyetlenegy eset, mikor egy 
miniszter visszaélt volna ezzel a hatalommal. 
(TTgy van! Úgy van!) 

Nohát, ha ötféle miniszter kormány-
zása alatt 14 évi tapasztalásra utal-
hatunk, akkor megvallom, ez az aggo-
dalom valóban csak igen teoretikus 
természetű. De viszont azt mondom : 
lehetetlen, hogy egy felelősségének tuda-
tában levő miniszter arra kérje az orszá-
got, hogy támogatást adjon államkölt-
ségen egy tanítónak és ne tartsa fönn 
magának a mérlegelést, hogy az a 
tanító nem olyan-e, aki az oktatást, 
a nevelést államellenes irányban, az 

állam ellen ne fordíthassa. (Zajos he-
lyeslés.) 

Itt van a tankönyveknek, a tantermek, 
bizonyos tantárgyaknak meghatározása. Mely 
tárgyak ezek? A magyar nyelv, vala-
mint a polgári jogok és kötelességek 
ismertetése és talán a miniszter beavat-
kozása abból a szempontból is szükséges, 
hogy a polgári jogok és kötelességek 
ismertetésében ne egyoldalúlag a jogokra 
fektessenek súlyt, hanem a kötelessé-
gekre is. (Elénk helyeslés. Taps.) Mert 
az autonómiáknak én nagy tisztelője 
vagyok, de az állammal szemben meg-
van az a természetes hajlandóságuk, 
hogy a jogok és kötelességek korrelativ 
fogalmai között az elsőre szeretik tenni 
a súlyt. (Helyeslés.) Továbbá a hazai 
földrajz és történelem is. Mind oly tan-
tárgyak ezek, amelyek tanítása a leg-
nagyobb mértékben összefügg az állam-
polgári képzéssel. Már most, hogy az 
államkormányzatnak ne legyen hozzá-
szólási joga, ne legyen joga a tekintet-
ben az utolsó szót kimondani, vájjon 
megfelel-e az állampolgári képzés mér-
tékének és kívánalmainak az a tanterv 
és tankönyv, amelyek ezekben a nem-
zeti tartalmú, ezekben a tág értelmében 
véve politikai tárgyakban használtatnak : 
aki az autonómiát ennyire akarja kiter-
jeszteni, aki az államot annyira nullifi-
kálni akarja, hogy saját létérdekeinek 
megóvása tekintetében semmi eszköz ne 
legyen kezében, az behunyt szemekkel 
jár végig ezen országon, az nem tudja, 
nem látja, hogy ebben az országban mi 
van, hogy ebben az országban micsoda 
tényezőkkel kell küzködnünk, hogy ebben 
az országban minő veszélyeket kell mind-
untalan elhárítanunk. (Igaz! Úgy van!) 
Sohasem lehet, nem képzelem azt a 
minisztert, aki egy kaptafára mér ebben 
a tekintetben mindenkit, nem képzelem 
azt a minisztert, aki az általános tan-
tervbe való beilleszthetés céljából a tan-
terv megállapítása előtt nem keresi az 
érintkezést az iskolafönntartó tényezők-
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kel: de az utolsó szót, a döntő szót ezen 
tantárgyakra nézve kell, hogy a minisz-
ter kimondhassa, különben, t. képviselő-
társaim. nem vállalhatom a felelősséget 
azért, hogy a nem állami iskoláknak 
csak egy fillér szubvenciót is nyujtsunk, 
vagy azoknak fönnállását továbbra is 
lehetővé tegyük (Élénk helyeslés és taps.) 

Azután ott van a fegyelmi hatóság kér-
dése. Hát, t. képviselőház, aki azokat a 
beszédeket hallja, amelyek itt elhang-
zottak, azt hinné, hogy a nem állami 
iskolák feletti fegyelmi jogot a miniszter 
egészen a kezébe akarja ragadni ós 
megszüntetni a felekezeteknek, illetőleg 
a nem állami iskolafönntartóknak fe-
gyelmi hatóságát. Pedig, kérem szépen, 
ez a törvényjavaslat mit tesz? Tisztán 
az állam ellen elkövetett fegyelmi delik-
tumokra nézve állapítja meg az állami 
közegek fegyelmi hatóságát, tisztán és 
kizárólag azokra. (Igaz! Úgy van!) 

A tanügyi, pedagógiai, vallási és köz-
erkölcsiségi téren elkövethető fegyelmi 
vétségeknek egész országát, az ezekre 
vonatkozó szabályoknak egész összessé-
gét az iskolafönntartóra bízza. De tesz 
még ez a törvényjavaslat ennél többet 
is. Igaz, hogy kiterjeszti ezt az állami 
fegyelmi hatóságot azon iskolák taní-
tóira is, amelyek állami fizetéskiegészí-
tést nem élveznek, (Helyeslés.) de ez 
olyan követelménye az állami szuvere-
nitásnak, (Igaz! Úgy van!) az állami 
célok feltétlen érvényesülésére való jog-
nak, hogy én csak azon csodálkozom, 
hogy ez a törvényes intézkedés már 
régen nem létezik. Én már 1893-ban 
akartam így behozni és kompromisszum 
tárgya volt, hogy a segélyt élvező 
tanítókra szorítsuk. Tehát kiterjeszti a 
törvényjavaslat az állami fegyelmi ható-
ságot a nem segélyezettekre is. De 
viszont mit tesz ez a törvényjavaslat? 
Míg az 1893: XXYI. t.-c. ezekre az 
államellenes deliktumokra nézve az 
állami fegyelmi hatóságot kizárólagos-
sággal állapította meg, addig én ebben 

a törvényjavaslatban helyreállítom a 
nem állami iskolafönntartóknak fegyelmi 
hatóságát az államellenes deliktumokra 
nézve is, és csak akkor veszem igénybe 
a fegyelmi jogot az állami hatóság és 
végső fokon a miniszter számára ha 
ezek a nem állami hatóságok ezen a 
téren kötelességeiket nem teljesítették. 
(Helyeslés.) 

Tettem ezt a restituálást jó okokból 
először azért, hogy ezzel erkölcsi elég-
tételt szolgáltassak azoknak a nem 
állami iskolafenntartóknak, akik az 
állami szempontok felett őrködni haj-
landók; tettem másfelől azért, hogy 
ezzel emlékeztessem őket arra, hogy 
nekik is kötelességük efelett őrködni. 
Azért, mert az állam él azzal a jogá-
val, hogy biztosítja a maga szempont-
jainak a feltétlen érvényesülését még 
arra az esetre is, ha az iskolafenntartó 
azt nem teszi, azért ne aludjék el az 
az iskolafenntartó, aki közelebb van az 
iskolának petéhez, aki tehát .sok eset-
ben hatályosabban fog őrködhetni ezek 
felett a nagy szempontok felett, mint 
maga az állami hatóság; érezze, hogy 
neki joga és kötelessége ezek felett a 
szempontok felett őrködni; legyen neki 
ambíciója az, hogy az állami beavat-
kozást fölöslegessé tegye azáltal, hogy 
a maga hatáskörében érvényesíti az 
állami érdekeket. (Élénk helyeslés és 
taps.) 

Merem állítani, t. képviselőház, hogy 
az állítólag autonómia-ellenes szabályok-
nak ós intézkedéseknek egész sorozata, 
amely ebben a törvényjavaslatban le van 
fektetve, csupa írott betű marad mind-
azokkal az iskolafönntartókkal szemben, 
akik saját elhatározásukból, saját aka-
ratukból, a nemzeti és állami érdekkel 
egyöntetűen járnak el iskoláik vezeté-
sében. (Élénk helyeslés.) Az egész mecha-
nizmus akként van kigondolva, — ha 
szabad ezzel a kifejezéssel élnem — hogy 
ne gátolja, ne háborgassa, sőt előmozdítsa, 
sőt segítse mindazoknak az iskolafönn-
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tartó tényezőknek kultúrmunkáját, akik 
a nemzeti és állami célt magukba föl-
vették, de egyszersmind adjon erőt az 
államnak arra, hogy lecsaphasson ott, 
ahol az állami cél van fenyegetve. 
{Hosszantartó élénk éljenzés és taps.) 

Hát most már mi marad abból a 
nagy autonómia-ellenes vádból A taní-
tás egész irányítása, a tanítás jellegé-
nek meghatározása, a jellemképzés, a 
nevelés vezetése, a tanítónak alkalma-
zása, a tanító feletti fegyelmi hatalom 
négyötöd részében : ez mind. szóval min-
den, ami az iskolának munkájához tar-
tozik. marad az iskolafönntartó kezében, 
az állam kezében pedig csak annyi van, 
hogy az állami és nemzeti szempontok 
érvényesítését föltétlenül biztosítsa, de 
ezekben is csak akkor járjon el saját 
közegei útján, ha az iskolafenntartó ezt 
a kötelességét elhanyagolta-

Hát, t. Ház, elfogulatlanul méltóztas-
sék megmondani, hogy a valódi tény-
állásnak ezen ecsetelése után mi marad 
azokból a támadásokból, amelyek az 
autonómia, az önrendelkezés megtáma-
dása címén említtettek? (Fölkiáltások: 
Semmi !) 

És t. barátaimat, azokat, akik nemzeti 
alapon állva, mégis aggodalmakat támasz-
tottak. mégis féltették, féltik különösen 
-a felekezeti iskolákat, a valláserkölcsi 
nevelést e törvényjavaslat intézkedései-
től, az állami beavatkozási jognak azon 
minimumától, amelyet ez a törvény-
javaslat megállapít, azokat legyen szabad 
egyre figyelmeztetnem. (Halljuk! Halljuk!) 
Nekik leikükön fekszik, hogy fenntart-
hassák a felekezeti oktatás princípiumát. 
Én fenntartom és fenntartani akarom, de 
bocsánatot kérek, akkor nem szabad 
ellenezniük, sőt hozzá kell járulniok, 
amint tették is túlnyomó többségükben 
az ország összes felekezeti tényezői, ahol 
a felekezeti és egyházi élet nincsen 
nemzetiségi velleitásokkal átszőve, segéd-
kezet kell ahhoz nyujtaniok, hogy a 
felekezeti oktatás fenntartásának elvén 

belül lehessen érvényt szerezni a nem-
zeti és állami szempontoknak. (Hosszan-
tartó élénk éljenzés és taps a bal-
oldalon.) 

Én megvallom, hogy midőn akképen 
szembeállítom a szabadságnak és az 
autonómiának, az önrendelkezésnek át-
engedett. annak kezeiben hagyott nagy 
területet, azokkal, amiket ebbe a tör-
vényjavaslatba az állami és nemzeti 
érdekek szempontjából letettem, inkább 
azt a kérdést kell magamban aggódva 
felvetnem, hog}" eleget tettem-e e te-
kintetben. nem maradtam-e innen azo-
kon a követelményeken, amelyeket fel-
állítani kell % (Mozgás.) 

T. képviselőház ! Ezt a kérdést is 
taglaljuk. 

A népnevelés kérdésének legégetőbb, 
legsürgetőbb kérdéseit meg kellett ol-
danunk. Aktuálisakká tette ezt a tanítói 
fizetésrendezésnek kérdése, amely halasz-
tást nem engedett és amelyet ezeknek 
a legégetőbb kérdéseknek együttes meg-
oldása nélkül dűlőre juttatni lehetetlen 
volt; meg nem volt engedve, nem volt 
szabad, tehát lehetetlen volt. 

Hát akkor előttem több út állott, ame-
lyeknek mindenikével foglalkoztam, vagy 
lelki szemeim előtt lebegett. Egy út nem 
állott előttem mint lehetőség: a semmit-
tevés útja. 

Molnár János t. képviselőtársam mint-
egy szememre lobbantotta és úgy látszik, 
szemére lobbantja az egész kormánynak, 
hogy mi átmeneti kormányzásunk ideje 
alatt még teszünk egyebet is, kivéve 
azt a három pontot, amire a koalíció 
alkuit, amiben ő minket támogat, egye-
bekben fenntartva szabadságát. 

Bocsánatot kérek, én nem tudok t. 
képviselőtársammal egyetérteni abban, 
hogy a mi főfeladatunk, tudniillik a 
választói jog reformja, olyan, amelyet, 
ha az ember lelkiismeretesen és a nagy 
nemzeti érdekeknek az általános emberi 
érdekekkel való összeegyeztetése útján 
akar megoldani, azt máról holnapra 
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megtenni lehetne. Miután tehát ezen 
főfeladatunk megoldása egy bizonyos 
időt igényel, amelyet mi bizonyára nem 
fogunk meghosszabbítani kelleténél túl, 
(Altalános helyeslés.) de miután bizonyos 
időt mégis igényel, hát ezt az időt nem 
kötelességünk-e felhasználni, hogy a 
nemzetnek anyagi és kulturális megerősö-
désére tegyünk annyit, amennyit tehetünk, 
hogy a múltnak sebeit tőlünk telhetőleg 
orvosoljuk? (Elénk helyeslés a jobb- és 
baloldalon.) 

Ezért tartom én feladatomnak azt, 
hogy ne csak lézengjek és csak aktákat 
intézzek el a közoktatásügyi miniszté-
riumban, (Hosszantartó élénk helyeslés 
és éljenzés a jobb- és baloldalon.) hanem 
hogy amennyit tehetek, megtegyek. 
Először a felekezeti békét és egyetértést 
megalapozom ebben az országban, hogy 
legalább ebből a szempontból mintegy 
törhetetlen falanx álljon a nemzet a 
jövendő minden eshetőségével szemben, 
(Elénk helyeslés a jobb- és baloldalon.) 
másfelől, hogy a kultúrát megerősítsem 
nemcsak érdemileg, nemcsak abszolút 
kulturális értékében, de a szónak politi-
kai értelmében és közjogi értelmében 
véve állami és nemzeti összeforrasztó 
jellegében. (Elénk helyeslés a jobb- és 
baloldalon.) 

Én nem tudom, hogy ezért szemre-
hányást érdémlek-e és hogy szemre-
hányást érdemel-e a kormány. 

De hát, t. Ház, felmerült épen előttem 
a kérdés, hogy minő módokon felelhet-
nék meg ennek a feladatnak, amelyet a 
tanítói üzetésrendezés kérdése aktuálissá 
tett, a nagy nemzeti és állami érdekek 
megóvása feladatának. (Halljuk! Halljuk!) 
Itt lett volna egy radikális eszköz, 
amelynek vannak hívei ebben a Házban 
és a Házon kívül is, az általános államosí-
tásnak az esznéje. (Helyeslés- a szélső-
balodalon.) Hát, t. képviselőház, én 
elvileg ennek nem vagyok híve. (Élénk 
helyeslés a középen.) De iszen ez a 
legkisebb akadály, mert hiszen ezt az 

akadályt a képviselőház egy egyszerű 
szavazattal minden pillanatban elhárít-
hatná. (Mozgás.) De vannak más akadá-
lyok, amelyek miatt én, ha bensőmben 
annyira híve volnék a kizárólagos állami 
népoktatásnak, amint nem vagyok még, 
nem léphetnék annak a terére. Hát az 
első — csak mellesleg említem — a 
financiális akadály. Hiszen már egyszer 
egy régebbi beszédemben elmondtam, 
hogy körülbelül hatvan-hetven millió 
korona az a szükséglet, amely csak a 
jelenlegi státusnak tiszta állami keze-
lésben fenntartására kellene. 

Egy hang (a szélsőbaloldalon): 
Agyúra kell a pénz! 

Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter : Megint hallom 
azt az ágyút. Pedig az az ágyú már 
annyiszor visszafelé sült el. Agyúra 
igenis szükség van; mi óhajtjuk, hogy 
az ágyú mellett nemzeti katona legyen. 
(Hosszantartó élénk helyeslés, éljenzés 
és taps a jobb- és a baloldalon.) De a 
nemzeti katonának is szüksége van 
ágyúra, és az az ágyú, hát hiába, nem 
oly kedves, hogy azért olcsóbbá váljék, 
ha, amint remélem, nemzeti katona lesz 
mellette. (Élénk helyeslés és éljenzések 
balfelől.) 

De t. Ház, nemcsak a financiális 
akadály áll ennek útjában. Ugyebár, az 
én törekvésem kellett, hogy az legyen, 
hogy a magyar nemzeti és állami 
eszmével melegen együttérző összes ele-
meket tömörítsem? (Élénk helyeslés a 
baloldalon.) Nos hát, aki idejött volna 
a kötelező általános állami oktatás 
eszméjével, az kétségtelenül hazafiasan 
érző magyar emberek és a mi hazafias 
érzésű nem magyarajkú polgártársaink 
közé ma a visszavonások küzdelmének 
olyan üszkét dobta volna és olyan küz-
delmet idézett volna elő, amelyet, aki 
akarja, kiküzdhet nyugalmas időkben, 
amidőn az ország sorsát beláthatatlan 
időkre biztosítottnak látja, amelyet 
azonban gondolkodó és előrelátó poli-
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tikus, akármilyen az ő felfogása, nem 
fog kezdeményezni olyan pillanatban, 
amidőn az összes egészséges nemzeti 
erőknek tömörítésére van első sorban-
égető szükség. (Elénk helyeslés, éljenzés 
és taps a baloldalon és jobbfelől.) 

Azt is mondták néhányan, és ezt a 
gondolatot is szuggerálták tekintélyes 
testületek és egyesek, hogy szorítsam 
tehát az állami segélyezést tisztán a magyar 
tannyelvű iskolákra, a nem magyar tan-
nyelvűeket pedig egyszerűen hagyjam ki. Hát, 
t. Ház, hogyan lett volna ez kivihető 
és mi lett volna ennek következménye? 
Először is egy hántó egyenlőtlenség nyilvá-
nult volna ebben (Úgy van! a baloldalon.) 
nem magyarajkú polgártársainknak azon 
millióival szemben, (Úgy van ! balfelől.) 
akiket egyes vezetők botlásaival szolidárisaknak 
nem tartunk, (Elénk helyeslés a bal-
oldalon és jobbfelől.) akiket nem akarunk 
az ezekkel való szolidaritásba belekeverni 
(Úgy van! balfelől.) Másodszor kérdem: 
mit tettünk volna ? Hát azokat a nem 
állami, nem magyar tannyelvű iskolá-
kat sorsukra bíztuk volna? Yelük szem-
ben az állami felügyelet intenzivitását 
nem érvényesítettük volna ? Ez ismét 
nem magyarajkú polgártársaink millióinak 
kiszolgáltatása lett volna (Úgy van! bal-
felől.) olyan irányzatok érvényesülésének, 
amelyekért azután azok a szegény növendé-
kek később bűnhődtek volna. (Úgy vau! bal-
felől.) Vagy pedig semmit sem nyújtva 
nekik, követeltünk volna tőlük többet? 
Ez ismét olyan jogos és nagymérvű fel-
háborodást idézett volna elő azoknak 
lelkében is, akik velünk vannak és haza-
fiasan éreznek, hogy ezt tennünk nem 
lett volna sem helyes, sem igazságos. 
(Elénk helyeslés balfelől.) 

Azon az úton kellett tehát mennem, 
amelyen haladtam s amely, igenis, amint 
Simonyi-Semadam Sándor t. barátom 
igen helyesen fejezte ki magát, kompro-
misszumos eljárás, aminthogy tulajdon-
képen minden tényleges eljárás kom-
promisszumon nyugszik; hiszen kompro-

/ 

misszumos alkotása az Úristennek maga 
az ember is, tehát nagyon természetes, 
hogy minden emberi dolognak csak a 
kompromisszum útján lehet megoldást 
nyernie. Es igenis, ezen útra léptem 
azért, mert hűségesen ragaszkodni akar-
tam azoknak a nagy férfiaknak, azok-
nak a kultúrvezéreknek hagyományai-
hoz, amely kultúrvezérek hagyományai-
nak megtagadásával vádolnak minket ; 
igenis, tovább akartam menni azon az 
úton, amelyen 1868-ban Deák Ferenc 
és Eötvös megindították hazánk kultú-
rális fejlődését." (Halljuk! Halljuk!) 

T.Ház! A legcsodálatosabb vád velünk 
szemben, hogy mi azokat a hagyomá-
nyokat megszegjük : hogy mi a haza 
nagyjainak örökségéhez hűtlenek leszünk, 
mert ma, 40 esztendő tapasztalásai után 
némely paragrafust másképen csinálunk, 
mint ahogy ők csinálták. Természetesen, 
akiknek szemében Kossuth Lajos alakja 
semmiben másban nem nyilvánul meg, 
mint egy hazafias szándékkal kezdemé-
nyezett alkudozásban — Jankuval; (De-
rültség.) akik Deák Ferencről, Eötvös 
Józsefről semmi egyebet nem tudnak, 
mint a nemzetiségi törvénynek egy 
passzusát, vagy kettőt, — a szellemükre 
majd mindjárt rátérek — azok termé-
szetesen vádolhatnak minket ezeknek a 
hagyományoknak elhagyásával. De én 
nagy szellemeknek, nagy epochák ha-
gyományainak tiszteletét nem a betű-
kultuszban találom. Én atyám iránt 
nem azzal tanúsítom kegyeletemet, hogy 
az atyai háznak fedelét soha ki nem 
javíttatom és engedem, hogy az eső 
azon beessék ós hogy az idő viszontag-
ságai azt szétbontsák, (Elénk éljenzés 
és taps a baloldalon.) hanem azzal, 
hogy tovább építve azokon az elvi ala-
pokon, amelyekből ők kiindultak, mű-
vüket kiegészítsem, kijavítsam, módosít-
sam, negyven évi tapasztalások után. 
(Élénk heiyeslés a jobb- és a baloldalon.) 
Ezek a nagy férfiak, igenis, bármit 
hagyhattak mi reánk, csak a bornírt-

17 
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ságot nem akarták ránk hagyni. (Igaz! 
Úgy van! a baloldalon.) Már pedig a 
hagyományok kultuszának azt a módját, 
amely nem javít, nem módosít semmit, 
láttam némely keleti államban, — nem 
csodálom, hogy Polit Mihály t. képviselő-
társam ezt ajánlja, mert hiszen ő szerinte 
Magyarország keleti állam (Derültség.) — 
ahol az arabs elődöknek legszebb építési 
remekei romba düledeznek, mert a 
kegyelet tiltja, hogy azokat javítsák, 
tatarozzák, a modern kor igényei szerint 
a romlás ellen biztosítsák. (Zajos helyes-
lés és tetszés.) 

Azok, akik minket a hagyományoknak 
tiszteletben tartására intenek, kétféle 
nagy elvi felfogást állítottak szembe a 
mi felfogásunkkal. (Felkiáltások: Halljuk! 
Halljuk !) És ha az ember ezeket az elvi 
kiindulási pontokat nézi, nem csodálkozik 
azon, hogy nem tudjuk egymást megérteni. 

Az egyik kiindulási pont a Maniu 
képviselőtársamé, aki egy régebben, az 
állami tanítók fizetésrendezéséről szóló 
törvényjavaslat tárgyalása alkalmából 
tartott beszédében fejtegette nekünk, 
hogy Magyarország 1867 előtt külön-
böző közjogi egyediségek hol ál lott és 
hogy az alkotmány helyreállítása s mind-
azok az alapvető intézkedések, amelyek 
akkor történtek, ezekkel az alkotmány-
jogi, ezekkel a közjogi egyediségekkel 
való megegyezésnek alapján jöttek létre. 

A Maniu képviselő úr közjogi egyedei: 
Erdély, Horvátország, a Határőrvidék, a 
temesi bánság, a szerb vojvodina és 
végül a Partium. (Halljuk! Halljuk!) 
Horvátországról, amely valóban közjogi 
egyediség, amellyel 1868-ban rendbe-
jöttünk, amellyel viszályaink voltak 
azóta, de amellyel a viszony véglege-
sen megjavult most, (Igaz! Ugy van! a 
baloldalon.) ne beszéljünk. De Erdély 
az 1848-iki unió-törvény óta mint köz-
jogi egyediség már nem létezik, a temesi 
bánságot és a szerb vojvodinát pedig 
csak az teszi olyan közjogi egyedisé-
gekké, amelyekkel a megegyezést keres-

nünk kell, amelyekkel kvázi kontraktus 
alapján szerveztük államunkat, akinek 
számára a magyar történelem a Bach-
korszakkal kezdődött. (Igaz! Ugy van! 
Derültség.) 

És itt nehéz a vitatkozás, különösen 
ha ilyen felfogású t. képviselőtársunk 
azt hiszi, hogy ő műveli Deák Ferenc 
hagyományait. (Élénk derültség.) Szel-
lemről beszélnek. (Halljuk!) A magyar 
politikai nemzetnek és a magyar állam-
nak egysége, ez ennek a hagyomány-
nak — amelyet nemcsak Deák Ferenc-
től, nemcsak Eötvös Józseftől és nem-
csak Kossuth Lajostól, hanem Árpádtól 
és Szent Istvántól kaptunk — a gerince 
és ezt a gerincet kell mindenekelőtt 
megóvnunk, és ami aztán hozzátapad 
mint kiépítés, azt fenntarjuk és tovább 
építjük addig, míg magának a gerinc-
nek, magának az alaprajznak, magának 
az alap erősségének fenntartásához és 
megerősítéséhez hozzájárul; módosítjuk 
akkor, mikor a tradíció alapját képező 
főeszmével ellentétbejön, (fgaz! Úgy van !) 

Polit Mihály t. képviselőtársam pedig 
mély filozófiai alapozást keresvén az ő 
ellenvetéseire, fölveti azt a kérdést, 
hogy milyen jellegű állam tulajdonképen 
Magyarország. Erre válaszképen, ismét 
azon a hangon, mint hogyha itt egy 
senki által meg nem támadható axió-
mát mondott volna ki, azt mondja, 
hogy Magyarország keleti állam, (De-
rültség.) és nyomban rá is mutatott a 
török állam viszonyaira és ezeket állí-
totta elébünk követendő például és el-
érendő ideálul. (Derültség.) Én bátor 
vagyok nemcsak kétségbe vonni, de a 
leghatározottabban tagadni ezt az axió-
mát. Szent István történeti nagysága 
abban áll, hogy ő éles államférfiúi és 
történeti látóképességgel beillesztette 
Magyarországot a nyugati államcsalá-
dokba, (fgaz! Úgy van! Taps.) ós nyu-
gati államot létesített. 

De megengedem, nem sablonos nyu-
goti állammá tette, hanem őseredeti, az 
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államalkotó nemzeti géniusznak és hely-
zetnek megtelelő állammá. 

A középkori hódításokból keletkezett 
államok és a keleti hódításokból kelet-
kezett államok között egy nagy, alap-
vető eltérés van. A népvándorlásból 
keletkezett államokban úgy látjuk, hogy 
a hódítás után összevegyülnek a fajok és 
egy új faj keletkezik, amely nagyobb-
részt a meghódított fájnak jellegét viseli. 
Így lesznek latinokká, franciákká a fran-
kok, így spanyolokká a vizigóthok, ola-
szokká a longobárdok ; így lesznek ismét 
angolokká a már elfranciásodott hódító 
normannok. 

Ezzel mereven ellentétes a keleti hó-
dítók, különösen az izlamot valló hódí-
tók eljárása. A török hódítás nem is 
törekszik a meghódított néptörzsek be-
olvasztására. Theokratikus elvénél fogva 
a vallásához nem tartozó tömegeket 
ignorálja és az ignorálásnak bizonyos 
megvető türelmében is részesíti. Állam-
polgári kötelességeket sem kíván tőle, 
kivévén a passzív engedelmességet. Jo-
gokban nem részesíti őket, ráfekszik, 
ráilleszkedik, mint egy új réteg, úgy, 
hogy mikor az a réteg elvonul, amint 
most látjuk is Szerbiának, Bulgáriának 
és Romániának példájából, az alatta 
levő ősréteg feléled, amint egy áradat 
után felélednek a vetések. 

A kettő között középen áll a ma-
gyal- nemzet. A magyar nemzet bejött 
és ezt az országot meghódította ós nem 
törekedett arra, hogy itt egy új fajt 
hozzon létre az itt talált fájok beol-
vasztásával. Gondviselésszerű küldetésé-
nek tudata óvta meg ettől, mert tudta, 
hogy azoknak a különleges politikai 
feladatoknak a megoldására, amelyek az 
egész civilizált Nyugatnak az érdekében 
ezen a helyen megoldandók, a magyar 
nemzetnek géniusza bír kiváló képes-
séggel ós azért ezt érintetlenül fenn kel-
lett tartani. De nem is járt el úgy, 
mint a török, hogy ignorálva ráfeküdt 
volna az itt talált vagy a később be-

vándorolt rétegekre, mert t. román bará-
taink sokkal később bevándorolt rétegek. 

Nem így tett, hanem évszázadokkal 
megelőzve a modern állami gondolko-
dást és a régi rómaiak módjára azt a 
módszert követte, hogy részint az i t t 
talált fajoknak érdemeseit, részint a be-
vándorlottak érdemeseit, nem a maga 
faji egyéniségébe, hanem a maga poli-
tikai szervezetébe beolvasztotta, eleinte 
a magyar nemesség alakjában, most pe-
dig 1848. óta az egységes magyar ál-
lampolgárságnak alakjában. (Úgy van ! 
Tetszés.) Magyarország a nyugati állam-
alkotást megelőzte évszázadokkal. Mi-
dőn egész Európának kontinensét a 
feudalizmus széttagolta, Magyarország 
volt az első, erősen centralizáló szer-
vezett állam Európában ós ennek kö-
szönheti létét. (Igaz! Úgy van! Elénk 
éljenzés és taps.) Tehát állami egységé-
nek és állampolgári egységének erőteljes fenn-
tartása és szervezése úgy az állami szerve-
zetben, mint a kultúrában, mint a társa-
dalmi életnek egész vonalán, ez egyfelől, 
másfelől minden egyes honpolgár egyéni-
sége minden oldalának, tehát faji oldalának 
is tiszteletben tartása: ez az a kettős tengely, 
amely körűt a magyar állam kialakulási pro-
cesszusa forgott; ez az a nagy tradíció, 
amelyhez ragaszkodnunk kell, ha még egy 
második és egy harmadik évezredet akarunk 
átélni, amint ezen a sziklatalajon egy évez-
redet átéltünk. Ez a tradíció vezetett engem, 
amidőn e javaslatot benyújtottam; ezen tra-
díció nevében ajánlom elfogadásra, (Hosszan-
tiirtó, többször megújuló élénk tetszés, 
helyeslés, éljenzés és taps. Szónokot 
tömegesen üdvözlik.) 

= Oláhok Apponyi javaslata mel le t t . 
Temesvárról jelentik: A verseczi gör. kel.román 
esperességi kerületbeli tanítók egyesülete J a -
bubán megtartotta évi vándorgyűlését. A gyűlés, 
amelyen Oprea főesperes elnökölt, egyhangú 
lelkesedéssel és köszönettel vette tudom ásni 
Apponyi javaslatát, amely a tanítók sanyarú 
anyagi viszonyain segít. 

17* 
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Törtéiielciiitamtásuiik és az oláli-
ajkú magyarok. 

Emlékezhetünk még Prekup László bajesdi 
tanítónak a Néptanítók Lapjában megjelent 
közleményére, melyben őszintén föltárta volt 
a hazai oláhnyelvü magyarok felekezeti tanító-
képzőinek, papnevelő-intézeteinek hazafiatlan 
tanítási rendszerét. Prekup közleménye azért 
is figyelmet érdemel, mert az hattyúdala volt, 
mivel azt halálos ágyán írta, gyónás gyanánt. 
Jellemző az is a hazai oláhnyelvü sajtó maga-
tartására, hogy amint az említett közlemény 
megjelent, a Gazeta Transilvan'ei brassói oláh-
nyelvű újság azonnal nyomozatot indított Prekup 
ellen, akit előre is a rumen* faj árulójának és 
renegátnak bélyegezett meg. Mire a Prekup 
előéletére vonatkozó adatok megjelenhettek a 
G. T. hasábjain, melyek egy küzdelmes, de 
becstelenség nélküli életet tártak föl különben 
is, Prekup már elköltözött egy jobb hazába, 
hol kevesebb a gyűlölet. 

Esek előrebocsátását azért tartom szüksé-
gesnek, mivel a G. T. újság azon számában, 
melyben Prekup renegátnak és a rumen fa j 
árulójának nyilváníttatott, egy cikksorozat VI. 
folytatása is megjelent, mely a hazai oláhnyelvű 
iskolák történelemtanítására vonatkozólag ad 
„hasznos" módszertani utasításokat. A cikk-
sorozat (címe: A m i kongresszusunk.) szerzője 
magyar tanító, neve : Suteu (talán Sütő ?) Traján, 
„morlacai" igazgató-tanító. 

Íme, Sütő Traján tanítótársunk így elmélkedik 
a hazai történelem tanításának módszeréről : 

A történelem tanításának az volna a föladata, 
hogy jellemeket képezzen, hogy megismertesse 
a „mi népünk" annyira homályos eredetét és 
múltját; ezenfölül reá kellene mutatnia arra 
a jelenségre, hogy dacára a „velünk11 szemben 
elkövetett legembertelenebb bánásmódnak, mégis 
el tudtuk kerülni, hogy megfosztassunk nemzeti 
öntudatunktól, el tudtuk érni azt, hogy a világ 
kénytelen elismerni a mi „őslakói" jellegünket. 
Az átszenvedett tüzpróbák erre nézve eléggé 
meggyőző példák. Történelemtanításunknak ki 
kellene domborítania a „mi" szenvedéseinket, 
kiemelve azon férfiakét különösen, akik fölál-

* Hazánkban az oláhnyelvü magyarokat hibás szólás-
mód szerint „románoknak" (pedig ez a szó „rómait" 
jelent) is nevezik, pedig Magyarországon politikailag 
csak egy nemzet van : a magyar. A magyar nemzet 
aztán nem — mint hibásan szoktuk mondani — ma-
gyarokra, oláhokra, németekre stb. oszlik föl, hanem 
magyarajkú, oláhajkú, németajkú, tótajkú stb. magya-
rokra. Magyarországon csak az rumen (hibásan : román), 
aki Rumeniának polgára és csak ideiglenesen él közöt-
tünk. Rumeniában (így ejtik ki „Romániát" ; vagy 
írják még „Romínianak" is) a rumen alattvaló magya-
rokat magyarajkú rumtneknek nevezik. 

dozták életüket is a tényleg mellőzött rumen 
fajunkért. Rá kellene mutatnia azon törekvé-
sekre és fölfedezésekre, melyek átalakították 
a világot, „a magyarok történelméből vett kiválóbb 
férfiak" életrajzai helyett. 

Történelmi kézikönyveinknek ezek a hiányai 
azonban nem vonják maguk után azt, hogy 
azokat kicseréljük. À „hivatalos" Tanterv alap ján 
használhatjuk azokat is — a „mi" céljainknak 
megfelelően. íme, mit mond a Tanterv : A ma-
gyar királyság rendszeres történelmével kap-
csolatban tárgyalandó azon népek történelme is, 
amelyek érintkezésben voltak vagy vannak 
a mi hazánkkal, tekintettel azon nemzetek 
életére, melyeknek jelentős szerep jutott az 
egyetemes történelemben. 

Íme a szöveg, amely elősorolja a fontosabb 
tananyagot, amely azonban annyira homályos, 
hogy aligha létezik olyan diplomata, aki külön-
ben meg tudta volna csinálni. Nem mondja 
meg azt sem, hogy kik voltak azok a kiváló 
férfiak, akiknek életrajzával érdemes vesztegetni 
az időt ; meg sem említi azokat a népeket, akik 
összeköttetésben voltak a „mi" hazánkkal ; föl 
sem sorolja azon nemzetek főbb tényeit, melyek 
nagy szerepet vittek az egyetemes történelemben. 

Tehát minden a saját tetszésünkre van bízva ! 
És mi mégis mit csinálunk ? ! 
Kezünkbe veszünk egy kézikönyvet, megkezd-

jük a tanítást egy kis „dákórománizmussal", majd 
áttérünk Szent Istvánra, és meg sem állunk 
— ha az időből kijut — a jelenlegi királyig. 
Nem ügyelünk arra sem, hogy amit tanítottunk, 
abban volt-e szó azokról a népekről, akik érint-
kezésben voltak vagy vannak a mi hazánkkal ; 
meg sem említjiik azokat a nemzeteket, kiknek 
jelentős szerep jutott a világtörténelemben, 
nemhogy a „minimen fajunkról" szó esnék, ami 
pedig föladata volna történelemtanításunknak. 

Természetesen, ilyen módon nem ismertethet-
jük meg azokat, akik valamikor a nemzet-, az 
egyház- és államért küzdöttek. Nem nemesít-
hetjük az érzelmeket, nem irányíthatjuk a, vágya-
kat és nem alakíthatjuk a tanulók jellemét, 
amit pedig a Tanterv is megkövetel bevezeté-
sében. E tantárgy mai tanításának módja csak 
annyi érdeklődést kelt a gyermek lelkében, mint 
amennyire fölizgatja az én lelkemet az, ha a 
szomszédom macskája az éjjel kettőt kölykezett. 

Ezen tapasztalatok alapján vájjon mi a „mi" 
föladatunk ? 

Vájjon a jelenlegi törvényes intézkedések 
alapján nem tudnók-e jobban kiterjeszteni e 
tantárgyat ? 

Igenis, tehetjük ! 
Miután alaposan megismertettük a bevezető-

résszel kapcsolatban Dácia elfoglalását, majd 
a dákok és rómaiak (dákorománok) együttélését 
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és azokat, akik ezután fölöttünk uralkodtak, 
áttérünk Szent Istvánra, mint aki a magyarokat 
keresztény hitre térítette. Szent Istvánnál meg-
ismertetjük a jobbágysági intézményt, mert ez is 
alatta kezdődött. Jelentősebb súlyt az első: 
1514-iki Dózsa-féle, a második: II. József alatti 
Horea-, Kloska- és Krisán-féle és a harmadik: 
1848-iki Jánku és társai féle jobbágyi fölkelésekre 
helyezünk. II. Endre uralkodásával kapcsolatban 
megismertetjük a rumen fejedelemségek meg-
alakulását és rövid vonásokban letárgyaljuk 
történelmim/cet egész napjainkig. Hosszasabban 
időzhetünk a Hunyadiak (Huniadestilor !) korá-
nál s ekkor elmondhatjuk, hogy a legnagyobb 
rumen hős : Stefan eel Mare miként sebesítette 
meg Mátyást Baia-marenál. Hasonlólag meg-
találhatjuk a kapcsolatot Vitéz Mihály vajda 
hőstetteinek tárgyalására is. 

Ügy ezek, mint a más, hasonló események 
a tankönyvekben föl vannak említve és ezeket 
nagyon jól hasznosíthatjuk. Lehetséges azonban, 
hogy egyes tankönyvekből ki vannak felejtve, 
avagy szándékosan vannak kihagyva, ez azon-
ban csak azt jelentheti legfeljebb, hogy ne ilyen 
könyveket vezessünk be iskoláinkba. A szerző, 
aki a tankönyvet összeállítja, mindig számot 
vet az állami „cenzúra" igényeivel, mi azonban 
mindig megtalálhatjuk az események kapcsola-
tait, melyek egymással valamelyes összefüggés-
ben vannak. 

Ilyen módon semmit sem vétünk a törvények 
ellen, sem a tanterv ellen, de a rumenekkel 
szemben megtettük kötelességünket. 

Ilyen módon tanítva a történelmet, annak 
más hatása lesz a népre ; ösztönözni fogja, 
hogy minél többet tudjon, amely vágyat mi 
más alkalmakkor értékesíthetjük és irányíthat-
juk a különböző népszerű könyvtárak (rumen)  
történelmi füzetei segítségével . . . 

Ezeket a sorokat oláhajkú magyar tanító 
írta a történelem tanításáról és hasonló szel-
lemben tárgyalta le egész tantervünket egy 
napilap hasábjain. És nekünk, akik a nemzet 
egyeteme érdekeiért küzdünk, el kell szenved-
nünk, hogy 3000 félrevezetett magyar tanító-
társunk a magyar nemzet és a magyar haza 
fóldarabolása érdekében nyiltan munkába álljon. 

Ez többé nem a közoktatás szabadsága, 
hanem már annak szabadossága! 

Rumeniában sokféle nemzetiség él szintén, 
közöttük a moldovai magyarajkú rumenek, akik 
a mi fajtestvéreink s akik közül az utóbbi föl-
kelés alkalmával igen sokan öntözték vérükkel 
a rumen földet ; de ott, ha valaki Sütő Traján 
módjára merne beszélni a rumen nemzet tör-
ténelmének hasonló módon való tanításáról, 
bizonyosak lehetünk, hogy az rumeniai iskolába 
még mint iskolaszolga sem juthatna be. Amint 

a föntebbi sorokból kitetszik, Sütő Traján nem-
csak a magyar tanterv gyöngéit ismeri, hanem 
ismeri a rumeniai népiskolai tantervet is. El 
kell ismernünk, hogy Rumenia sokkal nagyobb 
gondot fordít annak megállapítására, hogy mit 
szabad és mit nem tanítani az iskolában, mint 
nálunk. Ott a rumen állampolgár gyermeke, 
tekintet nélkül anyanyelvére, csakis olyan isko-
lába járhat, mélyben az állami tantervet rumen  
nyélven és állami képesítésű tanítók tanítják. 
Sőt a külföldi alattvalók áltál fönntartott isko-
lákban is, melyek nyilvánossági jogot nem is 
nyerhetnek, a rumen állami tantervnek a rumen  
nyelv, történelem és földrajzra vonatkozó részét 
teljes egészében tanítani kell ; még pedig a tan-
tárgyakat csakis rumen állami képesítéssel bíró 
s így született rumen tanító taníthatja, akit az 
illető iskolafönntartó fizet. 

Lássuk csak a rumeniai népiskolai tanterv 
mit is kíván a történelem tanítására vonatkozó-
lag, melyet minden elemi iskolába járó gyermek 
csakis rumen nyelven és rumen tanítótól tanulhat, 
tekintet nélkül az iskolák jellegére, tantervére ; 
tekintet nélkül arra, hogy a tanulóknak mi az 
anyanyelve ; rumen honosak-e, avagy külföldiek. 

Az elemi iskolai történelem tanítási tanterve 
Rumeniában : 

II. osztály, heti 1 -)- V2 órán. 1. évharmad-
ban. Negru Voda legendája. Dragos Voda 
legendája. A Voda tolla. Neamczu-vár legen-
dája. 2. évharmadban. Burcel dombja, Purice 
apródja. A putnai, dumbravai és argesi zárdák 
legendái. A Szobjeczkyről és csatlósairól szóló 
legendák. 3. évharmadban Petru Rares halásza. 
Mihaiul és Calaul. Préda Buzescu. Jón Corvin 
(ez Hunyadi János !) és a holló. Iloria és Kloska. 
Tudor Vladimireseu. (A tananyag nagyobbik 
része költemények alapján tanítandó !) 

III. osztályban, heti 2 -f- V2 órán. 1. évhar-
madban. I. Károly, Rumenia királya. A szabad-
ságharc (1878). Plevna. Alexandra J . Cuza. A 
fejedelemségek uniója. Rövid visszatekintés a 
két fejedelemség történelmére. Róma megala-
pításának mondája. A rómaiak és a dákok. 
Traján és Decebal. Dácia a rómaiak alatt. A 
rumen nép születése. A rumenek által lakott 
tartományok. 2. évharmadban. Radu Negru. 
Dragos Voda. Bogdan Voda. A nagy Mircea. 
A jó Alexandru. Vlad Tepes. Stefan eel Marc  
(Nagy Sándor) tettei, harcai és halála. 3. év-
harmadban. Mihai vitéz tettei, harcai és halála. 
Mateiu Basarab. Vasile Lupu. Bukovina elvesz-
tése. Basarabia elvesztése. Tudor Vladimireseu. 
A fejedelemségek uniója. I. Alexandru, I. Károly, 
rumenia királya. A függetlenségi harc. Grivita, 
Plevna bevétele. 

IV. osztályban, heti 3 órán át. 1. évharmad-
ban. Dácia és a dákok. Traján és Decebal. 
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Dácia gyarmatosítása és Dácia helyzete a 
rómaiak alatt. Dácia odahagyása. A rumen nép 
születése. A barbár népek betörései. A bulgárok 
betörései. Jonicza császársága. A magyar ok betö-
rése. A fejedelemségek megalakulása. Alexandra 
Basarab. A nagy Mircea. A jó Alexandra Ylad 
Tepes. Neagor Basarab. Despina fejedelem-
asszony. 2. évharmadban. Stefan eel Marc. 
Petra Rares. Joan Yoda eel cumplit. Mihai 
Vite'zul. Mateiu Basarab. Yasile Lupu. Con-
stantin Brancovean. Dimitrie Cantemir. A fana-
rióták. Bukovina elvesztése. Horia, Kloska és 
Krisan forradalma. Basarabia elvesztése. 3. év-
harmadban. Tudor Vladimirescu nemzeti moz-
galmai. Az orosz megszállás. Lázár Gergely. 
Asachi. Az 1848. évi erdélyi forradalom. Avram 
Janku. Forradalom Moldovában és Munteniában. 
Barbu Stírbeiu. Grigore Ghica. A párisi tanács-
kozás. Alexandra J . Cuza. A fejedelemségek 
uniója. Az egyházi javak elvétele. A jobbágy-
ság fölszabadítása. I. Károly. A függetlenségi 
harc. A királyság kikiáltása. A királyság mai 
helyzete, szemben a múlttal. 

Yalószínüleg ez a tantervi anyag lebegett 
Sütő Traján oláhajkú magyar tanító lelki szemei 
előtt, amikor a magyar népiskolai tanterv hiányait 
pótolni óhajtja. 

Most, amikor Rumeniában hatvan év múlva 
ismétlődött az meg, amit lelketlen izgatók 
1848-ban nálunk rendeztek, a nép sötét tudat-
lanságát fölhasználva: kétszeresen ügyelni kel-
lene arra, hogy a magyar tanítóságnak egy 
tekintélyes része — 3000 tanító (egész Rume-
niában sincs több rumen tanító !) — ne sze-
gődhessék a magyar haza elárulásával azonos 
hazafiatlanság szolgálatába. 

Középajtai Barna Endre. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1907. évi 26.967. sz. körrendelele a nyilvánossági 
joggal bíró magániskolák tanítóinak nyugdíjjogo-

sultsága tárgyában 
Az 1905. évi 70.000 sz. rendelettel a kir. 

tanfelügyelők részére kiadott „Utasítás" 180-ik 
szakasza minden nyilvános iskolában működő, 
a szabályszerű kort már elért okleveles tanítóra 
és tanítónőre vonatkozván, értesítem Tan-
felügyelő Urat, hogy a nyilvánossági joggal 
felruházott magániskolákban egy teljes polgári 
évet meghaladó időn át egy helyen önálló osz-
tályvezetőként működő tanítók és tanítónők 
okmányai formaszerü véglegesítésük bevárása 
nélkül az 1892. évi 37.290. sz. körrendeletben 
megszabott határidőn belül — nyugdíjintézeti 
felvételük elrendelése" végett — bemutatandók. 

Budapest, 1907. évi március hó 27. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : gróf Károlyi 
Gyuláné úrnőnek, aki a mácsai állami, a róm. 
kath., továbbá a topillai aradalmi jellegű el. 
isk. tanulóinak 2200 K értékű téli ruhát ado-
mányozott; a „Belvárosi Takarékpénztári Egye-
sület "-nek, amely a IY. ker. Napközi Otthon 
javára 500 K-t adományozott. 

Kinevezte: Karner Pál oki. tanítót a saj-
kásszentiváni magyar-német nyelvű közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Szillaba Sándor tanárjelöl-
tet a XI. fizetési oszt. 3-ik fokozatába, az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká és szol-
gálattételre Zemplén vármegye kir. tanfelügye-
lőségéhez rendelte ; Koriger Ágostonné Szabó 
Frida oki. tanítónőt a rákosszentmihályi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Parizsáné Krowina 
Teréz oki. tanítónőt az óturai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Nagy József Béla oki. tanítót a 
görcsöni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Markovits 
György oki. tanítót a sajkásszentiváni magyar-
szerb tannyelvű közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Gál Ignác oki. tanítót a gyergyótölgyesi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Brősztél Gyula erzsébet-
városi áll. főgimnáziumi internátusi felügyelőt 
a XI. fizetési oszt. 3-ik fokozatába, az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká e's szol-
gálattételre Krassó-Szörény vármegye kir. tan-
ügyelőségéhez rendelte ; Ferch Fanny oki. tanító-
nőt a zsombolyai áll. el. is.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Vastagh 
Anna soroksári áll. el. isk. tanítónőt az erzsé-
betfalvai áll. el. isk.-hoz ; Lenkei Géza görcsöni 
áll. el. isk. tanítót a pöstyéni áll. el. isk.-hoz; 
Nika Trifon ménesi áll. el. isk. tanítót a fehér-
templomi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Nésits Ilona idvori (volt határőr vidéki) közs. 
el. isk. r. tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott: Parcsetich Ernő 
palonai elaggott tanítónak évi 840 K-t ; Scholcz 
János szakolczai áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1620 K-t. 

Gyám-, il l . segélypénzt engedélyezet t ! 
néh. Bányász Frigyes volt beszterczebányai ág-
hitv. ev. tanító özv., szül. Perczián Matildnak 
évi 720 K- t ; néh. Hugyó Mihály zempléni 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Bencsó 
Máriának évi 431 K-t, Gyula, Mária és Vilma 
nevű kkorú árváinak egyenként 71 K 83 f-t, 
együtt 215 K 49 f t , mindössze 646 K 49 f - t ; 
néh. Kiss Antal jászladányi nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Hegedűs Vilmának évi 
456 K, Béla nevű kkorú árvájának pedig évi 
76 K-t. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. M. Kesnyő. A működési bizonyítványra 

1 K-s bélyeget kell tenni. — Napló. Nem 
hisszük, hogy a kir. tanf. úr kifogásolja. — 
D. M. M. Szt. J. Ha a tanító működési helyé-
ről több napra távozik, köteles azt az iskola 
igazgatójának és az isksz. elnöknek bejelenteni.— 
B. H. G. Ügyének a minisztériumban nincs 
nyoma. Forduljon a kir. tanfelügyelőséghez s 
kérje az átutalást. — M. G.-né Murakeresztúr. 
Nézetünk szerint nem köteles a termésből adni, 
ha az utód csak szeptemberben foglalja el 
állását. — P . I . Talpas. Nem lehet, mert a 
törvény értelmében a nyugdíjigény csak a 
21. életévtől kezdve számíttatik. — B. L. 
Felsötölgyes. Természetesen úgy értettük, 
hogy, ha a tanító már betöltötte 21. s a tanítónő 
20. életévét. Hogy a tanfelügyelőség miért kérte 
be az illető iratait, azt a tanfelügyelőségtől 
kellene megkérdeznie. — Szirma. Méltányosság 
szerint a helyettest az iskolafönntartónak kellene 
fizetnie. — K. Erre nézve nincs semmiféle 
törvényes intézkedés. Próbálja meg bevenni a 
kimutatásba. — M. 8. Meleghegy. A közig, 
bíróság két ítélete csak az azokban fölhozott ese-
tekre és analógiáikra vonatkozik. Egyelőre csak 
ennyit válaszolhatunk ; a többi majd elválik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gróf Apponyi miniszter f. hó 12-iki 

képviselőházi beszéde, melyet lapunk élén egész 
terjedelmében közlünk, oly nagy hatást tett a 
képviselőházban és az országban egyaránt, hogy 
e liatás alatt a nem állami tanítókra vonatkozó 
törvényjavaslat általános vitáját a képviselőház 
másnap, f. hó 13-án befejezte s f. hó 15-én 
már csak a határozati javaslat benyújtói — 
nemzetiségi képviselők — jutottak szóhoz. A 
f. hó 13-iki ülésen nagyérdekű volt Szent,iványi 
Árpád képviselő, egyházkerületi felügyelő föl-
szólalása, aki a javaslatot a felekezeti autonó-
miára nézve nem tartja sérelmesnek, de külön-
ben, mondotta, a magyar állam kiépítéséhez még 
akkor is hozzá kell járulni, ha ezzel az auto-
nómiát érintjük is. A magyar állameszmét azon-
ban eredményesen szolgálni alig lehet, ha 
szabadon járnak-kelnek az országban azok, akik 
a nemzeti állam ellen izgatnak. Ami a fizetés-
rendezést illeti, arra nézve így nyilatkozott 
Szentiványi: igaz, hogy az állami tanító fize-
tése nagyobb lesz, de az is igaz, hogy a fele-
kezeti tanítók sokkal többet fognak kapni, mint 

eddig és sok helyen jobb helyzetbe jutnak, mint 
a sokkal nagyobb kvalifikációval bíró papok, 
akiknek kongruája csak 1600 koronáig emel-
kedhetik. 

— Jutalom ifjúsági egyesületek vezetői- , 
nek. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Tolvaly Géza alvinczi, Papp Samu 
verespataki, Honvéd József vihnyepeszerényi, 
Tóth András tatrangi, Tompa József kisiratosi, 
Czirják Gyula vajdahunyadi, Nána Aurél 
petrilla-deákbányai, Lakatos Dénes, Péterfy 
Márton és Varga Lajos kolozsvári, Szegedi 
Sándor beresztelki, Zolnay Ferenc ecsegi, 
Haraszti István perecseni, Irinyi Sándor' szinyér-
váraljai, Kincs József apai, Szalai Sándor 
gindlicsaládi, Piller József tiszaújlaki, Szeiler 
Miklós szakálházai és Kolb Miklós móriczföldi 
állami, továbbá Fekete Zsigmond nyárád-
karácsonyfalvai ev. ref. és Domszky István 
herencsvölgy-üveggyári községi elemi iskolai 
tanítók részére az ifjúsági egyesületek vezetése 
és szervezése körül kifejtett érdemeik elismeréseid 
egyenként 100 korona jutalomdíjat engedélye-
zett. 

— Lapunk mai számához, hogy gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek minden tanítót közelről érdeklő 
nagyszabású beszédét egész terjedelmében közöl-
hessük, félív mellékletet csatoltunk. A nagy 
tárgyhalmaz miatt így is több cikkünk és a 
Tanácsadó rovat nagy része maradt a jövő 
számra. 

— Kulturális adományok. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter meghagyásából és 
nevében Pest vármegye kir. tanfelügyelője : 
dr. Petri Mór köszönetét fejezte ki a Mátyásföld-
Ehmanntelepi állami elemi iskola fölépítéséhez 
egyrészt építési anyag, másrészt pénzbeli ado-
mányokkal való hozzájárulásért a következők-
nek : Ditrich Nándornak, ki építési anyagot 
adott 150 korona értékben, id. Huszka Gyulának 
110 korona, Zahorál Jánosnak 100 korona, 
(xoldmann Józsefnek, Dobosy Imrének, Lórencz 
Jánosnak, Berról Mátyásnak 50—50 korona 
adományaiért; úgyszintén köszönetet mondott 
még a dunavecsei Községi Hitelszövetkezetnek, 
mely intézet a dunavecsei áll. el. isk. szegény-
sorsú gyermekeinek fölruházására 100 koronát 
adományozott. 

— Gör. kath. tanítók gróf Apponyi 
miniszterhez. A kolozsvári görög katholikus 
szinódus gyűlést hívott össze, amelynek napi-
rendjén volt az Appónyi javaslata ellen tilta-
kozó balázsfalvi határozat is. Erre a gyűlésre 
meghívták a tanítókat is, akiket azonban, mint 
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az eredmény mutatja, nem sikerűit a javaslat 
ellen sorakoztatni. A gyűlés után ugyanis a 
tanítók ezt a táviratot küldötték Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszterhez: A felekezeti 
tanítók fizetésrendezése elleni tüntetés alkalmá-
val üdvözöljük Nagyméltóságodat a kolozsvári 
görög katholikus szinódusból. 

— Egy óvónő kitüntetése. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elismerő - oklevelet 
küldött Larinszky Annának, a soproni kisded-
óvó- és gyermekmenhely-egyesület óvónőjének, 
aki évek sora óta nagy buzgalommal működik 
az óvodában és főképp a magyar nyelv terjesz-
tésében szerzett kiváló érdemeket. 

— Egy tanító tragédiája. Huszonöt esz-
tendő óta volt Soltvadkert község tanítója Sár f f y 
Béla, aki hivatását példásan, általános szere-
tettől környezve töltötte be mindmostanáig. 
Utóbb azonban megtámadta az ő szervezetét 
is a modern betegség: az idegesség, amely a 
minap arra ragadtatta, hogy egy kis növen-
dékét valamely csíny tevés miatt rettenetesen 
megverte. A kis fiú ágyba került s az orvos 
megállapította a szomorú valóságot, hogy a 
szerencsétlen gyermek valószínűleg meghal az 
ütés következtében. Az orvos tudtára adta a 
dolgot Sárffynak is, akit kétségbeejtett a várat-
lan hír. Az idegesség végképen úrrá lett rajta, 
nem volt többé percnyi nyugvása, de azért 
eljárt az iskolába. Ott volt az elmúlt szombat 
délután is, amikor hallotta, hogy az iskolával 
szomszédos templom tornyában megcsendült a 
lélekharang. Sejtette, hogy ez az ő kis áldoza-
tának a halálát jelenti. Félbeszakította a tanítást, 
kiment a teremből s a saját szobájában agyon-
lőtte magát. A kis fiú csakugyan meghalt. A 
tragikus eset nagy megdöbbenést keltett Solt-
vadkerten. 

— Hat időszaki tanfolyam. A gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban az 1907. év 
folyamán hat időszaki tanfolyam fog tartatni, 
a következő beosztás mellett : Május hó 1—21-ig 
fóldmíves kisgazdák, június 1 — 15-ig erdőőrök, 
június 18—28-ig lelkészek, július 1—21-ig és 
július 24-től augusztus 15-ig néptanítók, végre 
augusztus 18—Bl-ig nőlc számára. Céljuk ezen 
tanfolyamoknak, hogy az azokon résztvevők a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteit 
elsajátítsák, valamint, hogy a méhkaptáraknak 
és méhészeti segédeszközöknek házilag való 
elkészítését is megtanulják. Mindegyik tanfolyam 
hallgatói annak tartama alatt teljes ellátásban 
díjtalanul részesülnek és ezenkívül azok részére, 
kik pályázati kérvényükben szorult anyagi 
helyzetüket igazolják s a m. kir. államvasútaknak 
a távolsági forgalom 7—16. vonalszakasza között 

lévő valamelyik állomásáról jönnek, a személy- és 
vegyes vonatok HL kocsiosztályában érvényes 
félárú menetjegy váltására jogosító igazolvány 
küldetik, melynek ára a visszautazás költségeivel 
együtt a tanfolyamról való elutazásokra fog 
megtéríttetni. Minden egyes tanfolyamra 20—20 
hallgató vétetik föl. A pályázni szándékozók 
egykoronás bélyeggel ellátott folyamodványukat, 
melyben a foglalkozásuknak megfelelő tan-
folyamra való fölvételüket kérelmezik, a m. kir. 
földmívelésügyi miniszterhez címezve, fölöttes 
hatóságuk útján, a földmívesek és más foglal-
kozásúak pedig községük elöljáróságának aján-
lásával ellátva, az illető tanfolyam kezdete előtt 
legalább egy hónappal nyújtsák be. Budapest, 
1907 március hó 27. M. kir. földmívelésügyi 
miniszter. 

— A „Magyar Pestalozzi" előfizetőihez. 
Győző Ármin, a Stampfel-féle könyvkiadó-
vállalat igazgatója, a „Magyar Pestalozzi" tulaj-
donosa, megszüntette a lapot. Megszüntette 
annak ellenére, hogy a velünk kötött szerződés 
értelmében 1906. évi január hó 1-től számított 
5 (öt) esztendeig a „Magyar Pestalozzit" fönn-
tartani, ennek mindenféle anyagi kötelezettségeit 
teljesíteni tartozott volna. Őszintén fájlaljuk, 
hogy legjobb akaratunk ellenére is meg kell 
válnunk t. olvasóinktól, akik 10 éven át szelle-
mileg és anyagilag támogatták a vállalatot. 
Fogadják ezért hálás köszönetünket. Végül 
kötelességszerűleg megjegyezzük, hogy a hátra-
lékos lapdíjak Győző Ármint illetik és akinek 
a lappal szemben követelése van, szintén ra j ta 
keresheti. Nevezett tulajdonos lakik Buda-
pesten, IX. ker., Ferenc-körút 23. sz. a. Kiváló 
tisztelettel Budapest, 1907 április 6. Dr. Havas 
Gyula, Tomcsányi János. 

— Halálozások. Kim Imre nyug. tanító, 
a „Pro ecclesia et pontifice" érdemkereszt tulaj-
donosa, életének 72. évében Fövenyen meg-
halt. — Szihelszky Józsefné, szül. Brucker Anna 
életének 44. évében Békéscsabán elhunyt. — 
Léhner Antal polg. isk. tanító Kapuvárt meg-
halt. — Kocsis Elek nyug. tanító Barátoson 
életének 77., közszolgálatának 55. évében el-
hunyt. — Perényi Ignác, a tóvárosi állami 
iskola és iparostanonc-iskola igazgató-tanítója 
és a zárdatemplom orgonistája, életének 60-ik 
és példaadó működésének 43-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

T a r t a l o m : Gróf Apponyi Albert miniszter be-
széde. — Oláhok Apponyi javaslata mellett. — Tör-
ténelemtanításunk és az oláhajkú magyarok. Közép-
ajtai Barna Endre. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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i g; y e 1 m e z t e t é s . 
1. Az ezen jegyzékben foglalt cikkeket alulirtt igazgatóság minden megrendelőnek, tehát nemcsak a 

könyvkereskedők, hanem az iskolai hatóságok és tanító uraknak is nettó-áron szolgáltatja ki, 
ezenkívül az állami és az államilag segélyezett községi iskolai, szegény tanulóknak a megyei kir. tanfelügyelők 
engedélyezése alapján 20.000 korona erejéig ingyen tankönyveket ad. 

Az ingyen tankönyveket tehát a megyei kir. tanfelügyelőknél kell kérni. 
2. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre 

fogad el megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 
3. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 

megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

4. 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. 

5. 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 — kL 

6. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges be/eüldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

7. A könyvfciildemények portó alá esnek; a nyomtatványok ellenbea, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómentes hatóságok, hiratalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
tneg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tartozik viselni. 

8. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1907. évi április 15. 

A m. kir. t,ud,-egyetemi nyomda igazgatósága. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., Vár, Iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

A n y o m t a t v á n y o k a t az iskolaszékek-, az álla,mi iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 
hatóságok- és hivataloknak, a n e t t o - á r ö s s z e g e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t , p o r t ó m e n t e s e n 
küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Iskola-tér 3. számu, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
u t o l s ó p ó s t á t is tudatni kérjük. 

a) Magyar nyelven. 
I. E lemi nép i sko lák számára. 

1. Gönczy-féle fali olvasótáblák, (24 lap), 11 írott, 
13 nyomtatott. Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. kelt rend. Bolti 
ára 4 K 80 f, netto ára 4 K. Ny. Isk. 

2. Gönczy-í'éle magyar AI5C és olvasókönyv, a nép-
iskolák első osztálya számára. A népiskolai új tan-
terv értelmében átdolgozott kiadás.Átdolgozta: Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. k. r. 
8°, 7 ív, kötve. Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

3. Gönczy I'. Vezérkönyv a magyar ABC és elemi 
olvasókönyv tanításához, tanítók számára. A nép-
iskolai új tanterv alapján átdolgozott kiadás. Átdol-
gozta : Peres Sándor. Engedélyeztetett a nm. vallás-
és közokt. m. kir. min. 1905. évi 5115.-ein. sz. a. 
kelt rend. 8°, 53/4 ív, kötve. Bolti ára 80 f, netto  
ára 60 f. Ny. Isk. 

4. Gönczy-féle írott mozgatható betűk, (80 db), 
kemény táblapapirra felhúzva. Átdolgozta : Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. k. r. 
Bolti ára 1 K 60 f, netto ára 1 K 20 f. Ny. Isk. 

5. Gönczy-féle nyomtatott mozgatható betiife, (90 db), 
kemény táblapapirra felhúzva. Átdolgozta : Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 

' közokt. m. kir. min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. kelt r. 
Bolti ára 1 K 60 f, netto ára 1 K 20 f. Ny. Isk. 

6. Gáspár-féle olvasókönyv, a népiskolák II. osztálya 
számára. Átdolgozta : Sebesztha Károly kir. tan-
felügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 

m. kir. min. 1905. évi 5.001. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 
8 ív, kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

7. Gáspár-féle olvasókönyv, a népiskolák III. osztálya 
számára. Átdolgozta: Sebesztha Károly kir. tan-
felügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1905. évi 5.001. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 
11 >/« ív, kötve. Bolti ára 53 f, netto ára 40 f. Ny. Isk. 

8. Gáspár-féle olvasókönyv, a népiskolák IV. osztálya 
számára. Átdolgozta : Sebesztha Károly kir. tan-
felügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 46.321. sz. a. kelt rend. 8°, 
16 ív, kötve. Bolti ára 64 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

9. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, S-l '/» ív, 
kötve, b. á. 1 K 28 f, n. á. 1 K 8 f, 

10. Nagy L. : Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában az L és H. oszt. sz. 8°, 13'/< ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

11. KagyL.: Vezérk. a m agy. nyelvtan tanításábaii 
az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'/a ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 
32 f. Á. 

12. Nagy L. : Vezérk. a m agy. nyelvtan tanításában 
a III. és IV. oszt. sz. 8°, 145/8 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 
64 f. Á. 

13. Nagy-féle nyelvtani gyakorlóköuyv, az elemi 
népiskolák II. osztálya számára. Átdolgozta: Körösi 
Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. kelt rend. 
8°, 1SA ív, kötve. Bolti ára 16 f, netto á. 12 f. Ny. Isk. 

14. Nagy-féle nyelvtani gyakorlóköuyv, a népiskolák 
III—IV. osztálya számára. Átdolgozta : Körösi 
Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. kelt r. 
8°, 8 ív, kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

14/a. Nyelvtani Gyakorlóköuyv a Nagy László-féle 
Nyelvtani Gyakorlókönyvek kiegészítésére, a nép-

Fölkérjiik 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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iskolák V. oszt. számává. A népiskolai új tanterv 
alapján írta : Körösi Sándor.. Engedélyeztetett a 
ma. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 54.930. 
sz. a. kelt rend. 8°, 9 ív. Bolti ára 50 f, netto 
ára 38 f. Ny. Isk. 

14, b. Nyelvtani Gyakorlókönyv a Nagy László-féle 
Nyelvtani Gyakorlókönyvek kiegészítésére, a nép-
iskolák VI. oszt. számára. A népiskolai új tanterv 
alapján írta : Körösi Sándor. Engedélyeztetett a 
nm. vallás- és közokt. min. 1906. évi 61.327. sz. a 
kelt rend. 8°, Vu ív. B. á. 50 f, n. á. 38 f. Ny. Isk. 

16. Dr. Simonyi Jenő-féle földrajz, a népiskolák 
IV. osztálya számára. Átdolgozta: dr. Simonyi 
Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. 
kir. min. 1905. évi 5.060. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 
9 ív, kötve. Bolti ára 60 f, netto ára 45 f. Ny. Isk. 

17. Dr. Simonyi Jenő-féle földrajz, a népiskolák 
V—VI. osztálya számára. Átdolgozta: dr. Simonyi 
Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. 
kir. min. 190i5. évi 40.607. sz. a. kelt rend. 8°, 
12 ív, kötve. Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. Ny. Isk. 

18. Dr Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításá-
hoz. 8°, 26 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 

19. Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kap-
csolatban a világtörténet nevezetesebb eseményeivel. 
Az elemi népiskola V. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Kiss Aron. Engedélyeztetett a nm. 
vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 945. ein. 
sz. a. k. rend. 8°, 3 ív, kötve. Bolti ára 32 f, 
netto ára 24 f. Ny. Isk. 

20. Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kap-
csolatban a világtörténet nevezetesebb eseményeivel. 
Az elemi népiskola .VI. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Kiss Aron. Engedélyeztetett a nm. 
vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 622. ein. 
sz. a. k. rend. 8°. 5 ív. kötve. Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. Ny. Isk. 

21. Dr. Beke Manó ; Vezérkönyv a népiskolai szám-
tani oktatáshoz. A népiskolai új tanterv alapján, 
hivatalosan megbíráltatott és a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. min. 1906. évi 29.818 sz. a. k. rend. 
a népiskolai tanítók részére segédkönyvül engedé-
lyeztetett. 8°, 14 ív, fűzve. Bolti ára 2 K 80 f, 
netto ára 2 K. Ny. Isk. 

22. Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák II. osz-
tálya számára. Átdolgozta: dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 
5 ív, kötve. Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

23. Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák III. osz-
tálya számára. Átdolgozta : dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 
5 ív, kötve. Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

24. Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák IV. osz-
tálya számára. Átdolgozta : dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 
5'/í ív. kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

25. Dr. Beke Manó: Számtan a népiskolák V—VI. 
osztálya számára. Átdolgozta: dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 
8'/2 ív, kötve. Bolti ára 64 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

25/a. Dr. Balogh Artnr Alkotmánytan a népiskolák 
V—VI. oszt. sz. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1906. évi 22.194. sz. a. k. rend. 
8°, 5'/t ív, kötve, bclti ára 40 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

25/b. Dr. Koch—dr. Vángel : Természetrajz a nép-
iskolák V. oszt számára. Engedélyeztetett a nm. 
vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8°, 11»/« ív, kötve, bolti ára 60 f, netto 
ára 45 f. Ny. Isk. 

85/0. Dr. Koch—dr. Vángel : Természetrajz a nép-
iskolák VI. oszt. számára. Engedélyeztetett a nm. 

vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8°, 8'/< ív, kötve, bolti ára 40 f, netto 
ára 30 f. Ny. Isk. 

25/d^Snazel Ferenc: Gazdaságtan, a népiskolák V. oszt. 
sz. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1906. évi 29.063. sz. a. k. rend. 8°, 4l/> ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 30 t. Ny. Isk. 

25/f. Snazel Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák VI. 
osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás-
és közokt. m. kir. min. 1906. évi 58.911. sz.,a. kelt 
rend. 8", 43A ív, kötve. B. á. 40 f, n. á. 30 f. Ny. Isk. 

35. Sz. Nagy J. : Vezérkönyv az énektanításban, 
elemi és népisk. sz. Első folyam. I. füzet. 8°, 5 ív, 
bekötve. Bolti ára 76 f, nettó ára 64 f. A. 

37. Margitai J. : Gyermekdalok a népisk. számára. 
8°, 2 ív, bekötve. Bolti ára 24 f, nettó ára 20 f. A. 

38. Dr. Széli L.: Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'/j ív. kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. Á. 

39. Dr. Széli Lajos : Egészségtan és életmentés az 
elemi népiskolák számára. Átdolgozta: dr. Kovárh 
Aladár, a budapesti önk. mentő-egyesület igazgató-
főorvosa. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 615. ein. sz. a. k. rend. 8°, 
53/s ív, kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

40. Gönczy: Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 
8°, 8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. Á. 

41. Tornatanítás. (Szerkeszték és kiadák Ambrus 
Lajos és Szauter Antal, pécsi m. kir. állami főreál-
iskolai tanárok.) 12 ív és 1 ív a gyakorlatokhoz 
írt dalokkal. Fűzve Netto ára 2 K 40 f. K. B. 

42. Kriinner Anna: Aliorgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 5'/> 
ív, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. M. 

92. Láng M. : „A magyar beszédre való szoktatás 
módja." 16 ív, b. á. 2 K 40 f, n. á. 1 K 60 f. K. B. 

II . Dadogó é s s i k e t n é m a i sko lák 
számára . 

90. Roboz József : Módszeres beszéd- és olvasási 
gyakorlatok dadogók számára. (1896.) 8°, 36' a ív, 
fűzve, bolti ára 3 K, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

91. Koboz József: Olvasó- és nyelvgyakorlókönyv 
siketnémák számára. I. rész. (1897.) 8°, 12 ív, kötve, 
b. á. 80 f, n. á. 64 f. K. B. 

I I I . Felsöltl» l e á n y i s k o l á k számára . 
59. Torkos László.: Magyar nyelv- és Irodalmi kézi-

könyv a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17Va 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

60. Torkos László.: Magyar nyelv- és irodalmi kézi-
könyv a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 '/> 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. K. B. 

61. Sonnenfeld Zs. : Német nyelv- és irodalmi kézi-
könyv a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. 
Nagy 8°, 14 ív, fűzve b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. A. 

IV. Polgári és f e l s ő nép i sko lák számára. 
72. Csiky Kálmán: A hazai alkotmány és jogismeret 

alapvonalai, polgári és felső népisk. szám. 8°, 8'/« 
ív, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

V. Tanító- é s t a n í t ó n ő k é p z ő intézetek 
számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
84. Csiky Kálmán: A magyar alkotmánytan és jogi 

ismeretek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképző-
int. növendékei számára. 8°, 12'/2 ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

85. Gönczy Pál : Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 
22 '/4 ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. Á. 

86. Bartalus I. : Zeneköltészet elemei és müformái. 
(Polgári iskolai tanítóképzők számára.) 8°, 22 ív, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. Á. 

87. Bartalus I.: Vázlatok a zene történelméből. 8°, 
24 '/* ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
Bevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstantalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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88. Ábrányi K. : A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 
9'/4 ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f. netto ára 3 K. Á. 

89. Ábrányi K. : Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképzők számára.) 8°, 91 J ÍV, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. A. 

92. Láng M. : „A magyar beszédre való szoktatás 
módja.'' 16 íves, b. á. 2 K 40 f, n. á. 1 K 60 f. K. B. 

VI. Kisdedóvóképr .ö- iutézetek számára . 
108. Láng-Peres : Rendszeres magyar nyelvtan, I 

oszt. sz. 8°, 43/« ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
109. Láng-Peres : Magyar olvasókönyv .1. osztály sz. 

8°, II1/2 ív, bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 
110. Láng-Peres: Magyar olvasókönyv, II. osztály sz. 

8°, 17 Va 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. Dr. Peres-Fodor-Exner-Imre : Vezérkönyv az 

állandó gyermek-menedékházakat vezető nők szá-
mára, 8°, 12'/2 ÍV,' számos ábrával, fűzve, bolti ára 
4 K, netto ára 3 K. K. B. 

b) Német nyelven. 
123. Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. A. 
124. Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és 

egészen átdolgozott, képekkel ellátott kiadás. 8°, 
7 '/a ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

125 Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-liez. 8°, 7 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. • 

126. Gönczy P. írott mozgatható betűk, 55 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
40 f, netto ára 1 K 20 f. Á. 

127. Gönczy P. Nyomt. mozgat, betiik, 65 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 
1 K. A. 

128. Gáspár J. II. olvasókönyv. ,83, 11 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

129. Gáspár J. III. olvasókönyv., 8°, 13 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

130. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'/a ív, kötve, 
bolti ára 68 f, netto ára 56 f. A. 

181. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 37 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 

132. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorl. 
tanításához. 8°, 173, i ív, kötve, bolti ára 90 f, n. á. 
72 f. Á. 

133. Xagy L. Nyelvtani vezérkönyv az 1. és II. oszt. 
sz. 8°, 8'/4 ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

134. Nagy L. 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'/4 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. Á. 

142. Dr. Széli. Vezérkönyv az-életmentés és egészség-
tanhoz. 83, 16'/4 ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. Á. 

143. Maszák H. Útmutató az elemi rajztanitásban. 
Nagy 8°, 5 ív, kötve b. á. 1 K 20 n. á. 1 K. A. 

<•) Tót nyelven. 
161. Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 
162. Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
(Jelenleg nem kapható.) 

163. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

164. Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 110 db betii, 
kemény táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 
1 K. A. 

165. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
tót ajknak számára. I. rész. 8°, 8V2 ív, bekötve, 
B. á. 48 f, n. á 40 f. A. (Jelenleg nem kapható.) 

166 Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára a tót ajkúak számára. II. rész *8°, 7 Va ív, 
bekötve, B. á 48 f, n. á. 40 f. A. (Jelenleg nem kapható.) 

167. Nagy L. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. taní-
tásához. 8°, 13 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

168. Xagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. 
számára. 8°, 8'A ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. Á. 

169. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 
8°, 2>/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

170. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 Va ív, bekötve. 
B. á. 48 f, n. á. 40 f. A. (Jelenleg nem kapható.) 

171. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 '/B ÍV. bekötve. 
B. á. 56 f, n. á. 48 f. A. (Jelenleg nem kapható.) 

172. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, I5'/4 ív, kötve, 
b. á 60 f. n. á. 48 f. A. (Jelenleg nem kapható.) 

173. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 333,4 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

174. Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. ,8°, 93/s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

175. Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25'/4 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

176. Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredmény-
tár. 8°, ls/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

177. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

180. Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
43/4 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°, 6V2 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 
(Jelenleg nem kapható.) 

198. Gönczy I'. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6V4 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

199. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelvtanítására, 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 8'/a ív 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

200. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní-
tására sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 71 2 ív 
kötve, bolti ára 48 f. netto ára 40 f. Á. 

201. Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. 8°, 9'/a ív, kötve 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

202. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, IP/4 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

203. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, IIV2 ív, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

204. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 13Va ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

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°, 11 Va ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

207. Xagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. 
I. és II. oszt. sz. 8°, 63/4, ív, kötve, bolti ára 48 f, 
netto ára 40 f. A 

208. Nagy L. Nyelvtani gyakorfó a II. osztály számára. 
8°, l'/2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

209. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz-
tanításban. 8°, 25'/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 
96 f. Á. 

210. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

211. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 60 f. netto ára 50 f. Á. 

212. Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 
8°, 6'/a ív. kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

213. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23 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 kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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e) Szerb nyelven. 
229. Göncz}- P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 

4 K. A. 
230. Gönczj- 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°, 81/« ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 
233. Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°. 8'A 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>/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 
40 f. Á. 

235. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latokhoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. Á. 

236. Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. oszt. sz. 
8°, 88/4 ÍV, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

237. Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. 
sz. 8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 

238. Nagy t . Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

239. Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály 
számára. 8°, 78/4 ív, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. A. 

2411. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve. b. á. 
48 f, n. á. 40 f. A. 

241. Gáspár J. III. olvasókönyv. ,8°, 103/4 ív, kötve, 
bolti ára 56 f, netto áfa 48 f. A. 

242 Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 ív, kötve, 
b. á. 68 f, 56 f. A. 

243. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30 Ve ív, 
kötve, b. á. 1 K 28 f, n. á. 1 K 08 f. A. 

244. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz 
tanításában. 8 :, 26 '/a 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. Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

247. Kiss-Mayer. Vezérkönyv atörténet tanításához. 8°, 
273,4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A 

248. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8f, 
53/i ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

f ) Román nyelven. 
267. Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
268. Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. 8°, 5Vs ív, 

kötve bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
269. Nagy L. Vezérkönvv a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanít. 8°, 13'/4 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. A. 

271. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv n . oszt. 
számára. 8°, 2 ív, kötve, n á. 16 f, b. á. 12 f. A. 
[Jelenleg nem kapható.) 

272. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/a, 
kötve, n. á. 48 f, b á. 40 f. Á. (Jelenleg nem kapható.) 

273. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/2 ív. kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

274. Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II— IV. o. sz. 
8°, 10'/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

275. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 85/s ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

276. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'/a ív, kötve 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

277. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. Á. 

278. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/4 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

279. Dr. 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. Á. 

281. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Xagy 8°, 
43/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

282. Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb kiilön-
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

(j) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

299. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
I. rész. 8°, 8Va ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

300. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
II. rész. 8°, 8' 4 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

301. Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a 
vasmegyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
(Jelenleg nem kapható.) 

h) Muraközi horvát nyelven. 
312. Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'/4 ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
(Jelenleg nem kapható.) 

313. Groó V. Olvasókönyv a II—IV. oszt. sz. 8°, 
9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. A. (Jelenleg 
nem kapható.) 

314. Gáspár J. II. olvasó a muraközi horvát ajkúak 
számára. 8°, 6'/a ív, kötve, n. á. 40 f, b. á. 32 f. A. 
(Jelenleg nem kapható.) 

315. Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
isk. sz. 8°, 57a 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 láp.) Bolti 
ára 5 K, netto ára 4 K. K. B. 

317. Margitai J. Magyar olvasókönyv II. évfolyam. 
8°, 13 Va ív, kötve, b. á. 60 f, n.'ára 50 f. K. B. 

318. Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát-
és vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5'/2 ív, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

319. Margitai J. olvasókönyv a III—IV. oszt. szá-
mára. 8°, 8 ív, kötve. b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
(Jelenleg nem kapható.) 

i) Rutén nyelven. 
a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

331. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, 
b. á. 30 f, n. á. 24 f. A. (Jelenleg nem kapható.) 

332. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 43/4 ív, 
kötve, bolti ára 44 f, netto ára 36 f. A. 

333. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához, az I—II. oszt. sz. 8°, ll1/» ív, 
kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

334. Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, 
bolti ára 60 f. netto ára 48 f. A. 

335. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
a rutén ajkúak számára. I. rész._ 8°, 8'/a ív, kötve, 
bolti ára 48 f; netto ára 40 f. A. 

336. Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. 
rész. 8°, 8 ív, kötve, tiilti 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. 
(Jelenleg nem kapható.) 

338 Csopéi L. Rutén-magyar szótár. 8°, 31 ív, 
kötve, b. á. 4 K 40 f, n. á. 3 K 40 f. A. 

339. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'/4 ív, .kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

340. Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. szá-
mára. 8°, 7'/a ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

341. Valkovszky. Magyarország története. 8°, 7'/» ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

~b) Sáros-zcmplén megyei tájszólás szerint. 
357. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 67« ív, kötve, 

b. á, 30 f, n. á. 24 f. Á. (Jelenleg nem kapható.) 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket 11e levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék fői. 
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j ) Vend nyelven. 
316. Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és 

vend iskolák számára. (1 példány — 20 lap.) Bolti 
ára 5 K, netto ára 4 K. K. B. 

318- Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5 '/2 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

368. Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

fózott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Á. 
. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
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. inozg. betiik. 100 db betii, kem. 

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. A. 
374. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, ll1/« ív, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára -18 f. A. 
375. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, 

bolti ára 72 f, netto ára 56 f. A. 
376. Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv 8°, 5'/a 

ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 
378. Margitai J. Magyar olvasókönyv a népisk. sz. 

II. évf. 8°, 13Va ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 50 f. K. B. 
380. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latokhoz. 8°, 12:i 4 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
381. Nagy L. Vezérkönyv a magyar pyelvtan tanításá-

ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/2 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

382. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
n . oszt. sz. 8°, 2 ív, kötve, b. á. 10 f. n. á. 12 f. Á. 

383. Mas/.ák B. "Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
51/1 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

384. Maszák B. Kivágott papírminták. 25 drb alak. 
Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

VII. Olasz nye lven. 

A fiumei iskolák számára. 

400. Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. 10' s ív, 
kötve, bolti ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

401. Capellari stb. II. olvasó. (II libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

402. Capellari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. Classe.) 13'/2 ÍV, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

403. Capellari stb. IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 

401. Fonda, Minca, Smoquina: V.—VI.olvasó. 38'/2Ív, 
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 Scuola Industriale per 
Garzoni e per le Scuole Serali-Domenicali. 12Vs ív, 
kötve, b. á. 1 K, n. á. 75 f. K. B. 

406. Capellari stl». Iparostanonciskolai olvasókönyv. 
[I. osztály.] (Il Libro di Lettura per il Primo Corso 
della Scuola Industriale per Apprendisti.) 20 ív, 
kötve, b. á. 1 K 60 f, n. á. 1 K 20 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 

426. Gönczy P. A métermértékek falitáblája, ma-
gyar nyelven b. á. 1 K 20 f, n. á. 90 f ; német, tót, 
ruthén, vend és szerb nyelven b. á. 1 K,n. á. 90 f. K. B. 

427. Gönczy I*. Szöveg a métermérték-táblához, 
magyar nyelven b. á. 60 f, n. á. 45 f ; német, 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. 

428. Gönczy P.Népiskolai épülettervek. (1874.) Magyar, 
tót és szerb nyelven, 1 példánv, b. á. 2 K 40 f, 11. 
á. 2 K. K. B. 

429. Rasch-féle természetrajzi ábrák (16 darab színe-
zett tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, tábla-
papirra felhúzva és 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. Szám vető-kész iilék az elemi és 
polgári iskolákszámára, utasítással. N. á. 36 K. K. B. 

432. Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 
1 db bádogliter, 1 dtf deciliter, 1 db centiliter, 1 db 
köbliter, 1 db ezredköbl. és 1 db deciméter-fakocka, 
1 db 1 kg vassúly, 1 db 10 dekagramm rézsúly, 1 db 
1 dekagramm rézsúly és 1 db 1 gramm rézsúly, 
valamint egy méterrúd. Netto ára 10 K. A. 

I. Tantervei» és szervezet i s zabá lyok . 
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. Ii. B. 

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°, P/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.) 83, 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.Tantervapolgárifiúiskolákszámára.(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. 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 kisdedóvónöképzö-intézetek 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.) 8°, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

465. Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. 
sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

466. Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. K. B. (Sajtó alatt). 

467. A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. 
évi máj. 24-én .'5.314. 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. 

471. Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 
33.564. sz. r.) 8°, Vu 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. (Sajtó alatt). 

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. 

474. Az elemi népiskolai tanítók és tanítónők tovább-
képző tanfolyamainak szervezete. (1906. évi jan. 
10-én 102.594/1905. sz. r.) B. á. 20 f, n. á. 15 f. K. B. 

475. Az iparos tanonciskolái tanítói tanfolyamok 
szervezete és tanterve. (1906. évi május 12-én 
38.228. sz. r.) Bolti ára 46 f, netto ára 34 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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II. Szabá lyrende le tek . 
488. Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) 

tanítók és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. 
évi dec. 18-án 45.781. sz. r.) 8°, l1 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-intézet 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 állatni polgári iskolai 
tanítónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
l'/8 ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

492. Szabályzat az áll, közs, társulati és magán-, felső 
nép- és polg.fiu- és leányisk.-ban tartandó nyilvá-
nos, magán-, pót- és javító vizsgálatok-ról. (1895. 
márc. 20-án 5009. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 30 f. K. B. 

493. Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónő-
képző-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°, '/s ív, 
fűzve (1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

495. Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén 
levő népisk. ügyeiről. (1877. okt. 16. kelt legf. elhatá-
rozással.) 8°, 4!/2 ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

496. Szabályzat a felv., tandíjakról az áll. felsőbb leány-
isk.-ban. (1897—4561. sz. r.) B. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

497. Síahályzat az elemi népiskolákban és a felsőnép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

498. Szabályrendelet a gyógyszerészgyakornokok 
kiképzésére. 8°, 1 ív fűzve, (1887. évi július 16-án 
kelt jóváhagyással.) n. á 20 f K. B. 

499. Szabályzat az egyetemi orvostudományi karok-
nál tartandó doktori szigorlatokról. (1901. évi 4593 
sz. r.) b. á. 32 f, n. á. '24 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/« 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 alsófokű 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. 

502. Szabályzat a tanítóképző-intézeti tanárok képzé-
séről és képesítéséről. (1906. évi február 17-én 
11.890. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

610. Szabályzat a felekezeti, törvényhatósági és köz-
ségi középiskolák igazgatóinak, tanárainak és torna-
tanítóinak engedélyezendő rendkívüli segélyről, 
illetőleg személyi pótlékról. (1906. évi nov. 7-én 
95.333.) Bolti ára 16 f, netto ára 12 f. K. B. 

I I I . Utasí tások. 
517. Áll. elemi népisk. az 1906/7 tanévben. 1 K. K. B. 
518. Az áll. elemi népisk. az 1904/5 évben. 1 K. K. B. 
519. Utasítás a törvényhatós. közig, bizottságok sz. a 

közs., éshitf által fenntart.el.isk.-banműködőtanítók, 
tanítónők fizetésének rendezéséről. (1893. XXVI. t.-c. 
1894. márc. 2.10.000. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

520. Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága és az áll. el. 
népisk. tanítói, ill. igazgató-tanítói sz. (1901. máj 21. 
32.055. sz. r.) B. á. 1 K, n. á. 80 f. h". B. 

521. Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 

számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. '/« ív. (1874—21.556. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

522. Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, 
a népisk. közokt. rendező 1868-iki XXXVIII. és 1876. 
XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában, (1876—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 tárgvá-
ban.(1901. március 31-én 2604/l!<90. ein. sz. r.) 8 , 
1 \'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. (1808. 
XXXVIII. és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. 
(1876-20.311. sz. r.) Netto ára 32 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 7u 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.-e. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. S-án 
44.000. sz. r.) Netto ára 1 K. K. 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 népokt. törv. végrehajt, tárgy. 1905. évi aug. 
20-án kelt 70.000. sz. r.) N. á. 1 K 20 f. K. B. 

IV. K ö u y v - és tanszerjegyzékek. 
560. A felsőbb leányiskolák és a polg. isk. sz. szük-

séges tanszerek jegyzéke (1896 évi júl. 13-án 20.690. 
sz.). fűzve n. á. 50 f. K. B. (Átdolgozás alatt). 

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. Jegyzéke az áll., közs.. társ. és magánjellegű 
népokt. tanint, fels. leányisk., alsófokú iparisk. 
és keresk. isk. használatára eng. tankönyvek 1 2 ív, 
(1889 évi április 10-én 14.539. sz. r.) N. a. 10 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket 11e levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék fői. 
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564. III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 
27-én 15.826. 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. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

567. VI. Jegyzék ugyanazokról. (1894. évi 28451. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

568. VII. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

569. VIII. Jegyzék ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

570. IX. Jegyzék ugyanazokról. (1897. évi 71.662. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

571. X. Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

572. XI. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

573. XII. Jegyzék ugyanazokról (1902. évil3.262. sz. r.) 
Netto ára 60. f. K. B. 

574. XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. 
r.) Netto ára 60 f. K. B. 

575. Az iparos tanonciskolák és segédek továbbképző 
tanfolyamai fölszerelésének jegyzéke. (1906. évi 
május 12-én 38.227.) K.B.Bolti ára 46f, netto ára 34f. 

I . Nép- és polg. i sko la i keze lé s i é s rend-
tartási n y o m t a t v á n y o k 

666. Iskolai pénztári napló A) 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. 6/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 

tanulóra. Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
672. líérszerződés a kincstár által bérbeveendő 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 
áralO f, netto ára 8 f. K. B. 

675. Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kíil-
• és belív). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

676. Minősítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti 
ára 6 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 (kül- 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. 

681. Jegyzék cj minta: kül- és belív b. á. 4f, n .á3f . 
K. B. 

682. Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

683. Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

684. Felső nép- és polgári iskolai költségvetés. 
Netto ára 6 f. K. B. 

685. Felső nép- és polgári iskolai pénztári főkönyv 
B minta (rendes évi számadás). Netto ára 8 f. K. B. 

686. Minősítvényi táblázat felső kereskedelmi, felsőbb 
leányiskolái tanárok és polgári iskolai tanítók 
részére. Bolti ám 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

II . Gazda»>áj;i i smét lő - i sko la i nyom-
tatványok. 

699. Felvételi és oszt. napló (bel- és külív, egy ívre 
20 név írható), bolti ára 8 f, 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. 

671. 6/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 
tánulóra. B. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

702. Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 külív 61 
tanuló számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

I I I . K i s d e d ó v o d a i é s gyermekmei i edék-
liá/.i rendtartás i nyomtatványok. 

461. A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
462. Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szer-

vezeti szabályzata. 50 f. K. B. 
542 Utasítás a kir. tanf. számára n. á. 70 f. K. B. 
543. „ a kiscledóvó feiiigy.-biz. számára, n. á. 

70 f. K. B. 
544. Utasítás a polgári községek sz. b. á. 1 K. K. B. 
545. „ a közig, bizotts. számára n.'á. 40 f. K B. 
546. „ a gyermekmenedékházakat vezető daj-

kák képesítése tárgyában, n. á. 44 f. K. B. 
721. Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. Aj minta. N. ára 10 f. K. B. 
722. Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. N. á.10 f. K. B. 
561. Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek 

számára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
évi 49.308. sz.) 30 f. K. B. 

724. Kisdedóvodai felv. napló, a/l 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. 

b. á. 4 f, n. á. 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 gyermekmenedékházak vezetésére 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. 

anyakönyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 
IV. Ipar i skola i 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. K. 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. B. á. 40 f, 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. 

V. Nyomtatványok képezdék számára . 
767. Felv. javaslati ív. 1 ív b. á. 8 f, n. á. 6 f. K. B. 
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, b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
771. Iskolalátogatási bizonyítv., b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 

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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772. Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti 
ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 

773. Tanítóképzőink oszt. bizonyítvány, bolti ára 8 f, 
netto ára 6 f. Ny. 

774. Tanítónőképzőint.oszt.bizonyítvány,bolti ára 8 f, 
netto ára 6 f. Ny. 

775. Képesítő vizsgálati anyakönyv, bolti ára 7 f, 
netto ára 5 f. Ny. 

776. Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 
12 f. Ny. 

777. Munkamesternöi anyakönyv, 1 ív b. 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. 
783. Kivonat anyakönyvből, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
784. Osztályozó-ív képesítö-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. 
789. Kimutatás a tanító(nő)-képző . . . . osztályába fel-

vételre jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, 
netto ára <> f. K. B. 

792. Tantárgy- és munkafelosztási kimutatás. (Álta-
lános óraterv). 1 ív, b. á. 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

793. Fölvételi javaslati ív a fölveendő növendékek 
és a fölvételi kedvezmények számára. 1 ív. Netto 
ára 10 f. K. B. 

VI. T a n f e l ü g y e l ő i k e z e l é s i n y o m -
t a t v á n y o k . 

804. Iktatókönyv. I. m. (A kir. tanfelügyelők részére, 
az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) 1 ív. Ny. 6 f. 

805. Tárgymutató. II. m. (A kir. tanfelügyelők részére 
az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) 1 ív. Ny. 6 f. 

806. A vármegyei áll. elemi iskolákba 
beiratkozott tanulók létszámáról szóló kimutatás. 
(Kül- és belív.) A kir. tanfelügyelők részére az 
1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen. K. B. 

807. Utazási napló. (Kül- és belív.) A kir. tanfelügyelők 
részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen. K. B. 

808. A tanítói állások javadalmainak és szolgálati 
viszonyainak kimutatása. A kir. tanfelügyelők 
részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen. K. B. 

809. Az áll. és áll . segélyezett minden fokozatú 
közs. népokt. intézetek költségvetéseinek és szám-
adásainak nyilvántartása. A kir. tanfelügyelők 
részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen. K. B. 

810. Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek 
naplója. VII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 

811. Tanítói jés tanulói pályáról eltiltottak névjegy-
zéke. VIII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 

812. Kitiltott könyvek kimnt. IX. m. 1 ív n. á. 4 f. Ny. 
813. Tanítói és nyugdíj kimut. X. m. 1 ív n. á. 6 f. Ny. 
811. Tanítói változási jelentés. XL m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
815. Határidő napló. K. B. 1 ív netto ára 4 f. 
816. Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 

A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. 
r. folytán ingyen. K. B. 

VII. B i z o n y í t v á n y o k é s o k l e v e l e k . 
721. Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvőnőképző-intézet-

ben végzettek számára. A) minta. N. á. 10 f. K B. 
722. Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő-

vizagálitra, bocsátottak számára. B) minta. N. á. 10 f. 
728. Bizonyítvány a nyári menedékházakat vezető 

dajkák részére. B. á. 8. f, n. á. 6 f. K. B 
729. Bizonyítvány az állandó menedékházakat vezető 

dajkák részére. B. á. 8 f, n. á. 6 f. K. B. 
752. Iparisk. biz. (47. sz.) 1 péld. B. á. 3 f. n. á. 2f. K. B. 
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. 
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 zenebizonyít.' 1 p n. á. 4 f. Ny. 
781. Munkamesternöi bizonyítvány. 1 p. n. á. 7 f. Ny. 
782. Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, 

b. á. 5 f, n. á. 4 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 népisk. bizonyítv. fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
832. Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 

1 peld. 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. 
847. Elemi népisk. tornatanítónöi 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. 

851. Bizonyítvány a továbbképző tanfolyamról. 1 ív 
bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

VIII . Fe l sőbb l e á n y i s k . n y o m t a t v á n y o k . 
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. 

68 . Minősítvényi táblázat. B. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 
861. Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
862. Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 p. n. ára 4 f. K. B. 
863. Jelentő-ív a tanév végén. 1 p. n. ára 4 f. K. B. 
IX. F e l s ő k e r e s k . i s k . n y o m t a t v á n y o k . 

Felső kereskedelmi iskolák rcszere : 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. Ny. 
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. è f. Ny. 
686. Minősítő-táblázat tanárok részére 10 f. 8f.K.B. 

X. Női k e r e s k e d e l m i s z a k t a n l b l y a m i 
n y o m t a t v á n y o k . 

468. 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. 1!. 

995. Bizonyítvány. 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. Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisz-

tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 
,\"I. H á z i i p a r i m ü v e k . 

1046. Kubinyi L. Aliáziiparkönvve. I. fűz.n. á. 2K. K. B. 
1047. „ „ ., ., II. „n.á.2K.K.B. 
1048. „ „ III. , n.á.2K. 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 franciaszöveggel b.á.56K,n.á. 42 K,K.B. 
1052. Női kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) 

netto ára 1 K 80 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket 11e levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék fői. 
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PÁLYÁZATOK. 
A Kec-íOl községi óvodánál f. évi június hó 1-ével 

megüresedendő dajkai állásra pályázat hirdettetik. 
Díjazása : évi 240 korona, havi utólagos részletekben. 
Pályázóktól lehetőleg a nyári menedékházak vezeté-
séhez szükséges képesítettség kívántatik. Pályázati 
határidő április 30. Szabadi Ferenc, elnök. 

(372—111—3) 
Mnlt júniusban képesítőzött okleveles izr. vanító állást 

keres. Megkeresések: „Okleveles tanító" Drancz, Arad 
megye. (375—IV—2) 

A földeáki róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom : mint tanítónak 189 korona 
készpénz, 21 katasztr. hold szántóföld, melynek köz-
terheit haszonélvező kántor fizeti, lakás, kert; kántori 
javadalom 45 köböl búza, 22'/« köböl árpa a község 
által beszedve, szabályszerű stóla. Kötelességei : egy 
tanteremben egy vagy több osztályt tanítani és az 
összes kántori teendőket végezni. Választás és próba-
éneklés f. évi május hó 23-án d. e. 10 órakor. Pályá-
zati határidő május 1. Kérvények főt. és nagys. Hoff-
mann János főesperes-plébános, isk.-széki elnök úrhoz 
küldendők. (377—II—2) 

M&gyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek. Fizetése : havonként húsz kor., 
gyertyajövedelem, élelmezés, lakás. Elfoglalható azon-
nal. Kék Béla, főkántor. (396—II—2) 

A h e v e s i külön szaktanítós gazdasági ism.-iskolá-
nál egy rendes gazdasági szaktanítónői állás 800 ko-
rona fizetés, 200 korona személyi pótlék és szabály-
szerű lakbérilletménnyel betöltendő. A pályázók a 
Néptanítók Lapja 1906. évi 22-ik számában közölt 
pályázati föltételekben megjelölt okmányokon kívül 
kötelesek még igazolni a kertészet, aprójószág-te-
nyésztés és háztartásban való gyakorlati jártasságukat, 
illetve valamely mezőgazdasági, kertészeti, tejgazda-
sági vagy baromfitenyésztési tanfolyamnak az elvég-
zését. Pályázati határidő április 25., mely időpontig 
a szabályszerűen fölszerelt kérvények Heves vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtandók be. Budapest, 1907 
március 27. A miniszter meghagyásából : Náray Szabó 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. (27, h—I—1) 

Lemondás folytán megüresedett maluzs inai (Liptó) 
róm. kath. kántortanítói állomásra 1907 május 23-ra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : a Néptanítók Lapja 
13. számában, 1907 március 21-én kitéve, előfordul. 
Szabályszerűen fölszerelt s a maluzsinai iskolaszékhez 
címzett kérvények alulírotthoz, Hybbére küldendők. 
Klimcsik Antal esperes-plébános, kerületi tanfelügyelő. 

(404—1—1) 
Okleveles rk. tanító sürgősen keres tanítói állást. 

Cím : Prohászka Géza, Bé ly (Zemplén). (407—1—1) 
A cserhátszent iváni róm. kath. kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : két szoba, 
konyha, éléskamra, istálló, sertésól és pince, 81/« bold 
szántóföld, 800 Q ö l rét, 600 Q -öl kert, három öl 
tűzifa, 102 pár után egy-egy véka rozs és 50 fillér, 
tandíj 62 korona, egyházsegély 34 korona, államsegély 
464 korona, stóla temetések és fizetett misék után 
180 korona körül, alapítványi misék után 8 korona. 
Tartozik temetni a filiális községekben is. Pályázati 
határidő: április 28. Választás : április 29. Személyes 
megjelenés kívántatik. Kellően fölszerelt kéivények 
Szíjgyártó Ferenc plébánoshoz, Cserhátszentivánra 
(Nógrád m.) küldendők. (410—1-1) 

Jóhangú § segédet keresek havi 24, esetleg 30 
korona fizetés, teljes úri ellátás, mosás és ágyneműn 
kívül, gyertyajövedelem 8—10 korona, külön szoba, 
harmónium-használattal. Az alföldi kántorság fogal-
mával bíró egyének komoly ajánlatai részesülnek 
csak figyelem és válaszban. Kiskunfélegyházán, 
1907 április hó. Ulrich Antal, főkántor. 

(430-11-1) 

A bölcskei róm. kath. férfi-osztálytanítói állás 
betegség folytán megüresedvén, arra április 25-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 2 szoba, konyha, 
éléskamra és pincéből álló lakás, 100 [j-öl házikert 
és 50 Ql-öl káposztásföld, készpénzfizetés 800 kox-ona. 
Kötelmei : az iskolaszék által meghatározott osztály-
csoport tanítása, a hittan beemléztetése és a hitoktató 
akadályoztatása esetén kikérdezése, az iskolás-gyer-
mekeket tartozik a templomba vezetni és ott rájuk 
felügyelni. A kántort betegsége vagy hivatalos elfog-
laltsága ideje alatt köteles helyettesíteni. Tannyelv : 
magyar. Az állás azonnal elfoglalandó. Fizetés az el-
foglalás napjától folyósíttatik. Vajay István plébános, 
iskolaszéki elnök. (414—1—1) 

Mezőtúr város egyik állandó gyermekmenhelyére 
havi 40 korona fizetés és természetbeni lakás élvezete 
mellett pályázat hirdettetik, oly megjegyzéssel, hogy 
a menedékház állami kezelésbe vétele és kisdedóvo-
dává fejlesztése tárgyalás alatt lévén, abban az eset-
ben, ha a meghirdetett helyre okleveles óvónő is 
pályázna és választatna meg, kilátása lehet, hogy 
állami óvónővé is ki fog neveztetni ; míg a csak 
menházvezetőnői oklevéllel bíró, esetleg megválasztott 
nővel szemben a félévi felmondás alkalmaztatni fog. 
A szabályszerinti kérvények jelen hirdetés megjele-
nésétől számított 5 napon belül a községi iskolaszék 
címére adandók be. (416—1—1) 

Konczházára (Ung megye) róm. kath., magyar-
nyel vű tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : tisztes lakás konyhával, kamrával, egyház-
megyétől 80 korona, községtől 300 korona, faillet-
ményképen 64 korona, életneműek értéke 123'72 
korona, államsegély 234 korona. Fölszerelt folyamod-
ványok április 27-ig Havasi József róm. kath. lelkész-
hez küldendők, Őrdarmára. (432—1 — 1) 

Recsk róm. kath. elemi iskolájához egy tanítónői 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: két szoba, 
konyha, kamrából álló lakás, esetleg 160 korona 
lakbér. 700 korona a hitközségtől, 100 korona állam-
segély. Kötelessége : az I. vegyes osztály tanítása, 
isteni szolgálatra való vezetése. Külön díjazás mellett 
a leány-ismétlősöket tanítani és a nyári gyermek-
menhelyre járókat gondozni. Az állás június 1-én 
elfoglalandó. Felszerelt kérvények szabad állapotról 
szóló bizonyítvánnyal május l-ig az iskolaszéki elnök-
séghez nyújtandók. (417—I—1) 

Szolnokra egy jóhangú, teljesen képzett kántor-
segéd kerestetik. Fizetése : évente 400 korona, teljes 
ellátás, mosáson és ágyneműn kívül. A vári egyház 
misejövedelme közös, segédtársával. Az állomás azon-
nal betöltendő. Szolnok, 1907 április 9-én. Medgyesy 
Géza, róm. kath. kántor. (405—II—1) 

Az alsótárnoki községi elemi iskolai tanítói állo-
másra 800 korona készpénzfizetéssel és természetbeni 
új, csinos lakással április 23-ig pályázat hirdettetik. 
Az iskolaszékre címzett, kellően fölszerelt kérvények 
Kabina Lajos, iskolaszéki elnökhöz küldendők Nagy-
lócsára, Bars megye. (408—1—1) 

A Néptanítók Lapja 1907. évi április hó 4-iki, 15. 
számában közölt óbesztercze l kántortanítói állásra 
a pályázati határidő április hó 22-ig meghosszabbíttatik. 
Szvitek, elnök. (401—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
Örnmp T a n B°k e z e r iskolának, melyek az olvasás 
U1 U1I1C tanításának megkönnyítése céljából a Péter 
József vágsellyei igazgató-tanító fonomimikai eljárá-
sát használják. Ez a fonomimikai eljárás miniszterileg 
engedélyezve van és díszoklevéllel lett kitüntetve. 
Kérjen prospektust. Kiadja az -Első Galántai Könyv-
nyomda", Galánta (Pozsony m.). (278-42—7) 
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Igen előnyös szünidei keresetre 
Ehetnek néptanítók szert, ha hazánk egyik legnagyobb, 

'gazdagabb és legrégibb biztosító-társaságával lép-
nének összeköttetésbe. Az elvégzendők vagy helyben 
az illető néptanító lakhelyén, vagy pedig utazásokkal 
egybekötve csupán csak a nyári hónapok alatt telje-
sítendők és nagy jövedelemmel járnak. Bővebb t'öl-
világosítással igen szívesen szolgál Steiner Jakab, Buda-
pest, V., Nádor-utca 11. (384—S—2) 

O A nagyon csinos és dallamos előjáték — II. rész — 
« * 120 fillér bérmentve. Zauibó Károly, Szeged, (i. 

(3Ü2—VIL—3) 

P c p r p l dunántúli áll. tanítónő 10 tanerős iskolától, 
l /oCl Cl hont-, nógrád-, bars-, komárom-, esztergom-
és pestmegyei tanítónővel. Levelek Ipoly-Pásztó (Hont 
m.) B. J. címre poste restante küldendők. (387-111-2) 

Pli) f in J^ karban levő, alig használt, két forte-
EldUU és egy expression-változatú, Sternberg-féle 
harmónium, Bordé István tanítónál, Gyulán. (351-1-1) 

P o o r ^ l járási székhelyen, 1 tanerős iskolánál működő 
H o l l v i tanító ev. ref. vallású állami tanítóval. 
Ajanlatokat f. hó 30-ig kérek. Cím : Áll. tanító. 
Sárkány, Fogaras m. (426—I—1) 

Míílpn valódi viaszból, kilójV 4 K. Méhkaptár 
lUll lCp, (Mayer duc), 6 család számára, tetővel és 
talpazattal, szabadban fölállítható, 45 K. Honfi L, 
Drávavásárhely. (412—1—1) 

f c í f i l p l í Szegedtől 3/< órára, vasúti fővonalon 
UoClClCÜ. fekvő 14 tanerős nagyközségből, zem-
pléni vagy más felsővidéki városba vagy nagyközségbe. 
Cím: „Áll. tanítónő" Kistelek, Csongrád m., poste 
restante. (400 — 1—1) 

100 darab vizsgalap 
magyar gyártmányú papiron !K) fillér. Aradon, 
IVOUSZ 1. és FIÁNÁL. Vizsgái jutalomkönyvjegy-
zék díjtalan. ( 4 2 4 - 1 - 1 ) 

18 tanerös iskolától cserélek 
falusi tanítóval, aki oly városhoz van közel, amely-
ben tanítónőképző és 8 osztályú gimnázium van. 
Ajánlatokat „Kopp-Búr" jelige alatt kérek Zólyomba 

( 4 1 3 - 1 - 1 ) 

12 írtért készít mévt.ék után egy öltönyt, fel-
öltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. szám. Vidékre 
minták bérmentve. (220—X—7) 

Magas mellékjövedelem 
fias) ügynek fölkarolásával. Társadalmi előkelőségek 
érdek nélkül propagálják, ennélfogva hazafias szem-
pont érvényesítésével haszonérdek föl setn tételezhető. 
A tanítói karnak összeférhető és iskolákban miniszteri 
rendelet folytán fölhasználható. Leveleket Tenezer 
Gyula, hirdetési iroda'Budapest, Szervita-tér 8. szám, 
továbbít. (394 - I I - 2 ) 

f e a r á l n í n h a î i 7 tanerös, vasútállomással, tele-
1/aCI Ci l i i UllttJl fonnál, hetipiaccal bíró szép 
nagyközségből tanítónő, Budapest környékét kivéve 
bármerre, magánokból. Kimerítő választ adok. Csere 
megtörténik pár hét alatt, kezeskedem. Ajánlatokat 
kér Vörös Ilona, tanítónő. Medgyesegyháza, Arid 
megye. (382—1—1) 

i Vizsgalapok i 
100 darab 95 fillér. (Portó 100 darabnál 30 fillér.) 

Iskolai bizonyítvány 
50 darab 1 K, 100 darab 1'50 K. Ííléses, csinos kivitel, 
finom, elsőrendű papír. N e u m a n n J a k a b nyomda-
tulajdonos, I p o l y s á g (Hont megye). (403—III—1) 

Szép harmóniám 180 koronáért eladó. 
Állami tanító Charlottenbnrg, Ternes m. (411-1-1) 

Sófalvy-Pataki, Kis fonomimikai Abc. 
70 fillér beküldése ellenében vezérkönyvvel együtt 
bérmentve küldi Ingusz I. és fia könyvkiadóhivatala, 
Arad. (425—1—1) 

HAEMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Tanerőknek külön száza lékengedmény. (43—36 15) 

Kinek pontos és megbízható órára van szüksége, az 

ée
gydevSóndináS O M E G A ó r á t . 

Ezek a létező legprecízebb órák. Darabja 30 korona. 
5 évi írásbeli jótállás. Schiller S. és I., Budapest, IV., 
Királyi Pál utca 12. Elsőrendű órajavító-műhely. 

(389—V—2) 

F i z i k a i , k é m i a i műszerek, 
természetrajz i eszközök 

és mindennemű tanszerek 
legjobb beszerzési forrása : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ cégnél, 
BUDAPEST, 

VII. ker., Károly-körút 3. szám, I. emele t 

Saját mechanikai és üvegfúvómühely. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 
Legújabb árjegyzékkel készséggel szolgálunk! 

(23—17—8) 
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Orgona-harmóniumok 
• A gyönyörű hang, melyet a világ-

hírű és elismert legjobb gyártmá-
amerikai vendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol,önmagá-
nak zeng dicséretet. 65 írttól 
följebb minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre 
berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari hangszer-
gyáros, a m. kir. Zeneaka-
démia, színházak, művészek 

stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánchíd-utoa 5. 

Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
legkiválóbb minőségű összes húros, vonós és fúvó-
hangszereitszakértői és föltétlen szolid árak mellett. 
„Hangfokozó gerenda", mely által bármely hegedű, 
gordonkának beillesztése után sokkal jobb, erősebb 

és lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 
Legnagyobb raktár és gyár. 
Saját találmányú (Rákóczi) tárogató, általánosan el-
ismert legjobb, mely tökéletes szólóhangszerré ál-
talam konstrnáltatott. Iskolával 30 frttól följebb. 
Árjegyzék mindéit egyen hanp.zerröl külön kívánatra bér-

mentre küldetik. JS4—52—16) 
Kivi te l n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

Minden tanítót érdekel! 
Megjelent és kapható 

Madarak és íak napja 
cimü munka, 

mely az (Orsz. Állatvédő-Egyesület pályázatán kívül 
álló) teljes anyagot megadja, a 26.120 1906. szánni 
miniszteri rendelet szerint tartandó ünnepélyekhez. 
Tartalma: 1. A tanító teendője, fl. Programiunk az 
osztályonkénti és együttes ünnepélyekhez. 3. Eredeti 
mondókák a madarakról és fákról (I —11. oszt. tanulók-
nak). 4. Alkalmi versikék és beszédkék (III—IV. oszt. 
tanulóknak). 5. Előadnivaló részletek, szavalatok 
(V—VI. oszt. tanulóknak). 6. Bekezdő beszédek. 
Irta : Vaday József, közs. isk. igazgató Nagyváradon. 
Ára 1 kor., utánvéttel 45 fillérrel több. Egyszerű 
póstaköltség 10 fill. Megrendelhető Vaday Józsefnél, 
Nagyváradon. (Bolti ára 25°/o-kal több.) 
Minden tanítót érdeklő eredeti és új irányzatú vezérfonal. 

(275-6—6) 

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

berendezések 
gyára. 

Kí TÁN a i r a meg-
küldi ú jonnan 
k i ado t t árjegy-

z é k é t , ingyen és 
bérmentve . 
(2—62—16) 

Előfizetési fölhívás. 
Nyomban a szentesítés után megjelenik kiadásunkban: 

Az áll. el. népiskolai tanítók illetményei-
nek szabályozásáról és az áll. népiskolák 
. . helyi felügyeletéről szóló törvény és . . 
A nem állami elemi népiskolák jogvi-
szonyairól és a községi és felekezeti nép-
. tanítók járandóságairól szóló törvény . 

Előszóval, magyarázatokkal és utasításokkal ellátta : 
VIDA AI.ADÁB, 

nyugalmazott főgimnáziumi igazgató. 
Előfizetési ára 1 korona 20 lillér, mely összeg be-
küldése után a Törvény bérmentve lesz megküldve. 

R á t h M ó r 
könyvkiadóhivatala, Budapest, V. ker., Haas-palota. 

(398-11-1) 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány j 
meg sem közelítheti. Tel- j 
jes jótálással, részletfize-
tésre is kaphatók. Hur-
móniiimok,beszélőgépek, j 
gramofonok, fonográfok] 
bámulatos szép hanggal. 
Hegedűk, harmónikák, 
fiyolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és 
tanítónőknek 10°,o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen kifid : MÖGYORÓSSY GYÜEA, 
ni. kir. szab. hangszergyára, Budapest, YIII. ker., 
Rákóczi-út 71. (61—XXVI—15) 

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

KRATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Kerepesi-út 69. 
Vidékre mintákat mértékvételi 
utasítással bérmentve. = = = = = 

(31-26-15) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

HHRENTRËU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

(219—40—8) Telefon 88—59. 

NEUSCHLDSZ ÜDŰN ÉS MARCEL S S ^ Î 
márvánnyal) 150 forint. Díszesebb kivitelben, politúrozva, 180 forint. (30—8—8) 
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A hangszerek 0 " R A n y házi or-
királynöje az W H U U i ^ l JX, g o n á t v a g y 

H A R M Ó N I T J M O T 
bárki megszerezhet magának, 
75 frttól följebb minden árban. 
Iskolák és dalárdák részére 
erős, nagy hangú, európai szer-
kezeta 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 kérni. 
Bndapest, 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. 

( 4 2 8 - 3 0 - 1 ) 

na 
saját műhelyünkben készítünk: 

egy elegáns férfiöltönyt, mérték után, legjobb kivitelben 

25 koronáért 
egy felöltőt mérték után, szintén csak 25 koronáért. 
KLEIN és TÁRSA, legolcsóbb angol férítsaabóknál, 
Bndapest, YIL, Rottenbiller-utca 4/B. (Munkás-
utca sarok.) Szabászunkat kívánatra házhoz küldjük. 
Vidékre minták bérmentve 1 Kérjük hasonló cégekkel 
össze nem téveszteni (370—X—3) 

Sikeresen akar -e rajzot tanítani ? 
A Nagy József féle 

A Z U J R A J Z F Ü Z E T E K 
használata biztosítja a sikert ! 8 szám à 10 f, tanítók-
nak 7 f. Mutatványsorozat a hozzávaló Vezérfonallal 
együtt kedvezményes 1 K előleges beküldése mellett 
bérmentve. Igen szép és jóminoségű áJBÉT" vizsga-
lapokat és népiskolai bizonyítványokat szintén 
ajánlok at. tanító urak szíves figyelmébe ! Vizsgalapok 
százanként à 1*20 K, bizonyítványok à, 3 K. Szállítás 
utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése mellett 
még a rendelés beérkezése napján. Horovitz Adolf, 
Nagyszombat. (355—III—3) 

üoí kézimunka. 
« F Harisnya 

Fj' bevásárlása előtt hozassa meg 
nagy képes árjegyzékemet, 

melyet vidékre bérmentve és 
m ,̂ ingyen küldök : 

BÉRCZI D.SÁNDOR, I ^ b Ä ' 
Alapíttatott 1883. Király-utca 4. sz. ' 

I T T I T T H P T A « elsőrendű kéz i l i lmzőgép » » V J Ä X Ä i r a f( k0I.0I)a. 

D.M. C.Encyklopedia£?;^a
u^; 

610 oldalon, 880 ábrával a kézimunka-tanítást. 
Minden tanítónőnek nélkülözhetetlen. Díszes 
angolvászon kötésben 2*50 K (bolti ár 5"— K). 

Kizárólagos raktár csak nálam. 
(33—52—16) 

te 
A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 

= = = = = ELŐFIZETÉSI ÁRA: = 

Egész évre 1© K. Félévre 5 K. Negyedévre 3 K 5 0 f. 

Előfizetést naptár i évnegyed szerint k ikerekí te t t egy évnegyed-
nél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
kizárólaá az egyetemi nyomda igazgatóságához küldendők be. 

Az E G Y E T E M I N Y O M D A igazgatósága. 

3 * 
BUDAPEST, I . kerü le t (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I B . 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 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
in tézet , te l iá t az összes óvodák, elemi, fe lső n é p - és polgári 
iskolák és taní 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 ránt i fo lyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes kir . t anfe lügyelő á l t a l lá t tamozot t 
községi elöl járóság! b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
L a p j a " szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pos ta vi lágosan k i í randó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona , f é l év re 5 korona , 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy n e g y e d évnél k e v e s e b b 
idő re előfizetést n e m f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i rde tések 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 szóért, m i n d e n közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki á l ta l k i számí tha tó h i rde t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő pe t i t nyomású és egybasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. K E R . , OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. M A G I . KIR. EGl 'ETEMI NYOMDA, 1. KER. . ISKOLA-TÉR 3 . 

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

A részletes tárgyalás. 
Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

16-iki ülésén néhány nemzetiségi sza-
vazat ellenében óriási többséggél elfogadta 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyai-
ról s a községi és hitfelekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló törvényjavaslatot és még 
aznap megkezdte a részletes tárgyalást 
is. Ezen a napon a tárgyalás azonban 
csak a második szakaszig ju to t t el. A 
törvényjavaslat címére vonatkozólag 
Molnár János azt indítványozta, hogy a 
hitfelekezeti szó helyébe a hitvallásos ki-
fejezést tegyék, Manm (iyula nemzeti-
ségi pedig a címben is kifejezni óhajtotta, 
hogy ez a törvényjavaslat „a magyar 
nyelv terjesztésére törekszik". 

Ezekre az indítványokra gróf Apponyi 
Albert miniszter a következő megjegy-
zéseket te t te : 

„Ami a törvényjavaslat címéhez be-
adott kétrendbeli módosítványt illeti, 
én mindkettővel szemben a törvény-
javaslat címe eredeti szövegének fönn-
tartását kérném. Es pedig Molnár János 
t. képviselőtársam módosítványával szem-
ben egyszerűen azért, mert ez a kifeje-
zés: hitfelekezeti népiskola, a népisko-
lára vonatkozó összes törvényeinken 
végigvonul. Az ellentétet nem fogadha-
tom el, amely a „ hitfelekezeti " kitétel-
nek a „hitvallásos"-sal való kicserélé-
séből következnék, mert valamennyi nép-

iskolánk, törvényhozásunk eddigi intéz-
kedései szerint és ama szellem szerint, 
amelyet én fönntartani kívánok, hitvallá-
sos iskola abban a tekintetben, hogy azoknak 
növendékei hitvallásos oktatásban részesülnek, 
(Igaz! Ugy van!) úgy, hogy itt hamar-
jában, kellő megfontolás nélköl egy 
ellentét látszatát idéznők elő, ahol ellen-
t é t nincs, ellentét nem is akarjuk, hogy 
legyen. Ami Manm Gyula t. képviselő-
társam indítványát illeti, ha én olyan 
címet javasoltam volna, mint aminőt t . 
képviselőtársam javasolt, bizonyára, bo-
csánat ezért a gyanúért, (Derültség.) t . 
képviselőtársam azt lobbantotta volna 
szememre, hogy én a címben nem me-
rem bevallani, hogy ez a tanító szol-
gálati viszonyainak rendezésén kívül még 
kiterjed olyan intézkedésekre is, ame-
lyekben nemcsak a tanítóval, de magá-
val az iskolával szemben is jogokat 
igényel magának az állam. Azt hiszem, 
a cím, amint ez meg van állapítva, meg-
közelítőleg a legjobb ; azért kérem a 
beadott módosítványokkal szemben az 

• eredeti címet elfogadni. 
Á Ház a címet a közoktatási bizott-

ság szövegezésében fogadta el s Molnár 
és Maniu módosítását mellőzte. 

Az első szakasz változatlan elfogadása után 
Óváry Ferenc módosítást nyújt be arra nézve, 
hogy segédtanítók egy és ugyanazon állomáson 
egy évnél hosszabb ideig ne legyenek alkal-
mazva, Csernoch János pedig a negyedik be-
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kezdéshez azt indítványozta, hogyha ugyanazon 
iskolánál alkalmazott tanító és tanítónő meg-
házasodnak, a nekik adandó lakásra nézve a 
község úgy határozhat, hogy ez két, esetleg 
három szobából állhasson. Goldis László és 
másnap Hoffmann Ottó a segédtanítókra vonat-
kozólag tettek indítványokat, amelyeket azonban 
az államtitkár hasonló, de többet nyújtó indít-
ványára visszavontak. 

Tóth János államtitkár a f. hó 17-iki ülésen 
a következő beszédet mondotta: 

„Méltóztassék megengedni, t. képviselőház, 
hogy a 2. szakaszhoz benyújtott módosításokra 
megtegyem igénytelen megjegyzéseimet. (Hall-
juk! Halljuk!) 

Goldis László képviselő úr módosítása két 
irányban kívánja a törvényjavaslat második 
szakaszát érdemlegesen módosítani. Javaslatá-
nak egyik része oda tendál, mely szerint a 
megürült tanítói állások betöltése ne korlátoz-
tassék legalább egy fél évre, hanem egy egész 
évig, illetőleg a következő tanév kezdetéig 
mondja ki a törvényjavaslat a betöltés köte-
lezettségét. 

A javaslat második része azt célozza, hogy 
a törvényjavaslat akként módosíttassák, mely 
szerint a segédtanítói állásoknak fizetéséhez az 
állam is minden körülmények közt hozzájáruljon. 
Ez a két módosítás meglehetős okozati össze-
függésben áll egymással. 

Bátorkodom megjegyezni, t. Ház, hogy a 
törvényjavaslatnak azon intézkedése, mely sze-
rint a megürült tanítói állomás legföljebb fél 
év alatt betöltendő, nem újítás, mert hiszen az 
benne volt az 1868. évi XXXYIH. t.-c. 139. 
g-ában, amit átvett az 1893. évi XXYI. t.-c. 
Igaz ugyan, hogy ennek 18. §-a azt hatályon 
kívül helyezte, de a 13. § ezt az iskolaszékek 
föladatává tette. Fönntartotta ezt a rendelkezést, 
amint méltóztatnak látni, eddigelé az összes 
törvényhozás, fönntartja a mai törvényjavaslat 
is. fönntartja pedig azon komoly és fontos 
oknál fogva, mely szerint a népnevelés általános, 
nagyon fontos érdekeivel csakis az állhat össz-
hangban, hogy a tanítói állások rendes taní-
tókkal töltessenek be, vagyis oly munkaerőkkel, 
kik alkalmaztatásuk állandóságában bírják azt 
a garanciát, hogy ők ezen fontos föladatuknak 
és missziójuknak kellő súllyal, egész szívvel és 
lélekkel és teljes munkaerővel meg tudnak 
felelni. Ez nincs így a segédtanítóknál. A segéd-
tanítói intézmény, amely ma állásánál, helyze-
ténél, alkalmaztatásánál fogva az állandóságnak 
teljes biztosítékát nem bírja, ezt a föladatot 
nem képes annyira megoldani. 

Ennek megfelelően úgy az eddigi törvény-
hozás, mint ez a törvényjavaslat a segédtanítói 
intézményt csakis mint elkerülhetetlent, mint a 

helyzetnek egy szükségességét, mintegy mellékes 
intézményt áhította be összes népiskolai tör-
vényeinkbe, de ezen segédtanítói intézményt 
igyekezett korlátozni olyformán, hogy csak fél 
évig terjedhet, és a fél éven túl terjedő segéd-
tanítói állás alkalmazását a közigazgatási bizott-
ság mindenkori véleményére és elbírálására 
hagyja, mely szerint a közigazgatási bizottság 
fölülbírálja, hogy az iskolafönntartó oly helyzet-
ben van-e, hogy még egy fél évig segédtanítóval 
töltse be a rendes tanítói állást. Nagy szükség 
van arra, hogy a segédtanítói intézmény korlá-
toztassék és minden megürült tanítói állomás 
rendes tanítóval betöltessék, mert hiszen e tekin-
tetben igazán igen sok mulasztás, mondhatnám 
igen sok visszaélés történt a múltban és sok 
visszaélés történik a jelenben is a gyakorlati 
életben. Ezen visszaélésekre épen a 90-es évek 
elején az egri érsek hívta föl a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter és a kormányzat figyel-
mét, és az ő kezdeményezésére adatott ki a 
90-es évek idején az a miniszteri rendelet, amely 
a segédtanítói állások intézményével űzött vissza-
éléseket megszüntetni igyekezett. 

Később a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter egy olyan körrendeletet adott ki, amely 
szerint segédtanítóknak lelkészek nem alkal-
mazhatók, mert lelkészeket alkalmaztak nagyon 
sok helyen egyes felekezetek ; alkalmaztak külö-
nösen pedig teljesen képesítetlen olyan egyé-
neket, akik tanítói kvalifikációval egyáltalában 
nem bírtak és egyesegyedül csak a négy elemi 
iskolát végezték el. Ezeket a visszaéléseket 
igyekezett a mult kormányzat megszüntetni. 
Sajnos, hogy ezeket a visszaéléseket nem tudta 
eddig a kormányzat megszüntetni, mert egyes 
felekezeteknél ma is százakra megy azoknak 
a tanítóknak száma, — ha ugyan egyáltalában 
pedagógiai szempontból tanítóknak lehet nevezni 
az illetőket — akik mindenféle kvalifikáció, 
mindenféle képesítés nélkül alkalmaztatnak 
tanítói állásra, határozottan a népnevelés kárára 
és veszélyére. (Ügy van !) 

Ezért tisztelettel kérem a t. Házat, hogy 
Goldis t. képviselő úrnak azt az indítványát, 
mely szerint a megürült tanítói állomások ne 
köttessenek ahhoz, hogy fél év alatt föltétlenül 
be kell azokat tölteni, hanem erre nézve egy 
esztendei időhaladék adathassák, elvetni és a 
törvényjavaslatnak erre vonatkozó intézkedését 
fönntartani méltóztassék. (Elénk helyeslés.) 

Ami a t. képviselő úrnak második érdem-
leges módosítását illeti, amely szerint a segéd-
tanítói fizetéshez az állam is járuljon hozzá, 
ezt olyan indokolással méltóztatott előterjeszteni, 
amely indokolást én is helyeslek, magamévá 
teszek, amikor összefüggésbe méltóztatott hozni 
az özvegyekkel és árvákkal a tanító elhalálo-
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zása esetében. De amikor generalizálni méltóz-
tatott ezt akként, bogy minden segédtanító 
fizetéséhez hozzájáruljon az állam, ezt már 
magamévá nem tehetem. Ezt azért nem fogad-
hatom el és azért kérem a t. Házat, hogy ezt 
a módosítást ne fogadja el ilyen formában, 
mert ez a segédtanítói intézménynek bizonyos 
állandósítását jelenti, amit pedig kizár ez a 
törvényjavaslat és kizárni igyekszik a kormány-
zat, másodszor pedig azon oknál fogva is, mert 
ez kiszámíthatatlan terhet hárítana az állam 
háztartására. 

Abban a formában, amelyet Hoffmann Ottó 
t. képviselő úr előterjesztett, mely szerint ha 
egy tanítói állás halálozás eseteben megürese-
dik és törvény szerint az iskolafönntartó köte-
les az özvegynek és árváknak fél évig a tanítói 
fizetést egész összegében kiszolgáltatni, mely 
esetben az az iskolafönntartó kétszeresen van 
megterhelve, mert egyrészről az özvegyi járu-
lékot tartozik kifizetni, másrészről pedig a segéd-
tanítót tartozik fizetni ; minthogy az iskola-
fönntartó ilyen kettős teherrel lesz megterhelve : 
méltányosnak tartom azt, hogy igenis ezen 
teherben az állam is részesedjék és osztozkod-
jék. (Helyeslés.) 

De e tekintetben Hoffmann Ottó t. képviselő-
társamnak indítványát — habár eszméjében és 
elvében helyeslem, épúgy, mint az eszmét föl-
vetett Goldis képviselő úrét — nem tartom 
helyesnek, mert ő a közigazgatási bizottság 
engedélyéhez óhajtja ezt kötni, ami talán nem 
volna teljesen méltányos, sem szükséges, hogy 
a közigazgatási bizottság bírálja ezt el. 

Talán a leghelyesebben olyanformán lenne 
ez a gondolat beilleszthető a törvényjavaslatba, 
ha a következő szöveget méltóztatnának beil-
leszteni a törvénybe (Halljuk ! Halljuk ! Ol-
vassa) : ,. Allamsegélyes iskolánál a rendes tanító 
halála esetén, ha a tanító özvegyet vagy árvát 
hagy hátra, az alkalmazott segédtanító fizetésé-
hez, a halálozásnak napjától számított fél évig, 
az állam is hozzájárul abban az arányban, 
amely arányban az elhalt rendes tanító fizetését 
kiegészítette." (Helyeslés.) 

Itt nincsen meg a közigazgatási bizottság 
fölülbírálása, de hozzá van kötve az, hogy ha 
a tanító árvát vagy özvegyet hagy hátra, mert 
megtörténhetik, hogy nőtlen tanító hal el és 
itt nem áll be az az eset, hogy az özvegynek 
vagy az árváknak járulékot kell adnia az iskola-
fönntartónak. (Igaz ! Úgy van !) 

Csernoch János t. képviselő úr azon indít-
ványához, amely szerint a 2. §-ba vétessék föl 
az a kivételes intézkedés vagy kivételes jog, 
amely szerint a nőtlen tanítókra vagy hajadon 
tanítónőkre vonatkozólag az iskolafönntartók 
intézkedhetnek a lakásra vonatkozólag, a tör-

vénytől eltérőleg is, kiterjesztessék abban az 
esetben, hogy ha a rendes tanítók házastársak, 
a magam részéről hozzájárulok, azt teljesen 
méltánylom és méltányosnak tartom, amennyi-
ben az iskolafönntartók megterheltetését ez meg 
fogja könnyíteni. Különben is azt hiszem, hogy 
a tanítóknak a lakásra vonatkozó jogait és 
kívánalmait ez az intézkedés sérteni nem fogja, 
mert az iskolafönntartók mindenkor méltányo-
san igyekezni fognak arra, hogy házastárs tanítók 
kellő lakásban részesíttessenek. Ezért kérem a 
t. képviselőházat, hogy Csernoeh János t. kép-
viselő úrnak erre irányuló módosítását elfogadni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Szkicsák Ferenc t. képviselő úrnak a lakás-
kérdésre vonatkozólag szintén van egy módo-
sítása, amely szerint ő azoknak a tanítóknak 
természetben való lakását, illetőleg lakbérét, 
akik családjukkal együtt laknak, az iskolafönn-
tartók által nagyobb mérvben biztosítani és 
kiterjeszteni akarja. 

En azt hiszem, hogy az iskolafönntartók 
minden körülmények között számolnak ezen 
helyzettel és amennyiben a tanítónők erkölcsi 
élete ezt hozza magával és ezt kívánja, nem 
tudom föltételezni egy iskolafönntartóról vagy 
felekezetről sem, hogy ne számolna az illető 
tanítók erkölcsi életével és épen ezért ne bizto-
sítana a tanítónőnek erkölcsi életének meg-
felelő lakást. Ismétlem, hogy miután az iskola-
fönntartókról, különösen pedig az egyházi ható-
ságokról föltétlen föltételezem, hogy mindenkor 
számolnak a tanítók és tanítónők erkölcsi éle-
tével, azért ezt az indítványt fölöslegesnek tar-
tom. (Helyeslés.) 

Még egy módosítás van és ez Óváry t. 
képviselőtársam módosítása, aki azt kívánja, 
hogy egy és ugyanazon állomáson segédtanító 
egy évnél tovább nem alkalmazható. Igaz ugyan, 
hogy a segédtanítói alkalmazást a törvény 
precizírozza, amikor kimondja, hogy fél év alatt 
a tanítói állomás betöltendő és kivételes eáet-
ben, a közigazgatási bizottság elbírálása alapján, 
kivételesen egy évig alkalmazható. De épen az 
imént említett gondolkozásom és nézetemnél 
fogva, amely szerint a segédtanítói intézményt 
lehetőleg szűkíteni és nem tágítani igyekszik 
a kormányzat (Helyeslés.) és mert ez az indít-
vány határozottabbá teszi ezt a célt, amennyi-
ben azt mondja, hogy egy és ugyanazon a 
helyen a segédtanítók egy évnél tovább nem 
alkalmazhatók: ezért ezt az indítványt szintén 
elfogadásra vagyok bátor ajánlani. 

Csernoch János t. képviselő úr, aki — amint 
látom — ezen indítvány ellen föl méltóztatott 
szólni, ezt az indítványt talán félremagyarázta, 
mert ez az indítvány nem a segédtanító alkal-
mazhatásának lehetőségét zárja ki, mert 

18* 
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segédtanító azért akárhányszor és akármikor 
— ugyanazon iskolánál is és más állomásoknál 
esetleg többször is — alkalmazható. Ez az 
indítvány a segédtanítói állások folytonosságát 
akarja kizárni. Azt hiszem, hogy ilyen alakban 
hozzá méltóztatnak járulni. 

Még hátra van Goldis László t. képviselő 
úrnak azon módosítása, mely szerint kötelezni 
kívánja az iskolafönntartókat a rendes tanítói 
lakásra vonatkozólag, hogy a rendes tanítóknak 
padlózott lakást adjanak. E módosításához kész-
ségesen hozzájárulok és kérem a házat és az 
elnök urat, hogy Goldis t. képviselő úrnak 
beadott módosításait akként szétválasztani mél-
tóztassanak, hogy a most említett rész elfogad-
ható legyen. (Helyeslés.) 

A képviselőház Óváry Ferenc és Goldis 
László („legalább két padlás szoba") módosít-
ványát elfogadta, valamint elfogadta Csernoch 
Jánosnak a 2. § negyedik bekezdéséhez beadott 
következő módosítványát is: „Ez a jog meg-
illeti akkor is, ha az ugyanazon iskolánál alkal-
mazott tanító és tanítónő házastársak." Tóth 
János államtitkárnak a 2. szakasz legvégére 
teendő módosítását a képviselőház egyhangúlag 
elfogadta. 

A 3. §-nál Vertán Endre előadó azt indít-
ványozta, hogy az utolsó bekezdésben ehelyett : 
„minden községi és hitfelekezeti tanító", tétes-
sék : „minden községi és hitfelekezeti rendes 
tanító". Bella Mátyás (nemzetiségi) azt indít-
ványozza, hogy a 100 koronás korpótlék a 
25. és 30. szolgálati év után adassék. Ez a 
fiatalabb tanítókra nézve nem sérelmes, az 
öregebb tanítóknak pedig javítja a helyzetét 
és főképen nyugdíját. Tálos István (néppárti) 
azt indítványozza, hogy a 100 koronás kor-
pótlékokat csak a 25. és 30. szolgálati év után 
adják. Goldis László (nemzetiségi) azt indít-
ványozza, hogy minden korpótlék 200 koronás 
legyen. Rakovszky Béla szerint legföljebb csak 
az utolsó korpótlékot lehetne leszállítani 100 
koronára. Veres József azt fejtegeti, hogy 
csak hazafias viselkedésű tanítónak kellene kor-
pótlékot adni. Somogyi Aladár a korpótlékok 
helyesebb elrendezését kívánja. Máriássy Mihály 
szerint, ha a tanító az iskolai év befejezése előtt 
engedelem nélkül végleg elhagyja állását, az 
az év ne számíttassák bele a korpótlékok idejébe. 

Erre gróf Apponyi Albert miniszter 
szólalt föl s a következőket mondotta: 

T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) 
Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha 
ezen szakasz tárgyalásánál a vitának 
bezárása előtt szólalok föl, hogy azokra, 
amiket elmondandó leszek, az utánam 

még fölszólaló t. képviselőtársaim meg-
jegyzéseiket megtehessék. (Halljuk ! Hall-
juk!) 

Az általános vita alkalmából elmon-
dott beszédemben már jeleztem, hogy 
fölfogásom szerint a javaslat pénzügyi 
eredményeit lényegesen módosító változá-
sokhoz alig járulhatnék hozzá, mert hi-
szen az az áldozat vagy ne vegyük 
áldozatnak : az a költség, amelyet az 
állam a tanítók fizetésjavításának címén 
ennek a javaslatnak következményeként 
magára vállal, az én fölfogásom szerint 
körülbelül a summáját képezi annak, amit 
a jelenlegi viszonyok közt erre a célra 
fordítani egyáltalában lehet. 

Es i t t kénytelen vagyok Somogyi Ala-
dár t. barátom fölszólalására, aki a pénz-
ügyminiszterhez appellált és aki mintegy 
a pénzügyminiszterre akarta a felelőssé-
get hárítani azért a körülményért, hogy 
minden jogosult és kevésbé jogosult 
remény, amelyet a tanítói fizetésrende-
zéshez fűztek, nem teljesült, mondom, 
kénytelen vagyok konstatálni, hogy ilyen 
elválasztását, ilyen megosztását a fele-
lősségnek semmiképen el nem fogadha-
tom. (Elénk helyeslés.) Nem tulajdonít-
hatom magamnak a szép, a tetszetős 
szerepet, mint aki mindent megtenni 
óhajtana s nem háríthatom igen t. ba-
rátomra, az igen t. miniszterelnökre és 
pénzügyminiszterre az ódiumot azokért 
a korlátokért, amelyek közt mozognom 
kell, hanem e tekintetben ővele a leg-
teljesebb szolidaritásban állok. (Elénk 
helyeslés.) 

Mert habár a pénzügyminiszter a do-
log természete szerint a kabinetnek pénz-
ügyi lelkiismeretét képezi; habár ő az, 
aki áttekintvén az államnak összes szük-
ségleteit és folyton szemlét tartván az 
államnak rendelkezésre álló és a leg-
közelebbi jövőben elérhető jövedelmei 
fölött, fölvilágosítja a kollégáit is atekin-
tetben, hogy mit lehet tenni és mit nem 
lehet tenni; de a nyert fölvilágosítások 
és közös megállapodások után nemcsak 
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azért, amit teszünk, hanem azért is, amit 
nem teszünk,'s azon korlátok megtar-
tásáért is, amelyeket meg kell tartanunk, 
teljes szolidaritásban állunk, mert mind-
nyájunknak, a kabinet összes tagjainak 
kötelessége az ő tárcájuk követelményei-
nek oly módon való mérséklése, hogy 
az az állami pénzügyeknek egyensúlyát 
és rendezettségét meg ne zavarja. (Elénk 
helyeslés.) Én csak azt mondhatom, t. 
képviselőház, hogy épen a tanítói fizetés-
rendezés ügyében, amiről a t. Ház most 
is meg fog győződni, a pénzügyminiszter 
úr részéről olyan előzékenységet és ennek a 
nagyfontosságú ügynek olyan megértését talál-
tam, hogy valóban, a tárca szempontjából csak 
szerencsét kívánhatok magamnak ahhoz, hogy 
ilyen fátfogású pénzügyminiszterrel dolgozhat-
tam, mint akivel dolgoztam. (Éljenzés.) 

A benyújtott m ódosításokat, úgy, amint 
azok beadattak, sajnálatomra, el nem 
fogadhatom. Én már az általános vita 
alkalmával elmondott beszédemben szá-
mokkal illusztráltam, hogy mik az ered-
ményei minden ilyen korpótlék-módosí-
tásnak. sőt a korpótlékok eltolásának is. 
Az sem vigasztalás, amit az egyik t. 
képviselő úr mondott, — nem tudom, 
a fölszólalók melyike, — hogy amennyi-
ben a nagyobb korpótlékokat előbbre, 
a kisebbeket pedig hátrább tesszük, ez 
csak időleges veszteség, mert hiszen az 
megtérül későbben a kisebb korpótlé-
kokban. Először ez abszolúte véve sem 
áll, mert hiszen az egyszer elnyert kor-
pótléktöbbletet a tanító tovább élvezi 
egész működése idején á t ; de különösen 
azért sem áll, mert ránk nézve épen az 
állam megterheltetésének elodázása is igen 
nagy fontossággal bír. Hiszen épen most, 
a mai körülmények között nem vagyunk 
képesek kielégíteni olyan igényeket, 
amelyekről reméljük, sőt bizton hisszük, 
hogyha valami zavar nem áll be, ha 
abban az irányban folyik tovább a köz-
gazdasági és a pénzügyi politika, mint 
amelyben mi megindítjuk, akkor bizton 
hisszük, hogy egy pár év múlva az állam 

abban a helyzetben lesz, hogy azokat teljesít-
hesse, és ennek a további teljesítésnek útját 
semmi irányban nem akarjuk elvágni. 

Csak azt sajnálom, ha a képviselő 
urak közül egyik-másik olyant mond a 
vita hevében, mint amit ma hallottam, 
hogy ez a javaslat a tanítók anyagi 
helyzetét vagy épen nem, vagy alig érez-
hetően javítja. (Fölkiáltások: Nem áll!) 
Sajnálom, ha ilyenek mondatnak, mer t 
azok azután azt a nagyrészt mestersége-
sen fölkorbácsolt és fönntartott elégedetlenséget 
szítani igen alkalmasak a tanítóság közt, 
amelyeknek objektív alapja, szerintem, 
nincsen. Mert az, ha egy tanítónak a 
javadalmazása rögtön 400 koronával 
emeltetik; ha, amint a törvényjavaslat-
hoz mellékelt táblázat mutatja, a 40 éves 
szolgálat egész ideje alatt élvezett összes 
járandóság a tanítóságnál az eddigi tör-
vények alapján 44.500 koronát tett, az 
ezen törvény alapján élvezendő járandósá-
gok összege pedig 61.500 koronát tesz a 
legalacsonyabb kategóriánál és 69.500 koro-
nát a legmagasabb kategóriában; amikor 
tehát az etnelkedés 20, és 25.000 korona 
között oscillál : akkor lehet azt mondani, 
hogy ez a javaslat nem teljesít minden 
reményt, nem felel meg a maga pénz-
ügyi intézkedéseiben az ideális célnak, 
amint hogy én is azt mondom, hogy az 
út kétharmadát megtettük a felekezeti 
tanítók fizetése tekintetében, a harmadik 
harmadrész pedig még hátra van és azt 
meg fogjuk tenni akkor, mikor az állam 
pénzügyei ebben az irányban javulnak, 
vagy mi, vagy a mi utódaink, mert hiszen 
nem hiszem, hogy az egyszer megkezdett úton 
meg lehessen állania valakinek, (Igaz! Ügy 
van!) azon általános meggyőződés szerint, 
amely ezen kormány részéről és a par-
lament részéről is nyilvánul, ós azt sem 
hiszem, hogy egy másik parlament, kü-
lönösen az általános szavazati jog alap-
ján megválasztott parlament szűkkeblűbb 
legyen, kevesebb érzékkel bírjon a taní-
tók igényei iránt, mint a mostani par-
lament. 
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Mindezeknek következményeképen, t . 
képviselőház, a t. Ház elé terjesztem 
azt, amit a pénzügyminiszter úrral egyetértő-
leg a korpótlékok elhelyezkedése tekintetében 
tehetek és ezt módosítványképen is rogyok 
szerencsés beterjeszteni. (Elénk helyeslés. 
Halljuk! Halljuk!) 

Nagyon kérem a t Házat, hogy mél-
tányolva a mi helyzetünket, méltányolva 
azt, hogy a kormány ilyen ügyekben 
súlyos felelősség mellett nyilatkozik, és 
ennek folytán az ő nyilatkozata talán 
bizonyos figyelmet érdemel, méltóztassék 
messzebbmenő módosításoktól eltekintve 
hozzájárulni ahhoz, amit én indítványo-
zok, hogy t. i. a 3. § akképen módosíttas-
sék, hogy az 5 évi szolgálat utáni korpótlék 
legyen 200 korona, a 10 és 15 évi szolgálat 
utáni további kor pótlék ismét legyen 200 ko-
rona, (Éljenzés.) azután következnék két-két 
100 koronás korpótlék, az utolsó megint 200 
koronás. (Hosszantartó élénk helyeslés, 
éljenzés és taps a jobb- és a bal-
oldalon.) 

Ezzel a javaslatból származó költségeket 
több mint 1,000.000 kormával szaporítjuk. 
Azonban van reményem, arra, sőt bizton 
hiszem, hogy a hat millió koronán belül 
fogunk mégis maradni, de csak azórt 
hiszem ezt, mert az iskolafönntartók egy 
része az első időben előreláthatólag nem 
fogja igénybe venni ezt a fizetéskiegé-
szítést. Csak ennek a kombinációnak az 
alapján lehet ezzel a módosítással — s 
ezt egészen biztosan hiszem — a ha t 
millió koronán belül maradni. 

Ezzel a módosítással azt érjük el, 
hogy amíg a törvényjavaslat eredeti 
Sémája szerint a régi tanítóknak akik 
1893-ban és 1894-ben kezdték meg szolgá-
latukat, illetményei most rögtön csak 300 ko-
ronával emelkedtek volna{ emelkednek most 
rögtön 400 kormával. (Élénk helyeslés a 
jobb- és a baloldalon.) 

És, t. képviselőház, a későbbi években, 
hogyha csakugyan beáll a várt javulás 
és megszilárdulás a mi pénzügyeinkben, 
nagyon könnyű lesz ebből a sémából 

átmenni arra, amely még közelebb hozza 
a felekezeti, illetőleg a nem állami ta-
nítókilletményeit az állami tanítók által 
élvezettekkel, míg végtére, talán nem hosszít 
idő után, eléretik a teljes parifikáció is, 
amely nekem is óhajtásaim célját képezi. (Élénk 
helyeslés a jobb- és a baloldalon.) 

Most kérem a t. képviselőházat, hogy 
a szakaszt az általam beadott módosít-
vánnyal szíveskedjék elfogadni. (Altalá-
nos élénk helyeslés és éljenzés.) 

Csernoch János figyelemmel kísérte a tanítók 
fizetésjavításának kérdését egész 1868-tól kezdő-
dőleg. 1893-ban még a függetlenségi párti kép-
viselők sem mertek oly nagy összeget indítvá-
nyozni, mint amilyennél most gróf Apponyi 
miniszter előállott. A Berzeviczy-iéle törvény-
javaslat is messze elmaradt gróf Apponyi javas-
latától. Az állami és felekezeti tanítók közt a 
különbség csak a korpótlékokban mutatkozik. 

Ezekután a Ház elfogadta gróf Apponyi 
Albert miniszter és Vertán Endre előadó módo-
sítványát. Máriássy Mihály visszavonta módo-
sítványát. 

A 4. szakasznál Meczner Béla azt kérdezi, 
hogy hány tanító fogja megkapni a 200 ko-
ronás személyi pótlékot ? E jutalomban legelső 
sorban az öregebb tanítókat kellene részesíteni. 
Csernoch János szerint a személyi pótlék meg-
adásánál a felekezeti tanítók fölöttes egyházi 
hatóságát is meg kellene hallgatni. Jánoky-
Madocsányi Gyula indítványozza, hogy a sze-
mélyi pótlékot első sorban azok a tanítók 
kapják, akik a magyar nyelv terjesztésével 
érdemet szereztek. Bella Mátyás azt hiszi, a 
személyi pótlékot egészen el kellene törülni, 
mert ezt csak a magyar nyelv terjesztéseért 
fogják osztogatni. Nagy Sándor szerint a sze-
mélyi pótlék megadását nem kellene ahhoz a 
föltételhez kötni, hogy a tanító huzamosabb 
ideig egy helyen szolgáljon. Goldis László pár-
tolja Csernoch eszméjét, mert az egyházi fő-
hatóságok iránt figyelmet kell tanúsítani. Indít-
ványozza, hogy a községi tanító a közigazgatási 
bizottság és tanfelügyelő, a felekezeti tanító 
pedig az egyházi hatóság és a tanfelügyelő 
javaslatára kapjon személyi pótlékot. Bohus 
Károly szerint a személyi pótlékot nem kellene 
egy helyben való és hosszabb ideig tartó szol-
gálathoz köni. Vlád Aurél (nemzetiségi) attól 
tart, hogy személyi pótlékot csak magyarosító 
tanítók fognak kapni. Pető Sándor (demokrata) 
•is helytelennek tartja ezt, mert például a szín-
magyar vidékeken nem lehet a magyar nyelv 
terjesztésével érdemeket szerezni. 
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Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter: T. Ház! Állást 
kell foglalnom a benyújtott módosítvá-
nyokkal szemben. A Italánosságban, azzal 
a nagyon radikális módosítvánnyal szem-
ben, amely ennek a szakasznak törlését 
kívánja, csak azt mondom, hogy én sem 
szeretem az olyan törvényhozási intéz-
kedéseket, amelyek a miniszter diszkré-
cionális hatalmát szaporítják és ameny-
nyire lehet, azokat kerültem is ebben 
a törvényjavaslatban. Teljesen azonban 
azok mégsem mellőzhetők. Ez a szakasz 
ebben a törvényjavaslatban az állami 
tanítók fizetésére vonatkozó törvény-
javaslat hasonló természetű dispozíciója 
nyomán készült, mert igazságosnak tar-
tottam, de célszerűnek is, hogy necsak az 
állami, ha/nem a nem állami tanító is, ha a 
népnevelés terén magának kirak) érdeméket 
szerez, azért külön díjazásban részesüljön. 
A diszkrécionális jog szűk körre szorí-
tását azáltal véltem én már eredeti 
javaslatomban elérni, hogy kihegyezve 
odatettem, hogy a „népnevelés terén 
szerzett érdemekért". A közoktatásügyi 
bizottság még azzal a körülírással tö-
rekedett azt megszorítani, hogy az ,egy 
és ugyanazon helyen" huzamosabb időn 
át alkalmazott tanítókra szoríttassák 
ezen rendkívüli kedvezmény megadásá-
nak joga. 

A közoktatásügyi bizottság ezen meg-
szorító intézkedését én elfogadtam, de 
tisztán a Ház bölcseségére bízom, hogy 
vájjon Nagy Sándor t. képviselőtársam 
indítványához képest a régi szöveget 
akarja-e helyreállítani, illetőleg ezt a 
helyi megszorítást mellőzi vagy pedig 
azt beveszi a törvénybe. De azt a meg-
szorítást, amely a huzamosabb időt köti 
ki, mindenesetre kérném benthagyatni 
és talán lesz mód arra, hogy majd, ha 
Nagy Sándor indítványára történik sza-
vazás, ezen két kitételre külön történ-
jék a szavazás, t. i. annak a kihagyására, 
hogy „egy és ugyanazon a helyen", és 
annak a kihagyására, hogy „huzamosabb 

időn á t" . Mert, t. Ház. én a korlátozás 
tekintetében st'dyt fektetnék arra, hogy valóban 
csak huzamosabb kim át liű szolgálatot tel-
jesített tanítók részesüljenek ily pótlékban. 

En a Ház bölcseségére bízom ennek 
a kérdésnek eldöntését. Tudom, hogy mi 
volt az intenció: egyfelől a diszkrécio-
nális hatalomnak még egy megszorítása, 
másfelől a gyakori helyváltozásoknak 
lehető megszorítása. I t t van sok pro és 
kontra; én e tekintetben semmi befo-
lyást nem akarok a Ház döntésére gya-
korolni. (Helyeslés.) 

Már ezekből, amiket most mondottam, 
mintegy kiérezhető annak a válasznak 
iránya, amelyet Meczner Béla t. bará-
tomnak hozzám intézett kérdésére adok. 
0 t. i. azt kérdezte, hogy körülbelül 
milyen arányban óhajtom a tanítókat 
részesíteni ebben a rendkívüli kedvez-
ményben, és hogy ebből milyen arány-
ban kívánom részesíteni az idősebb ta-
nítókat ? 

Ami az arányt illeti, lwgy t. i. az összes 
tanítóknak milyen arányszáma részesülhet e 
kedvezményben, ez a szakasz dispozíciói sze-
rint attól függ, hogy a törvényhozás erre a 
célra mekkora összeget fog költségvetésileg meg-
állapítani. En csak azt mondhatom, hogy 
mit szándékozom kérni. Körülbelül olyan 
összeget, t. Ház, mint aminő az állami 
tanítókra nézve a törvényben van, ahol ki 
van mondva, hogy abban a rendkívüli 
pótlékban az összes állami tanítóknak 
csak tíz százaléka részesülhet és hogy 
épen a költségvetés rögtöni megterhe-
lésének elkerülése végett ennek a tíz 
százaléknak jutalmazását öt éven belül 
óhajtom elérni. Ehhez hasonló alapon 
akarom majd a költségvetésbe beállítani 
azt az összeget, amelyet ezen a címen 
a törvényhozástól kérni fogok. És ki-
jelenthetem, hogy különösen most, az 
átmeneti idő alatt, a törvény életbeléptetését 
követő első időben, én, ha nem is mondhatom 
meg százalékokban, de kijelenthetem, hogy tál-
nyomó nagy, legnagyobb részét annak az ösz-
szegnek, amelyet a törvényhozás ebből a cél-
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ból rendelkezésemre fog bocsátani, a régi tanítók 
fizetésének kiegészítésére, azok méltányos igé-
nyeinek kielégítésére akarom fordítani. (Alta-
lános élénk helyeslés.) 

Hiszen, amint már az általános vita 
alkalmával elmondottam, ez is a kiegyen-
lítésnek egyik eszköze lesz a régi felekezek 
és az állami tanítók kőzött még fönnálló fize-
tési különbözetnek megszüntetésére, amely a 
képviselőház által a 3. §-nál imént el-
fogadott módosítván y után 300 koro-
nára ment le, 400 koronáról: ennék a 
4. §-nak segítségkel módomban lesz sokaknál, 
különösen a legrégibb tanítóknál, ezt a különb-
séget még inkább összezsugorítani és talán 
ezzel a méltányos igényéket kielégíteni. (Elénk 
helyeslés a jobb- és a baloldalon.) 

Ez a válaszom Meczner Béla t. kép-
viselőtársam indítványára. 

Ami már most a beadott módosítvá-
nyokat illeti, én ahhoz a módosítvány-
hoz, amelyet Csernoch János t. barátom 
beadott, igenis hozzájárulok, mert mél-
tányosnak tartom, hogy a felekezeti 
iskoláknál meghallgattassák az illető 
egyházi főhatóság, de természetesen a 
végdöntésre nézve fönnállván a minisz-
ternek szabad keze. 

Épen azért nem fogadhatom el azt a 
formulázást, amelyben Goldis László t. 
képviselőtársam, amint ő mondta, ugyan-
azt a gondolatot akarta kifejezni, de 
nem ugyanazt a gondolatot fejezte ki; 
mert az ő formulázása e tekintetben a 
miniszternek egy át nem léphető kor-
látot szabott, másfelől a helyi politikai 
közegnek, a közigazgatási bizottságnak 
beleszólását teljesen ki akarja zárni. Ezt 
a formulázást tehát, ismétlem, nem fo-
gadhatom el. 

Hasonlóképen nem járulhatok Mado-
csányi t. képviselőtársam indítványához, 
ámbár teljesen méltányolom azon haza-
fias indokokat, amelyek őt vezették. Mert 
tényleg úgy van a dolog, hogy bár én 
mindenesetre — és valószínűleg minden 
magyar kormány — a kiváló érdemek fogal-
mának megállapításában igen nagy súlyt fog 

helyezni a magyar nyelv sikeres tanítása terén 
szerzett érdemekre is, (Helyeslés.) de ez a 
rendkívüli megjutalmazás még sem kizá-
rólag ezeknek az érdemeknek az elisme-
réséül szolgál. Nem is tekintve azt, amit 
Pető t. képviselőtársam az imént igen 
találóan mondott, hogy a tisztán magyar-
nyelvű vidéken működő tanítók ezen 
módosítvány folytán a külön díjazás 
lehetőségétől elesnének, de vannak egyéb 
pedagógiai érdemek is, pl. ha a tanító 
a gyermekek erkölcsi életére kiválóan 
üdvös befolyást gyakorol, lia a nép-
könyvtárt, az iskolai könyvtárt szapo-
rítja, ha, a gazdasági oktatás terén kü-
lönös érdemeket szeizett, úgy, hogy e 
tekintetben a nép jólétének emeléséhez 
is hozzájárult stb. stb. Mindezek az ér-
demek is belevonandók ebbe. és azért 
kérem a t. képviselőházat, hogy méltóz-
tassék a 4. szakaszt elfogadni Csernoch 
János t. képviselőtársam módosítványá-
val, Nagy Sándor t. képviselőtársam 
módosítványa íölött pedig méltóztassa-
nak határozni legjobb belátásuk szerint, 
benthagyván azonban ezt a kitételt, hogy: 
„huzamosabb időn át ; i . 

A képviselőház elvetette tíalla Mátyás, Nagy 
Sándor és Goldis indítványát, ellenben elfogadta 
Csernoch indítványát. 

Az április 18-iki ülésen a képviselőház el-
végezte a 5—11. szakaszokat és megkezdte a 
12. § tárgyalását. 

Az ötödik szakasznál Török Ferenc a kepe-
rendszerről beszél s kéri a minisztert, hogy a 
kepe-rendszer megváltoztatása, illetve megvál-
tása tárgyában mielőbb javaslatot terjesszen a 
Ház elf, mert a mostani állapotok tűrhetetle-
nek. (Élénk helyeslés és taps.) Kaufmann Géza 
az utolsó sorban „jövedelem" szó után „vagy 
szolgálmány"-t kér tétetni. (Helyeslés.) 

Apponyi Albert gróf, közoktatásügyi minisz-
ter : Kaufmann módosításához hozzájárul, a 
székely kepe-rendszer megváltására nézve pedig 
kijelenti, hogy az igazságügyminiszterrel mái-
tárgyalt, főleg a kérdésnek a jogi oldalára 
vonatkozólag s reméli, hogy a lehető legrövi-
debb idő alatt meg fogják oldani ezt a kér-
dést. (Altalános helyeslés-.) 

A 6. szakaszt vita nélkül elfogadták. 
A hetedik szakasznál Kaufmann Géza mó-

dosítást óhajt, hogy a terménnyel való fizetés 
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rendeztessék. Vertán Endre előadó nem fogadja 
el Kaufmann módosítását. 

Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter: Kaufmann indítványát gazda-
sági szempontból helyesnek tartja. Azonban 
úgy véli, helyesebb volna, ha holnap határozna 
a Ház arról, mert egyelőre nem vagyunk tisz-
tában e módosítás eléggé nem mérlegelhető 
gyakorlati következményeivel. A szakaszt egy-
előre visszavonja, hogy később beterjeszthesse. 

A 8. §-t a képviselőház változatlanul elfogadja. 
A 9. §-hoz Goldis László a következő stiláris 

módosítást adta be: „A 9. § második mondata 
helyett a következő mondat tétessék : A rendes 
tanítói állásra a jelen törvény 2. §-ának har-
madik és ötödik bekezdésében, továbbá a 29. 
§-ban említett eseteket kivéve, segédtanító nem 
alkalmazható." Ezt a módosítást gróf Apponyi 
miniszter támogatása után a képviselőház el-
fogadta. 

A 10. §-t változatlanul fogadták el. 
A 11. §-hoz Vertán Endre előadó a követ-

kező módosítást ajánlotta: „A kántori járan-
dóságok ez utóbbiak jellegének érintése nélkül 
együttesen fizetésnek számítandók." Ezt a mó-
dosítást a képviselőház gróf Apponyi miniszter 
ajánlatára elfogadta. 

A 12. szakasznál hosszabb vita indult meg, 
mely csak a következő nap ért véget. 

A f. hó 19-iki ülésen Apponyi Albert gróf 
közoktatásügyi miniszter a javaslat 7-ik szakasza 
helyett, melyet f. hó 18-án visszavont, a kö-
vetkező új szöveget ajánlja : „ A községi és hit-
felekezeti rendes tanítói fizetés egy részének 
terményekben való kiszolgáltatása csak oly 
föltétel alatt engedtetik meg, ha e terményeket 
az iskolafönntartó a tanító közbejötte nélkül 
szedeti be és előre megállapított mennyiségben 
szolgáltatja a tanítónak : még pedig úgy, hogy 
az évi utolsó részletet legkésőbb az év novem-
ber hónapja végén átadja. Ha az iskolafönn-
tartó a tanító terménybeli járandóságát nem 
szolgáltatná ki a megszabott módon és meg-
határozott időben, vagy ha az a termény átla-
gos minőségének meg nem felelne: akkor a 
termény helyett annak értékét készpénzben 
köteles fizetni. A községi és hitfelekezeti rendes 
tanítói fizetés részét képező szolgálmányok kellő 
időben teljesítendők s amennyiben ezek ily időben 
nem teljesíttetnének, vagy ha a tanító az iskolai 
főhatóság jóváhagyásával a gazdálkodással föl-
hagy, e szolgálmányok értéke készpénzben s a 
jelen törvény 6. szakaszában előírt időben 
szolgáltatandó ki." 

A ház elhatározta, hogy ezt az új szakaszt 
a 40-ik szakasz után fogja tárgyalni. 

A 12-ik szakasznál, melynek vitáját előző 
nap félbeszakították, Simonyi-Semadam Sándor 

azt fejtegeti, hogy nemcsak a nemzetiségi, 
hanem a magyarnyelvű iskolákban is kell 
gondoskodni az államellenes izgatás elhárítá-
sáról. Suciu János szerint a 12-ik szakasz sok 
titkos célt szolgál, de legfőképen azért vesze-
delmes, mert a nemzetiségi tanítót nagyobb fel-
ügyelet alá helyezi, mint a magyart. 

Apponyi Albert greif szívesen hozzájárul 
Bohus Károlynak tegnap előadott indítványá-
hoz, hogy oly iskolafönntartók, amelyek elég 
vagyonosak, ne három év alatt, hanem azonnal 
rendeszék a tanítók fizetését, a most készülő tör-
vény szerint. Tegnap Vlád Aurél megemlítette, 
hogy a nemzetiségi iskolát a tanító hibáján 
kívül is bezárhatják, ez lehetséges ; indítvá-
nyozza, hogy üy esetben a tanító az állami 
fizetéskiegészítést továbbra is megkapja, de leg-
följebb még egy esztendeig. (Helyeslés.) 

Bethlen István gróf szerint pontosan meg 
kell állapítani, hogy mikor ad az állam segít-
séget az iskoláknak. Blahó Pál indítványozza, 
hogy az államsegítség ügyében a miniszter 
határozata ellen fölebbezni lehessen a közigaz-
gatási bírósághoz. Leitner Adolf indítvány ózza, 
hogy ha a tanító hibája nélkül zárják be a 
nemzetiségi iskolát, akkor a tanító, ha megvan 
a kellő képesítése, az állami iskolákban alkal-
mazzák. Vlád Aurél pártolja ezt a módosítást. 

Lévay Mihály a vallásos nevelés szükséges-
ségét hangoztatja; ő, mint pap, mindenesetre 
védelmezi egyházának érdekeit, de ezt a javas-
latot nem tartja veszedelmednek a felekezeti 
iskolákra nézve. 

Veres József azt indítványozza, hogy az 
iskolafönntartót idejében, előre értesítse a mi-
niszter, ha egy iskolát be akar zárni, hogy az 
iskolafönntartó a bezárást előidéző okokat meg-
szüntethesse. Vertán Endre előadó a beadott 
módosítványokat ellenzi. 

Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter 
kijelenti, hogy Yeres József mai és Bohus 
Károly tegnapi indítványát elfogadja. 

A Ház a két módosítással megszavazza a 
12. szakaszt s a többi módosítást elveti. 

A 13. szakasznál Bozóky Árpád módosítást 
ajánl, hogy a községek járuljanak hozzá az 
állami iskola szervezéséhez. Csernoch János 
szerint lehet, hogy egy iskolát csak azért zárnak 
be, mert az iskolafönntartónak nincs elég pénze 
a tanító fizetésére. Indítványozza, hogy az 
emiatt bezárt iskola újból megnyitható legyen, 
amint ezt az iskolafönntartó anyagi helyzete 
lehetővé teszi. Bella Mátyás a szakasz utolsó 
három sorának elhagyását indítványozza. 

Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter 
Csernoch javaslatához nem járul hozzá. A sza-
kaszban oly iskolafönntartóról van szó, mely a 
törvény alól ki akar bújni, nehogy a költsé-
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geket viselnie kelljen. Veszedelmes lenne az 
ilyen iskolafönntartóval szemben elnézőnek 
lenni. Addig azonban el lehet menni, hogy az 
iskolafönntartási jog fölelevenedik, ha az iskola-
fönntartó később államsegítség igénybevételével 
akarja iskoláját fönntartani. 

Molnár János szerint az iskolatartás jogának 
föltétlennek kell lennie. Megtörténhetik, hogy 
valamely iskolafönntartó csak azért nem kér 
az államtól segítséget, mert valami örökséget 
remél, vagy azt hiszi, hogy más módon egészít-
heti ki a tanítója a fizetését. 

Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : Örülni fog, ha mentül több lesz 
az olyan iskola, amely lemond az állami segít-
ségről és önmaga gondoskodik kulturális föl-
adatáról. Ámde .gondolni kell arra az esdre, 
hogy egyes iskolák erővel fogják kivinni as iskola 
bezáuísát, hogy így kijátsszák a javaslat ren-
delkezéseit.. Epen azért kéri a javaslat eredeti 
szövegének az elfogadását, az általa benyújtott 
módosítással. 

A Ház ily értelemben határoz. 
A 14. szakasznál Goldis László indítványozza, 

hogy állap itt assék meg, hogy mennyivel járul-
hat hozzá az iskolafönntartó a tanító fizetésé-
hez és eszerint szabják meg az állami segítséget, 
mert A legutóbbi rendezésnél az iskolafönntar-
tók igen nagy terhet vállaltak magukra. Ki 
kellene mondani azt is, hogy a hitközségi adó 
ne lehessen több az állami egyenes adó ötöd-
részénél. Gsernoch János stiláris módosítást ajánl. 

Apponyi Albert gróf örül annak, hogy Goldis 
is elismeri, mily nagy a különbség a mai és a 
régi fizetésrendesés között. Nem akar pusztító 
hadjáratot indítani a felekezeti iskolák ellen s 
szívesen részesíti ezeket is a már régen várva-
várt állami segítségben. 

A Ház a 14-ik szakaszt megszavazta. 
A f. hó 20-iki ülésen a 15. §-nál Putnoky 

Mór azt a módosítást ajánlja, hogy az állami 
segítségben részesülő iskolától ne vonják meg 
a segítséget akkor, ha a tanulók száma har-
mincon alul van. (Helyeslés.) Goldis László 
szerint ki kell hagyni a szakaszból azt a ren-
delkezést, hogy az állami segítség megadása 
előtt a közigazgatási bizottság megállapítja, 
hogy a tanító tud-e helyesen beszélni, írni és 
tanítani magyarul ? Kaufmann Géza az eredeti 
szakaszt pártolja. 

Csernoch János és Vertán Endre a 15. sza-
kaszhoz stiláris módosítást nyújtottak be. 
Csernoch azt kívánja, hogy az egyházi hatóság 
is kérhesse az iskola részére az állami segítséget. 

Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hozzájárul Csernoch és Putnoky 
indítványaihoz. 

A Ház az eredeti szakaszt fogadta el Csernoch 

és Putnoky módosításával s a többi módosítást 
elvetette. 

A 16. szakasznál Goldis László azt indít-
ványozza, hogy a miniszter a tanítási tervet az 
iskolafönntartóval együtt állapítsa meg. 

Apponyi Albert gróf ellenzi az indítványt, 
amelyet erre Goldis László visszavon. 

A Ház a szakaszt változatlanul elfogadja. 
A 17-ik szakasznál Csernoch János azt kí-

vánja, hogy vallásos és kegyeleti jelvényeket 
az iskolaszoba falán is lehessen elhelyezni. 

A vita folytatását az elnök f. hó 22-ére 
halasztotta. Erről s a következő napi ülésekről 
lapunk jövő számában közlünk tudósítást s itt 
még csak annyit említünk meg, hogy a 22-iki 
ülésen a Ház a népiskolai javaslat letárgyalá-
sáig az üléseknek egy órával való meghosszab-
bítását határozta el. A törvényjavaslatot így, 
remélhetőleg, e hét végére letárgyalják. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

Ezt a kérdést kizárólag pedagógiai szempont-
ból szabad csak tárgyalni ; minden más szempont 
mellékes, mert mellékesnek kell lennie. És peda-
gógiai tekintetből határozottan káros az egy-
huzamban, vagyis a csupán délelőtt való tanítás. 

Ami előnyeit ezen rendszemek csak föl lehet 
sorolni, azok összesen nem érik föl az egyetlen 
hátrányát: az erkölcsi hátrányt. 

Ez a pedagógiai szempont. 
A didaktikai szempont másodsorban jön 

számításba. Ebből a szempontból pedig szintén 
káros az egyhuzamban való tanítás. 

A többi fölhozható indok, ha mind mellette 
szól is és ha mind figyelmet érdemelnek is, 
nem szabad, hogy figyelembe vétessék, mert 
az mind anyagi, kényelmi vagy célszerűségi 
argumentum. 

A dolog t. i. úgy áll, hogy nem a tanuló 
van a tanító kedvéért, hanem a tanító a tanuló 
kedvéért. Legalább így kellene lennie s úgy 
is kellene lennie, hogy a tanító nemcsak tanító, 
hanem nevelő is. 

Már most tessék elképzelni, mennyi peda-
gógiai eredményt tudna az iskola fölmutatni, 
ha a gyermek minden délután szabadjára volna 
hagyva. Az az argumentum, hogy a gyerme-
keknek csak kis része van őrizetlenül, nem 
helyes, mert annak épen az ellenkezője áll. 

A városi gyermekek szüleinek nagyobb része 
iparos és munkás, kisebbik része értelmiségi. 
Az értelmi foglalkozású szülők nagy része nem 
tud, vagy nem ér rá folytonosan sarkában lenni 
a gyermekének ; az iparos meg a munkás meg 
épen nem tud, nem ér rá és nem is igen törő-
dik vele. A mai rendszer mellett is, mikor heti 
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két délutánja szabad a gyermeknek, épen elég 
ideje és módja van a romlásra, az erkölcsi 
hanyatlásra. Hát még a rendszeres délutáni 
szünet mellett ! Hiszen elszörnyülködünk mi 
sokszor, midőn olyan gyermektől, kiről egyál-
talában nem tételeztünk volna föl még rossz 
gondolatot sem, olyant látunk és hallunk, aminél 
bámulva kérdezzük önmagunkat : vájjon hol 
tanulta ezt s hogy lehet az, hogy én ennyire 
nem ismertem őt, hogy én azt észre nem 
vettem ? 

Egy délután hosszú, nagyon hosszú, hosszabb, 
mint egy délelőtt ! Rendes iskolai idő mellett 
a szülőnek inkább föltűnhetik a gyermek távol-
léte a szokatlan időben, — ha ugyan egyál-
talában föltűnik, — mint a rendes délutáni 
szünet mellett. Sokszor még örül is a szülő, 
hogy a gyermek otthon nem zavar és elmegy, 
persze az iskolába. Már most, ha az iskola 
helyett pajtásait, az utcát, a mindennapi élet 
zajos, ocsmány, lélekrontó, minden jobb érzést 
sértő jeleneteit fogja a kelleténél többször föl-
keresni : hamarább és nagyobb mértékben fog 
zülleni, mint ha az iskolában ül és — mond-
juk — akár semmit sem tanul is. Nem lehet 
tudni, melyik pillanat, melyik szó, melyik lát-
vány, melyik mozdulat van oly végzetes be-
folyással kedélyünkre, gondolkodásmódunkra, 
jellemünkre, jövőnkre. A gyermeknél ez foko-
zottabb mértékben áll. Mivel pedig általános 
tapasztalat szerint a tétlenség, a kódorgás, az 
utcán való lézengés, a pajtásokkal való gyakori 
érintkezés rendesen csak rossz hatással van : 
ne szaporítsuk erre a lehetőségek számát. Az 
iskola nevelő hatása ma csakis a szülők, a 
társaság romboló munkáján törik meg : amit 
az iskola épít, azt az otthon, a társaság ledönti. 
Az iskolában hallja és megtanulja a gyermek 
pl. a fák hasznát és kellemes voltát, de azért, 
ahol csak teheti, rongálja a városi fácskákat: 
tanulja és tudja a madarak hasznát, de azért 
fölkú-zik a fákra, leszedi a fészkeket, tojásokat 
és kegyetlenkedik ; tanulja és tudja a tízparan-
csolatot, de azért kővel hajigál meg egy neki 
tetsző vagy nem tetsző falat és tépi a rajta 
levő hirdetéseket. Hány ilyen gonoszcseleke-
dettel fogna majd megszaporodni a mostani 
szám?! Es hány más esettel is! Hány ruha-
darabba], csizmával, cipővel, kalappal többet 
fognak majd elszakítani a vásott, felügyeletet 
nélkülöző fiúk és hány kötőt a lányok ! Mert 
ne tessék gondolni, hogy a lányok jobbak ; 
csak épen kevésbé szabadok, mint a fiúk. 

Már most nézzük a didaktikai okot : a tanítást 
magát. Az I. osztályban a köteles 23 órát hat 
egyenlő részre fölosztván, jut minden délelőttre 
4 óra, egyszer pedig 3 óra. Képzelhető, hogy 
6—7 éves gyermekekkel 4 óra hosszat foglal-

kozni lehessen? Föltéve, de meg nem engedve, 
hogy lehetne, melyik tárgyat tegyük előbbre ? 
ügy-e, legjobb, ha fölváltjuk a fontos tárgya-
kat és naponként azokat tesszük az első órákra ? 
Nem marad még így is a Harmadik (sőt néha 
a negyedik) órára is fontos tárgy ? Már pedig 
minden tanító tapasztalhatta, hogy már 10 óra 
után elmét fárasztó tárgyat venni nem lehet. 

Ugyanígy vagyunk a II. osztállyal. 
A III. osztályban van heti 25, a IV.-ben 

26 óra, ezeknél átlag 4, egyszer, illetőleg két-
szer hetenként pedig 5 óra volna. I t t meg mái-
lehetetlen úgy csinálni az órarendet, hogy el-
méleti tárgy ne jusson a negyedik órára. Ez 
pedig didaktikai lehetetlenség, de legalább is 
helytelenség. 

Az V., VI. osztályokban heti 28 óra van, 
ott épen csak kétszer volna négy óra, külön-
ben mindig öt. I t t is áll az előbbi tétel. 

De — tegyük föl, hogy a testgyakorlat, kéz-
ügyesség, ének, gazdaságtan és egyéb, nem 
pusztán az elmét foglalkoztató órákat délutánra 
hagyjuk — mit nyerünk ? Az I. és II. Osztályban 
5, a III.-ban 7, a IV.-ben 8, az V—-VI.-ban 
972 órát. i gy, hogy délután is volna rendes 
ott elfoglaltságunk nekünk is, a tanulóknak is és 
volnánk, ahol most. Ma is úgy oszthatjuk be 
óratervünket, hogy ezeket az órákat délutánra 
tesszük és a többiekből hozzá egvnehánvat. 

Hogy az egyhuzamban való tanítasi rendszert 
megcsinálta és használja a főváros meg Újpest, 
az még nem elég érv arra, hogy vidéki városok 
is használják. 

Egyébként csak egy-két év kell és a tapasz-
talat meg fogja mutatni, hogy az egyhuzamban 
való tanítás hátrányai mellett van-e annyi 
előnye, hogy amazokat ne vegyük figyelembe ? 

Mit tehet a tanító a madárvédelem 
érdekében ? 

Az emberiség igazi javulása, az ifjúság istenes 
neveltetése nem érhető el moralizálással, hanem 
csakis úgy, ha azt a kis jót, ami minden emberi 
lényben szunnyad, fölébresztjük s addig fej-
lesztjük, amíg a jócselekedet a lélek termé-
szetévé válik. Talán egy téren sem lehet a 
cselekedet üdvös nevelői hatását pedagógiailag 
annyira kultiválni, mint épen az „állatvéde-
lemnél". 

Már az elemi népiskola első osztályába járó 
kisgyermekekkel gyakoroltathatjuk az állatok 
gondozásának hasznos munkáját, mely abból 
állhat, hogy a kicsinyek kenyérkéjük morzsáiból 
juttatnak az éhes madaraknak. 

Jótettük színhelye : az iskolaablak párkánya 
s az iskolaudvar. 
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A gyermekek fejlődésével növekszik az állatok 
védelmét felölelő hatáskörük is. így a termé-
szetrajzi órák alatt megtanulják ismerni mind-
azon bogyókat s magvakat, amelyek szárítgatva 
majd a hideg téli időben csemegéül szolgálnak 
az éhes madaraknak. Az iskolában szerzett 
tapasztalatok és ismeretek folytán idővel a 
szülői ház és házikert lesz a gyermek irgalmas 
cselekedetének színhelye. Persze a tanító figyelme 
oda is követi a kis jótevőket, hogy útbaigazí-
tásai által helyes módon gyakoroltassék az 
állatok gondozása. 

A felsőbb osztályokba járó tanulókkal, akik 
eddig is lelkiismeretesen gyakorolták a reájuk 
bízott állatok ápolását, „etetőzónálcat" jelöl ki 
a tanító. Fő, hogy az etetőzónák az illető 
gyermek otthona körül terüljenek el, mert 
csakis az etetőhelyek közelsége teszi a gyer-
meknek lehetővé az elvállalt kötelességnek 
pontos elvégzését. De honnan kerül a szükséges 
élelem? Maguk a gyermekek szerzik azt. A 
háztartásban s a magtárban összegyűjtik a 
mindenféle hulladékot, az erdőben s kertben 
pedig gondosan szedegetik a különféle bogyó-
kat magvakat. 

íme, Jézus szavai: „Gyűjtsétek a megmaradt 
hulladékokat, hogy semmi se vesszen kárba", 
minő egyszerű módon válnak tetté. 

Az a gyermek, aki egész télen át gondozta 
a madarakat, bizony tavasszal nem bántalmazza 
a csipegő fiókákat. Hiszen még a gyermeki ész 
is belátja, hogy fáradságának jutalma meg-
semmisül, ha a madárfészekhez nyúl. 

Különben tavasszal is akad elég dolga a 
madárvédő gyermeknek, mert a téli hosszú 
estéken a tanító útbaigazítása mellett elkészült 
madárodúk s fészkek fölakasztása a novemberi 
hónapon kívül még a verőfényes tavaszi napo-
kon is történhet. Ilyenkor figyelmeztessük a 
kis madárodú-készítőket arra, hogy a házikók 
nyílásukkal mindig délkelet felé legyenek for-
dítva. Továbbá, hogy a házikókat keményen 
a fa ágai közé erősítsék. 

Hogv a madarak nem laknak mind egy-
forma lakásban s így különféle alakú s nagy-
ságú odúra van szükségük, azt a tanító már 
akkor mondja el a gyermekeknek, mikor az 
odúk készítéséhez fognak. o 

Aki még nem volt szemtanuja ama nagy 
munkakedv megnyilvánulásának, mellyel a 
fészekodú-fölakasztás történik, az el sem kép-
zelheti a gyermek határtalan örömét, mikor 
jelentheti, hogy fészkébe madár költözött. 

Várakozásteljes pillantásokkal figyeli meg a 
madár munkálkodását s midőn a kicsiny ekesipogó 
hangjukat hallatják, vagy első szárnypróbálga-
tásukat kísérlik, akkor nincs az a játék, melv el-
csalná a gvermeketagondjairabízottmadárkáitól. 

Különben tapasztaltam, hogy az állstok 
gondozása s ápolása a gyermeknek legkedvesebb 
szórakozása s játéka. Ne ütközzünk meg e 
szón: „játék", mert az állatok védelme a kis-
gyermek szemében előbb csupán egy neme a 
játéknak s csakis az idő folyamán változik át 
észrevétlenül öntudatos kötelességgé. 

Egyes vidékeken a régi pogány időkből fönn-
maradt állatvédő szokásokat fejlessze a tanító, 
amennyire teheti. így némely helyen űrnapkor 
füvet gyűjtenek a háziállatok számára, mert 
egy harapás e fűből meggyógyítja az állatot 
bárminemű betegségtől. Máshol újév napján 
négyféle magot szórnak a baromfinak, hogy 
egész éven át tojjon. Némely helyen aratáskor 
az utolsó kéve az égi madaraké s övék a 
mindenféle ételmorzsákkal teliaggatott, dísztelen 
karácsonyfa is. 

E szokások hasznáról regéljen a tanító. S úgy 
a kis hallgatók és alkalomadtán a nagyok is • 
majd azon lesznek, hogy a régi, oly sokat 
jelentő szokások fölújuljanak, vagy legalább 
egy-egy terített asztalka kerüljön az égi mada-
raknak az eddig tűzre dobott, lefosztott kará-
csonyfákból. 

Ha a tanítónak sikerül tudakozódásai, tanácsai 
s útbaigazításai által a gyermek emlékezetében 
megerősíteni a háziállatok iránti kötelesség-
tudást, ha föl tudja ébreszteni a gyermek 
lelkében a gondozására bízott állatok iránti 
felelősségérzetet, akkor biztos lehet, hogy e 
gyermek soha sem fog állatkínzásra vetemedni. 

Nagyon ajánlatos oly elbeszélések olvastatása, 
melyek a gyermeki szívben fölkeltik az állatok 
iránti irgalmasságot. Ily irányi! kedves kis 
elbeszéléseket találunk az Állatvédő-Egyesület 
által kiadott naptárban is, melynek ára oly 
csekély (10 fillér), hogy még a legegyszerűbb 
viszonyok között élő szülő is megveheti gyer-
mekének. Bizony többet tanul a kis olvasó e 
könyvecskéből, mint holmi silány képekkel és 
együgyű versikékkel tarkázott képeskönyvből. 

Nagyon fontos, hogy a jóban való gyakor-
lással karöltve járjon a rossz hajlamoknak el-
nyomása is. Mindenekelőtt arra kell ügyelnünk, 
hogy a gyermek lelkében szunnyadó rossz 
hajlamok ne juthassanak fölszínre s hogy azok 
megnyilvánulására minden alkalom hiányozzék. 
A fiatalságot távol kell tartanunk mindenféle 
hajtóvadászatoktól, mészárlásoktól, galamblövé-
szettől, szóval, mindennemű állatöldökléstől. 

Ha a fejlődő nemzedéket a fönt jelzett út-
mutatások figyelembevétele mellett neveljük, 
akkor biztosak lehetünk, hogv az állatvédelem 
terjedésén nagyot lendítene egy oly állatvédő-
egyesület megalakulása, melynek működő tagjai 
csakis a tanulóifjúság köréből valók. 
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Az Ifjúsági Állatvédő-Egyesület alapszabá-
lyait körülbelül a következő pontok képezhetik : 

1. Az egyesületnek tagja lehet bármely 
tanuló. 

2. A tagok kötelessége az állatokat, ameny-
nyire tőlük telik, gondozni, ápolni s esetleges 
bántalmazások ellen védelmezni. 

3. Az egyesület elnökei egy-egy osztálynak 
két tanulója, kiket sorshúzás útján választanak. 
Minden harmadik hónapban új választás ren-
dezendő. 

4. Az egyesület a tanító védnöksége s fel-
ügyelete alatt áll. 

5. Azon tagok, akik állatvédő-munkájukban 
kitűnnek, jutalomban részesülnek. 

6. Az elvállalt állatvédő-kötelességek telje-
sítésében fölmerülő esetleges hanyagságok dor-
gálást vonnak maguk után. Fészek, vagy 
madártojás elcsenése lopásnak minősíttetik s 
eszerint meg is ̂  büntetendő. 

Az Ifjúsági Állatvédő-Egyesületnek jelvénye 
is lehetne, talán egy kis érem, melynek egyik 
oldalán fészkelő madár alakja volna látható, 
a másik oldalán pedig e szavak tűnnének föl: 
„Ifjúság, védelmezd az állatokat!" 

Jelvényekkel csakis a kiváló tagokat tiintet-
nők ki, ami a gyermek ambíciójára serkentőleg 
hatna s amiért aztán a kis állatvédők az el-
vállalt kötelességüket fokozottabb igyekezettel 
is végzik. 

Idők multán a gyermeki szívekbe oltott 
irgalmasság nőni s fejlődni fog az emberekkel 
olyannyira, hogy madárfészek-bolygatás vagy 
állatkínzás egyenlő büntetés alá esik majd a 
lopással vagy akár a nyilvános verekedéssel. 

Mert hiszen már korunkban is valamely nép 
szellemi' fejlődésének és műveltségi fokának 
csalhatatlan jele: miképen bánik az állatokkal. 

(Nagybánya•) Alexy Kornél 

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

Kinevezte : Daúl János oki. tanítót a hordói 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bárány 
Árpád biharmegyei kir. segédtanfelügyelőt a 
pestpilissoltkiskúnvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez ; dr. Nagy Zsigmond pestpilissoltkis-
kúnvármegyei kir. segédtanfelügyelőt a székes-
fővárosi kir. tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott: Hevesi József 
jászárokszállási izr. el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 1300 K - t ; Hubcsik József kassai 
közs. el. isk. tanítónak évi 2616 K - t ; Wagner 
Mihály zólyomlipcsei „Gizella" munkásárvaházi 
munkaképtelen igazgatónak évi 2340 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 1 

néh. Valentsik István szárazpataki volt római 
katholikus tanító özv., szül. Holekszy Máriának 
évi 312 K-t, Ilona nevű kkorú árvájának 52 K-t, 
mindössze 364 K-t ; néh. Rekvényi János, 
csantavévi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Gáspár Irénnek 625 K 60 f - t ; néh. Takács 
Ede szabadkai közs. polg. isk. tanító özv., szül. 
Krnyajszki Krisztinának évi 960 K-t ; néh. 
Niagve Demeter nyug. maáli közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Nóvák Magdolnának évi 300 K-t, 
2 kkorú árvájának pedig összesen 100 K - t ; 
néh. Fejes Lajos ecsédi nyug. róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Hahn Teréziának évi 524 
K-t, Lajos nevű kkorú árvájának pedig évi 
87 K 33 f - t ; néh. Okos János mezőmadarasi 
nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Kaluser 
Számfirának évi 300 K-t ; néh. Kovács Mihály 
hosszúfalú-alszegi áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Bartha Erbiának évi 656 K, 80 f-t és Endre 
nevű kkorú árvájának 109 K 46 f-t , mind-
össze 766 K 26 f- t ; néh. Bielek Dániel nyug. 
sztaskói áll. el. isk. tanító özv., szül. Mit ach 
Franciskának évi 450 K-t ; néh. Vekerdy Balázs 
nagyrábéi nyug. ev. ref. el. isk. tanító 3 kkorú 
árvájának évi 450 K-t ; néh. Tréger József volt 
párnicai ág. ev. el. isk. tanító özv., szül. Birg-
ling Júliának évi 622 K 60 f-t és János nevű 
kkorú árvájának 103 K 76 f-t, mindössze 
726 K 36 f - t ; néh. Dilmann József nyug. 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Hauzer 
Juliannának évi 442 K-t ; néh. iíj. Kada József 
volt facskói róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Häuser Irénnek évi 420 K-t, Ilona nevű 
kkorú árvájának pedig évi 70 K-t, összesen 
490 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N A C S A D Ó J A . 
Tanítóképző-intézetek t. igazgatóságai-

nak . Ujabb intézkedés szerint a tanítóképző-
intézeti fölvételi hirdetések a lap szerkesztőségi 
részében nem közölhetők, ennélfogva sürgősen 
arra kérjük a tanító- és tanítónőképző-intézetek 
t. igazgatóit, hogy a fölvételi hirdetések szö-
vegét ne a szerkesztőséghez, hanem a kihdőhiva-
talhoz (I., Vár, Iskola-tér 3.) szíveskedjenek kül-
deni, a hirdetési rovatban leendő közlés végett.— 
S. J. Beszámítják. — Kr. F. T. Szentimre. 
Orsz. intézkedés hiányában az iskolafönntartó 
méltányosságától függ. —T C. H. Nagylak. 
Attól függ, hogy a tiszteletdíj kifizetését 10 vagy 
12 hónapra ósztotta-e be az iskolafönntartó. — 
Szárazdi . Az idézett szám nem fordul elő a 
minisztériumban. í r ja meg : milyen ügyben 
kérelmezett. (Egyébiránt az ilyen magánügyben 
mindig címzett lev.-lapot kell mellékelni!) — 
Sz. A néptanítók hivatalaik után járó jöve-
delmeikre nézve a községi adótól mentesek. 
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(L. az 1S75. évi XXIX. t.-c. 27. §-át.) — 
Sz. F. Keczel. A 44.246/1902. sz. a. kelt 
rendelettel kiadott Utasítás 36. §-ának 7. pontjá-
ban foglaltak alapján csak azon tankötelesek 
vannak a tanév végéig iskolábajárásra kötelezve, 
kik a tanév második felében töltik be a 12., 
illetve a 15. életévüket. Ebből folyólag tehát 
azon tanköteles, ki a tanév első felében tölti 
be a 12., illetve a 15. életévét, csak a tanév 
első felében köteles a mindennapi, illetőleg az 
ismétlő-iskolába járni. — K. I . Nsalló. Érve-
lését magunkévá nem tehetjük; mert az ön 
által fölhozott eset megokolásánál fölemlített 
tanuló az ismétlő-tanfolyamnak mind a három 
évfolyamát be nem fejezte. Nem az a lényeges, 
hogy a tanuló együttesen hány évig jár a 
mindennapi és ismétlő-iskolába, hanem az, hogy 
a mindennapi iskolának 6 osztályát és az ismétlő-
iskolának 3 évfolyamát a tanuló eredménnyel 
befejezze. A mindennapi iskola valamelyik osz-
tályának megismétlése tehát nem eshetik az 
ismétlő-iskola rovására akkor, ha a tankötele-
zettség ideje még fönnáll. Az a tanuló tehát 
a folyó tanév első felében köteles lett volna 
az ismétlő-iskolába járni. — Cs. K. Boldog. 
A községi képviselőtestületnek választás alá 
nem eső értékképviselő (virilis) tagjai névjegy-
zékének összeállításánál épúgy, mint a törvény-
hatósági bizottságnál, a tanárok, néptanítók, 
a tud. akadémia tagjai, a szerkesztők, a lelké-
szek, ipar- és kereskedelmi kamarák tagjai és 
az okleveles egyének adója kétszeresen számít-
tatik. (L. az 1886. évi XXII. t.-cikket.) De 
míg a törvényhatósági bizottságban csak sze-
mélyesen foglalhat helyet az illető jogosított, 
addig a községi képviselőtestületben a legtöbb 
adót fizető, ha ott nem lakik, megbízottja által 
is gyakorolhatja jogát. — N. Hölak. 1. A 
javaslat törvényerőre még nem emelkedett ; 
nincs módunkban tehát a kérdésére most vála-
szolni. 2. Ha figyelemmel kísérné lapunk ezen 
rovatát, akkor már tudomást szerezhetett volna 
arról, hogy az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe 
való fölvételét megelőző szolgálati idejét a 
fönnálló rendelkezések alapján nem fogják be-
számítani. Miért késlekedett a fölvétellel? 3. Ily 
munka megjelenéséről nincs tudomásunk. Egyéb-
iránt forduljon valamely könyvkereskedőhöz. — 
S. F. N.-Zerind. Amennyiben 30 mindennapi 
tankötelesre nem számíthatnak, államsegélyre 
vajmi kevés a kilátásuk. Először is azonban 
föl kell állítani az iskolát, megválasztani a 
tanítót és csak azután gondolhatnak arra, hogy 
fizetéskiegészítési államsegélyt kérjenek. — 
T. I . N. Megyer. A községi képviselőtestület 
határozata alapján létrejött szerződés érvényes-
sége kétségen fölül áll; annak jogerős voltát 
az a körülmény, hogy ahhoz a hitfelekezet nem 

járult hozzá, meg nem döntheti. A hitfelekezeti 
tagok a népoktatási törvény 36. §-a alapján, 
amennyiben a hitfelekezeti iskolára fordított 
költség az 5°/o-os iskolai adó összegét meg-
haladja, kétszeres hozzájárulásra nem kötelez-
hetők. 2. Ujabb döntvény nincs. 3. 15 nap 
alatt jogerős. — P. K. A községi iskolák 
számára kiadott Utasítás 96. §-a értelmében 
a községi elemi népiskolai tanító hivatalának 
elfoglalása előtt a kir. tanfelügyelő kezeihez 
esküt tartozik letenni. Különös, hogy sem ön, 
sem pedig az iskolaszék tagjai nem ismerik 
annyira sem a községi iskolai rendtartást, hogy 
a tanítói választás ezen jogérvényes kellékéről 
tudomással bírjanak. Hogy az eskü elmulasz-
tásának lesznek-e önre nézve kellemetlen követ-
kezményei, azt nem tudhatjuk, de valószínű, 
hogy lesznek. — T. I . Buzeu. Forduljon 
Lampel R. könyvkereskedéséhez (Andrássy-út 
21.). Szentgyörgyi : Varrottas-Albuma elfogyott ; 
újból való kiadása tárgyalás alatt áll. — 
Felekezet i . 1. Köteles a más községből jövő 
tanulókat is oktatni, külön díjazásra való igény 
nélkül. 2. Hogy miként fog a gyakorlat kiala-
kulni. azt most, midőn a törvényjavaslat még 
le sem tárgyaltatott, nem tudhatjuk. — 
K. A. E. 1. Az iskolaszéket illető kérdéseire 
megtalálja a feleletet az Utasítás 1. és a követ-
kező §-aiban. 2. Az iskolaszéki tagok ellen 
fegyelmi vizsgálatot indítani nem lehet ; de 
különben is oly esetekben, amidőn kartársa 
betegsége miatt nem taníthat, nincs helye annak, 
hogy az iskolaszék vagy egyes tagjai ellen a 
vizsgálat megindítását tervezze, hanem hogy 
beteg kartársa osztályát is a lehetőséghez 
képest oktassa, különösen pedig akkor, ha az 
iskolafönntartó szegénysége miatt nem képes 
külön helyettest alkalmazni. 3. Alkalmilag 
utánajárunk. — Omodé. Csakis a saját osz-
tályában megejtett magánvizsgálat után tarthat 
igényt a vizsgálati díjra. — F iuké . Óvónő. 
A katonai iskolákba a pályázati hirdetések 
a Budapesti Közlönyben jelentek meg. — 
Románbudók. Az útadót mindnyájunknak meg 
kell fizetnünk. — Sz. J . Tyej. 1. Forduljon 
panaszával egyházmegyei főhatóságához. 2. A 
tanítót illeti ; ebben az ügyben is az egy-
házmegyei főhatósághoz kell fordulni. — 
N. A fönnálló állapot az egyedül helyes számí-
tási alapon jött létre ; felebbezésével tehát 
avégből, hogy magasabb államsegélyt kapjon, 
célt nem érne. — M. A. Sz. 1. Visszamenőleges 
érvénnyel meg nem választhatják. 2. Az állam-
segély átutalását az iskolaszék a közig, bizott-
ság útján kérje, megválasztatása után. — 
Sz. K. Pásztó. Eddig megadták a korpótlékot ; 
de azt, hogy az új törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedése után is be fogják-e számítani a 
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tanfolyam éveit, nem tudhatjuk. — L. I. T. 
Remete. A közs. és útadók ügyét e lap hasábjain 
már igen sokszor ismertettük. Ujat e tekin-
tetben nem mondhatunk. — P. I . H. Csány. 
Tessék Pest vm. kir. tanf.-ségéhez fordulni. — 
B. Gy. Barsfüss. Most már csak az iskola-
fönntartótól kérheti. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Apponyi Alber t gróf vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a népiskolai törvény-
javaslat tárgyalása alkalmából a mult héten 
nap-nap mellett igen sok üdvözlést kapott. 
A minisztert a többi közt a soproni felekezeti 
tanítók, a czeglédi róm. kath. tanítótestület, az 
abaúji református egyházmegye közgyűlése, a 
pancsovai állami népoktatási intézetek gond-
noksága és a bácskai róm. kath. tanítótestület 
üdvözölték táviratban. 

— Román tan í tók Apponyi javaslata 
mel le t t . A szatmár- és ugocsamegyei román 
felekezeti tanítók testületének több tagja föl-
hívást intézett a román tanítókhoz, hogy 
Apponyi javaslata mellett tüntető gyűlést tart-
sanak és e gyűlésből üdvözlő táviratot küld-
jenek a közoktatásügyi miniszternek. 

— Lapunk mai számának nagy részét 
ismét a képviselőházi tárgyalások foglalván el, 
több cikket kellett jövő számunkra halasztanunk. 

— Az Eötvös-alap választmánya f. hó 
19-én jól látogatott ülést tartott, melyen az 
elnök bejelentette, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter jóváhagyta az Első Magyar 
Alt. Biztosító-Társaságnak 8000 K-ról, vala-
mint az Apácsai Csere János féle alapít-
ványnak 4000 K-ról szóló alapító levelét ; 
jelentette továbbá, hogy a temetkezési segély-
biztosító osztály 1905 október 1-től 1906 
végéig 690 K 45 f-t jövedelmezett az Eötvös-
alap javára. Elhatározta a választmány, hogy 
az összes kai-társaknak befizetési lapokat fog 
az ősz elején küldeni oly célból, hogy a tagok 
költség nélkül fizethessék be tagsági díjaikat, 
azok pedig, akik még nem tagjai orsz. segély-
egyesületünknek, könnyű módon beléphessenek 
az alap kötelékébe. Ez ugyan 720 K-ba kerül, 
de reméli a választmány, hogy ez a költség 
az új belépések révén megtérül. A választmány 
reméli, hogy ezúttal a tanítóság tömeges belé-
pésekkel fogja támogatni az Eötvös-alapot, 
melyre mind nagyobb terhek háramlanak. Az 

Eötvös-alap tűz- és jégbiztosítási osztályáról azt 
jelentette az elnök, hogy a képviseletre eddig 
1836 tanító jelentkezett, amiből már joggal 
lehet a sikerre és arra következtetni, hogy az 
alapnak ezen a réven is szép jövedelme lesz. 
Szóvá tették egy fővárosi tanügyi lapnak az 
Eötvös-alap ez új osztályára vonatkozó táma-
dásait s a választmány abban állapodott meg, 
hogy mivel az a lap, mely ezen a címen „a 
tanítóság lebecsüléséről" és „a tamtóság vigéc-
kedéséről" ír, egyáltalán nincs tisztában a biz-
tosítási ügy nagy nemzetgazdasági és hazafias 
fontosságával és az Eötvös-alap emberbaráti 
céljaival : a támadásokat elítéli ugyan, de azokra 
különben nem reflektál. Elhatározta még a 
választmány, hogy, mivel az igazgató-tanács 
elnöke: dr. Göőz József gyengélkedik, az igaz-
gató-tanácsot, a felügyelő-bizottság kiegészítése 
végett, az alap elnöke hívja össze. A Ferenc *' 
József Tanítók Háza gondnoka jelentésének 
meghallgatása, illetőleg tárgyalása után az ülés 
véget ért. 

— A népiskolai törvényjavaslat me l le t t 
foglalt állást f. hó 21-én egy kolozsvári nagy 
népgyűlés, mely elfogadta Bethlen István gróf 
következő határozati javaslatát: „A népgyűlés 
örömmel üdvözli a kormányt a közoktatásügy 
szabályozásában követett amaz irányzatért, mely 
a nem állami tanítókra vonatkozó Apponyi-féle 
javaslatban megnyilatkozik. Kéri a népgyűlés 
a törvényjavaslatba, annak 18. szakasza után, 
egy új szakasznak a beiktatását, amely ki-
mondja, hogy semmiféle iskolában sem szabad 
mást, mint miniszterileg jóváhagyott könyveket 
és eszközöket használni. Kéri továbbá a nép-
gyűlés egy új szakasznak a beiktatását, mely 
a tanfelügyelőt bizonyos hatósági jogkörrel és 
végrehajtó hatalommal ruházza föl olyan érte-
lemben, hogy halasztást nem tűrő, vagy egyéb-
ként különösen megokolt esetekben joga legyen 
a tanfelügyelőnek : a törvény követelményeinek 
meg nem felelő tanítót állásától haladéktalanul 
fölfüggeszteni, a törvény követelményeinek meg 
nem felelő könyveket és egyéb eszközöket el-
koboztatni. Követeli a népgyűlés már most 
a tanítóképzés államosítását a lehető legrövidebb 
időn belül. Követel az eddigieknél energikusabb 
intézkedéseket az oláhnyelvű parasztság testi, 
erkölcsi és anyagi védelmére azok ellen az 
izgatók ellen, kik a népet önző céljaikra ki-
zsákmányolják. 

— A ház tar tás i kiáll í tás állandósítása. 
A fehérsas-téri leányiskola épületében rendezett 
háztartási kiállítás állandósítása ügyében fon-
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tos tanácskozás volt minap a kiállítás helyisé-
gében. Gróf Apponyi Albertné, mint a kiállí-
tás védője s elnöke vezette az ülést, amely 
kimondotta az itt rendezett háztartási kiállítás 
állandósításának szükségességét s egyúttal azt 
is, hogy a fővárosi háztartási iskolákkal kap-
csolatosan még más két helyen is rendezendő 
háztartási kiállítás, hogy ilyen módon a ház-
tartás ismerete, szemléltetési alapon, a főváros 
területén általánosabb lehessen. Ebből a célból 
a grófné őnagyméltósága elnökségével hét tagú 
bizottság alakult, melynek tagjai lettek: Mos-
dóssy Imre, székesfővárosi kir. tanfelügyelő ; 
dr. Szőts Elek, iskolaszéki elnök; Ágotái Béla 
és Koncsek Lajos, iskolai igazgatók; Dorog-
sághy Dénesné, Ucdinszhy Afra és Vargyas 
Endréné, a háztartási kiállítás tervezője és 
rendezője. A kiállítást, amely most már állandó 
lesz, folyton szorgalmasan látogatják az egyes 
leányiskolák növendékei, tanítónőik vezetése 
mellett. Az érdeklődő szülőkön kívül látogatják 
a főrangú nővilág tagjai is. A napokban meg-
látogatták : gróf Károlyi Lászlóné, született gróf 
Apponyi Fanny, özv. gróf Almássy Györgyné, 
gróf Apponyi Teréz s gróf Szily Somsics Mária. 
A kiállítás megtekinthető mindennap, vasár-
napokon és ünnepeken is, reggeli 9 órától esti 
6 óráig. Belépő díj felnőtteknek 40 fillér, isko-
lás növendékeknek 20 fillér, a szegénysorsú 
növendékeknek azonban díjtalan. 

— Egy k i r . t an fe lügye lő halá la . Váczon, 
ápr. hó 13-án, 73 éves korában, rövid szenve-
dés után: Petrásevich Endre kir. tanfelügyelő, 
ki csak 3 év óta volt nyugalomban, elhalálo-
zott. F. hó 15-én temették nagy részvét mel-
lett. A gyászoló közönség sorában jelen volt 
Mosdóssy Imre kir. tanácsos, székesfővárosi 
tanfelügyelő, a váczi egyházi és tanügyi s a 
városi hatóság képviselete, számos tanférfiú 
Budapestről, köztük a Bajza-utcai áll. tanítónő-
képző-intézet tanári kara stb. Petrásevich tan-
felügyelőt még az első alkotmányos kultusz-
miniszter nevezte ki. Hosszas, zajtalan, de nagy 
munkásságát a felvidéken : Trenesén, Szepes, 
Sáros s legutóbb Zólyom megyében fejtette ki, 
hol a tanítás és magyarság ügyének hasznos 
szolgálatokat tett. Szepes megyében jó ideig Ber-
zeviczy Tivadar, Berzeviczy Albert volt kultusz-
miniszter édesatyja, kir. tanfelügyelő mellett 
segédtanfelügyelőként működött. Petrasevichnek 
mindenüt közbecsülésben volt része, mert min-

d e n tettét igazság, becsületesség és szeretet 
hatotta át. Az elhunytat nagy rokonság is gyá-
szolja, köztük Kirchner Béla, a vallás- és köz-
okt. minisztériumba beosztott főigazgató. 

— Oláh népgyűlés Apponyi j avas l a t a 
me l l e t t . Magyarcsékén is volt népgyűlés, amelyet 
a románok azért hívtak össze, hogy a nép-

iskolai törvényjavaslat ellen tiltakozzanak, a 
gyűlés azonban meglepő eredménnyel végződött, 
amennyiben állást foglalt Apponyi javaslata 
mellett. A gyűlés délelőtt tíz órakor kezdődött 
a nagypiactéren. A hatóságot Ertsey Zsigmond 
szolgabíró képviselte, aki mindvégig igen tapin-
tatosan viselkedett. Papp János hollódi esperes 
elnökölt, aki átadta a szót Popeszku György 
ügyvédnek. Popeszku élesen támadta a javas-
latot, amely, úgymond, merénylet a románság 
ellen ! A beszéd alatt folytonos zaj volt és 
közbekiáltások hallatszottak : Magyarul akarunk 
tanulni, nem, németül ! Azután Lasku Demeter 
beszélt s kikelt a magyarok ellen, akik, úgy-
mond, megrabolják a románságot nyelvétől, 
életétől. Olv lázító hangon beszélt, hogy Ertsey 
szolgabíró megvonta tőle a szót. Utána Papp 
Vazul topái esperes próbált beszélni, de a 
folytonos tiltakozásban elveszett a szava. Éljen 
a haza ! és Szetreaszka patria.' kiáltások hang-
zottak közbe. Dugariu Pontelimon tasnádfői 
tanító, állami anyakönyvvezető, képéből kikelve 
ordította : A magyarok él akarják rabolni a mi 
hazánkat! (Ezt egy tanító, az igaz, hogy el-
vakult tanító mondja !) Majd Inger Szolimán 
a kimpanyi földesúr szólt a románsághoz s 
fejtegette az új törvény hasznát. Papp János 
elnök erre fölkiáltott: Menjünk innen! A tö-
megből azonban álig néhány ember követte az 
agitátorokat. A gyűlés azután elfogadta a hatá-
rozati javaslatot, mely szerint a népgyűlés ki-
mondja, hogy a kormány iránt bizalommal 
viseltetik, a tanítójavaslatot olyannak tekinti, 
amely alkalmat ad minden románnak magyarul 
megtanulni, nemzetisége sérelme nélkül. A gyűlés 
határozatáról Apponyi Albert grófot és Kossuth 
Ferencet táviratban értesítették. 

— Halálozások. Burró Imre, galgóczi áll. 
tanító, életének 39. évében elhunyt. — László 
Ágoston, nyug. áll. el. isk. tanító április hó 
18-án, hosszas szenvedés után Csongrádon el-
hunyt. Áldás emlékükre! 

— Szerkesztői üzenetek. 11. Ï . Kúncsorba. 
Ügyében még nem döntöttek. Okmányait annak ide-
jében vissza fogják küldeni. — Séda. Segély iránti 
kérvénye nincs a minisztériumban. Korpótlékügye 
36.689. sz. a. tárgyaláson van. Elmaradt lappéldányo-
kat a kiadóhivataltól (I., Yár, Iskola-tér 3. sz.) kell 
kérni, mivel a szerkesztőség lapküldéssel nem foglal-
kozik. — J. 1. Csaroda. Iskolafenntartójának állam-
segély iránt beadott kérvénye nincs a mmsztériumlan. 

Tartalom : A részletes tárgyalás. — Az egy-
huzamban való tanításról, —r. — Mit tehet a tanító 
a madárvédelem érdekében ? Alexy Kornél. — Hiva-
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Szerkesztői üzenetek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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 magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és taní tóképző - in t éze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i f o lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi előljárósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölesével) és az u tolsó pós ta vi lágosan k i i randó. 

E lő f i ze té s i á r : Egy é v r e 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre e lőf izetés t nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
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 l ő r e k ü l d e n d ő 
be. Eüryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, I. KER., 1SK0LA-TÉB 3. 

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

A konkolyhiiitők. 
Nem lehet másnak nevezni azokat, 

akik az országgyűlés képviselőházában 
a most letárgyalt népiskolai törvény-
javaslat ellen a szenvedélyeket véglete-
kig fölkorbácsoló agitáeiót folytattak és 
folytatnak. Akik nem átallják szemér-
metlen hazugságokkal félrevezetni az 
amúgy is könnyen elbolondítható, mű-
veletlen népet, amelynek leginkább ér-
dekében áll e javaslatnak törvényerőre 
való emelése. 

Lelkiismeretlen eljárás biz ez nem-
csak a magyarság, de a saját nemzeti-
ségük szempontjából is Mert ha a félre-
vezetett nép a fölkorbácsolt szenvedély-
től megvadított állapotában kihágást, 
törvénytelenséget követ el, a bujtogató 
vezetők nagybölcsen félreállanak és 
nem kérnek részt az elbolondítottakat 
sújtó büntetésből. Nem, sőt ellenkezőleg: 
hasznot fognak ebből húzni, amennyiben 
jó ptnzért elvállalják az ostobaságot 
elkövetetteknek a törvény előtt való 
védelmét. 

Hej, ha ezeket a dolgokat így elmond-
ha tnám— akár faluról-falura járva is — 
;l népnek; ha nagy hirtelen fölvilágosít-
hatnám az egyszerű és alapjában jóra-
való földnépét mostani vezetőinek lel-
ketlen, rosszh^iWwL tanácsairól ; ha 
leránthatnáa^^-yikff iVhitvái íyságiikat 
í akaró lejJfef^S.'i5\%köszönnék nekik 

további „jóakaró pártfogásaikat, taná-
csaikat!" 

De, mert én ezt nem tehetem más-
ként, hozzátok szelők román, tót és szerb 
tanítóvéreim, hogy épen a saját jót fölfogott 
érdeketekben világosítsátok föl a népet a par-
lamenten kívül is folyó küzdelem mivoltáról, 
annak igazi céljáról. Világosítsátok föl 
arról, hogy a kormány egyáltalán nem 
akarja bántani — annál kevésbé el-
venni — senkinek a hitét, nyelvét. 
Hanem ellenkezőleg, föl akarja emelni 
őket az értelmes ember színvonalára; 
hogy ki akarja venni népeteket a tudat-
lanság sötét homályából. S mert ezt a 
munkát állásotokból kifolyólagnektekkell 
elvégeznetek, természetes, hogy nagyobb 
munkátokért állásotok tiszt, sségének 
megfelelő,a mostaninál méltányosabb fize-
tést is kell nektek biztosítania, amelyből 
tanult emberekhez illő életet élhessetek, 
családotokkal együtt. És meglátjátok, 
hogy a nép, ha megértette a dolgok 
mivoltát, nektek fog igazat adni s nem 
a konkolyhintőknek ! 

Hogy pedig titeket is meggyőzzelek 
föltevésem helyes voltáról, ajánlom : kér-
dezzétek meg képviselőiteket, ügyvédei-
teket, bankdirektoraitokat, magyarul 
tudó papjaitokat, akik papjaitok színe-
java, s általában az ezen javaslat ellen 
izgató, köztisztséget betöltő urakat, 
hogy, ha olyan nagyon féltik a magyar 
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nyelv megtanulásától a népet, ők miért 
tanulták meg olyan jól ? Es a saját 
gyerekeiket miért járatják magyar, sőt 
állami iskolába még akkor is, ha a lakó-
helyükön más. ; pl. saját felekezetbeli 
iskola is van ? És a kapott feleletekből 
megállapíthatjátok, hogy éplelkű, helyes 
gondolkozású, igaz érzésű ember nem 
lehet az, aki önző érdekből kész a saját 
véreit a fölvilágosodás, a tudás életet 
adó forrásától elzárni Pedig ezt akarják 
a konkolyhintők. legyenek azok kép-
viselők, ügyvédek, bankdirektorok, vagy 
akár papok is. 

A koncot féltik, tanítóvéreim, az 
agitátor urak s nem a „szegény népet", 
nem annak nyelvét, hitét! Mert tudjá-
tok meg, hogy egyik sem agitál ingyen, 
hogy egytől-egyig mindnek megvan a 
maga zsírosan jövedelmező haszna belőle. 
Ezért félnek oly nagyon „véreik" föl-
világosításától, értelmének emelésétől. 
Mert amilyen mértékben ez bekövetke-
zik, ők épen olyan mértékben fogják 
elveszíteni a népre való befolyásukat s 
ezzel együtt jövedelmi forrásaikat. 

Azt hiszitek talán, hogy ezek a nép-
boldogítók a ti, a tanítók barátai? 

Emlékezzetek csak vissza a küzdelem 
hevében tett egyik elszólásukra, amely-
ben azzal argumentáltak a javaslat ellen, 
hogy az Istenért mi lesz akkor, ha a 
tanítónak annyi, sőt, Uram őrizz a go-
nosztól, egyik-másik helyen több fizetése 
lesz, mint a pzpnak ! Hova lesz akkor a 
tekintély ? 

Ebből láthatjátok, hogy mennyire nem 
viselik szívükön ők a nép fölviiág03Ítása 
s ezzel együtt jóléte emelése érdekében 
fáradozó tanító lelkiismeretes, ideg-
emésztő, nehéz munkáját. 

Most megismerhettétek jól őket. Igen 
ajánlom, hogy a szerzett tapasztalatokat 
használjátok föl a saját boldogulhatás-
tok érdekében. Világosítsátok föl a népet, 
értessétek meg vele, hogy az ő, a nép 
érdeke tette szükségessé e javaslat be-
nyújtását és annak törvényerőre eme-

lését, mert a magyar nemzet kormánya 
nem akarja tovább is tűrni azt. hogy 
az ország közterheit egyaránt viselő 
nem magyarajkú honpolgárok többé atz 
eddigihez hasonló sötét tudatlanság-
ban, elmaradott állapotban legyenek ; 
hogy népetek sivárlelkű vezetőinek to-
vábbra is állandó martaléka lehessen. 
Meglássátok, tanítóvéreim, hogy a nép 
hálás lesz irántatok ezért a fölvilágosí-
tásért! Ez lesz a ti hasznotok! Az or-
szágban pedig helyreáll a nyugalom, a 
béke. A fölzaklatott kedélyek lecsilla-
pulnak. A szívekbe visszatér az egymás 
iránti bizalom s ennek nyomán a szere-
tet, mely a legigazabb boldogság alapja. 
Ez lesz az oiszág, tehát a mindnyájunk 
közös haszna. Es ez az igazi tanítói, 
apostoli munka, a szeretet fönséges műve, 
amelynek nyomában áldás kél szerteszét 
e hazában! 

(Déva.) Bereceky Lajos. 

A részletes tárgyalás. 
A nem állami tanítókra vonatkozó törvény-

javaslat 17. §-ának folytatólagos tárgyalásánál, 
ápr. hó 22-én, fölszólalt Okolie.ányi László, aki 
mindenben helyesli » törvényjavaslat irányát, 
amely az elemi iskolában is alkalmas eszköz t 
lát a nemzeti szellem kidomborítására. Helyesli 
Csernoch módosítását, amelyet a maga részéről 
szintén kiegészít. Szükséges, amint a javaslat 
kívánja, hogy a tanító a gyermekeket a magyar 
nemzeti szellemhez való ragaszkodásra oktassa. 
De épily szükséges volna az is, hogy a tanító 
belenevelje a növendékeibe a magyar nemzet-
hez váló tartozás tudatát is. Ez az egyetlen 
módja annak, hogy meddő legyen az oláh 
izgatók munkája, akik mindig a román anya-
országról beszélnek. Másik módosításában azt 
kéri, hogy az összes iskolák külső fölirata 
magyarnyelvű legyen. (Helyeslés.) 

Nagy Sándor : A javaslat megállapítja, hogy, 
ha a tanító, vagy az iskolaszék elnöke bizonyos 
rendelkezéseket nem teljesít, kihágást követ el. 
De arról már nem szól a javaslat, hogy eme 
kihágás megtorlására a büntetőtörvénykönyv 
mely szakaszát kell alkalmazni. Módosítást nyújt 
be ennek a kérdésnek a pontos meghatáro-
zására. 

Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : A benyújtott módosítások között 
legfontosabb Csemoché, amelyet Okólicsányi 
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kiegészített. Bővebb fejtegetés nélkül kijelenti, 
hogy a módosítást elfogadja. Hozzájárul ahhoz 
is, hogy az iskolák fólirata magyar legyen, 
olyformán azonban, hogy legyen egy a növen-
dékek anyanyelvén megszerkesztett fölirás is. 
Helyesli Zakariás egyik indítványát, valamint 
Nagy Sándorét is, amely ésszerű kiegészítése 
a szakasz tartalmának. 

Az előadó fölszólalása után a Ház ily érte-
lemben határoz. 

A tizennyolcadik szakasznál Bozóky Árpád 
azt indítványozta, hogy a Ház az egész sza-
kaszt hagyja ki és helyette ezt a szöveget 
fogadja el: „A magyar állam területén, a horvát-
szlavón terület kivételével, minden elemi nép-
iskolában a tanítási nyelvnek magyarnak kell 
lennie. Ha a gyermek a magyar nyelvet nem 
érti, az elemi iskola első és második osztályá-
ban a tanító kisegítő nyelv gyanánt a gyermek 
anyanyelvét is használhatja." Fiád Aurél sze-
rint a törvényjavaslat a jogegyenlőtlenség elvén 
alapszik. Nem járja, hogy a magyar gyermekek 
anyanyelvükön tanulhatnak, az idegenajkúak 
pedig nem. Az egész szakasz törlését kívánja. 
Nagy György: Az 1844. évi IX. törvénycikk 
elrendeli, hogy ennek az országnak minden 
iskolájában magyarul kell tanítani. Szentesített 
törvény ez, amelyet végre lehetne hajtani. Romá-
niában addig nem hagyhatja él a tanuló az 
első elemi osztályt, míg teljesen meg nem tanulta, 
a román nyelvet. Ez a helyes elv. Bozóky indít-
ványát fogadja el. (Helyeslés.) Okolicsányi 
László : A nemzetiségiek azt mondják, hogy 
ez a javaslat nem alkalmas a magyar nyelv 
oktatásának előbbre vitelére. Ha nem alkalmas 
rá : miért ellenzik ? Annyi bizonyos, hogy rosz-
szabb helyzetben van az, aki az állam nyelvét 
nem tudja, mint az, aki tudja. A jogegyenlőség 
elvének felel meg tehát, ha minden állam-
polgárt hozzájuttatunk ahhoz, hogy a magyar 
nyelvet megtanulhassa. (Helyeslés.) Dámján 
Vazul attól fél, hogy a magyar nyelv erő-
szakolása következtében egyéb tárgyakban is 
visszamaradnak a növendékek. Nagy Ferenc 
szerint a törvényjavaslat a nemzetiségeknek 
kedvez, amennyiben nem gondoskodik annak 
a visszásságnak a megszüntetéséről, hogy amely 
iskolában húsznál kisebb a magyar növendékek 
száma, azok nem részesülhetnek magyarnyelvű 
oktatásban. Módosítást nyújt be oly irányban, 
hogy akárhány is a magyar tanuló valamely 
nemzetiségi iskolában: magyarul oktassák őket. 

Az ápr. hó 23-iki ülésen folytatták a 18. § 
tárgyalását, mely alkalommal Lindner Gusztáv 
a szászok álláspontját ismertette. Rájuk nézve, 
mondotta, sérelmes a 18. §, mert az megcson-
kítja nyelvük szabadságát. Sem a szakaszt, sem 
a benyújtott módosításokat nem fogadja el. 

Nagy Dezső : A nemzetiségi képviselők a 
legönzöbb politikát űzik itt a Házban. Egész 
érvényesülésük, minden boldogulásuk alapja az, 
hogy magyarid tudnak s íme, a legádázabban 
küzdenek az ellen, hogy népük is tamdhasson 
magyarul. Módosítást ajánl, hogy amely nem-
zetiségi iskolában magyar anyanyelvű gyer-
mekek vannak, figyelem nélkül a számukra, 
magyar nyelvű oktatásban részesüljenek, vala-
mint azok a nem magyar ajkúak is, akiknek 
szülői vagy gyámjai a magyar nyelvű oktatást 
kérik a számukra. (Helyeslés.) 

Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : A maga egészében a szakasszal 
ellentétes álláspontot foglalt el Bozóky Árpád 
t. képviselőtársam, aki ellenindítványt adott be. 
Nem csodálkozom, hogy az a képviselőtársam, 
aki a törvényjavaslattal a maga egészében 
ellentétes álláspontot foglal el, aki általános-
ságban sem fogadta el, most oly indítványok-
kal lép elő, amelyek a törvényjavaslat kardi-
nális intézkedéseit kiforgatják. A parlamenti 
eljárás technikája szempontjából talán kifogá-
solhatnám az eljárást, hogy a Ház által egy-
szer általánosságban elfogadott és megállapított 
elvek a részletes vita alkalmával megint hatályon 
kívül helyeztessenek, hogy azok tekintetében 
indítványok tétessenek, de nem kifogásolom, ez 
utóvégre taktika kérdése, de ismétlem, nem 
csodálkozom, ha az a t. képviselőtársam, aki 
a törvényjavaslattal szemben foglalt állást, ennek 
az álláspontnak megfelelő indítványokat is tesz. 

De logikailag lehetetlennek tartom, hogy az, 
aki a törvényjavaslatot általánosságban elfogadta, 
annak alapelveivel megbarátkozott, azon indít-
ványhoz, amelyet t. képviselőtársam tett, járul-
hasson. Ennek folytán igen természetes, hogy 
én ahhoz nem járulhatok. 

Én állom bárkivel szemben akár nyilvánosan, 
akár négyszem közt a vitát és állítom, hogy 
ezzel a törvényjavaslattal, amint én benyújtottam, 
még ha azon semmi módosítás nem eszközöl-
tetik, vállalkozom arra, hogy néhány év alatt 
ebben az országban minden hazafiatlan iskolát 
kipusztítok. (Éljenzés és taps.) Ez természetesen 
a végrehajtás dolga. Hiszen a törvényjavaslat 
még kiegészítő törvényhozási intézkedéseket is 
igényel, amelyekre én már rámutattam úgy a 
költségvetési vita alkalmával, mint magában 
a törvényjavaslat kinyomatott indokolásában, 
valamint indokoló beszédemben. 

Én a végrehajtásra nem rendelkezem kellő 
eszközökkel, nem rendelkezem kellő felügyeleti 
orgánumokkal, szervekkel, mindezekre nézve az 
egész apparátust meg kell teremteni. E törvény-
javaslat orgánikus koncepciója él fejemben és 
szívemben. 

Nagyon kérem a t. képviselőházat és annak 
18* 
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minden tagját, hogy a részletes vita további 
során is ne iparkodjanak ezt a javaslatot sar-
kaiból kiforgatni és olyan módosításokat beadni, 
amelyek annak egész ökonómiájával, annak 
egész gondolkozásával ellenkeznek, mely, hogyha 
eképen átalakul, hogy végre nem ismerek többé 
reá az én munkámra, nem tudnám elvállalni 
a felelősséget annak végrehajtásáért és azért 
az eredményért, amelyet biztosítani akarok : t. i. 
az állami érdek megóvását az ország belső béké-
jének megzavarása nélkül. (Elénk helyeslés.) 

A nemzetiségek támadásaira válaszolva, töb-
bek között ezeket mondja: » 

Olyan körülmények közt, mint amilyen körül-
mények közt Magyarország van, olyan geográfiai 
helyzetben, mint amilyenben Magyarország van, 
ez a Nyugatnak egy Kelet felé előretolt vára, 
és egy ilyen előretolt vár őrségében szoros 
fegyelemnek, összetartásnak és egységnek kell 
lenni. (Helyeslés.) Itt nem állhat meg az a 
lazaság, itt nem állhat meg a részek szétfutó 
irányzatának az a dédelgetése vagy eltűrése, 
amely más, szerencsésebb fekvésű, más hivatás-
sal bíró országokban talán megjárná. (Úgy van ! 
Úgy van!)_ 

Ha ebből a szempontból mérlegeljük a dol-
got, hát nem látom itt az egyéni egyenjogúság 
elvének legkisebb megtámadását sem, mert hogyha 
mi ebben a javaslatban különösen gondoskodunk 
a magyar anyanyelvűek oltalmáról, nagyon ter-
mészetes, hogy a magyar államnyelvhez való 
szorosabb kapcsolatnak fönntartása még primi-
tívebb elv, mint azoknak ezen államnyelvhez 
való viszonylatba hozatala, akiknek ez nem anya-
nyelve. 

De, t. képviselőtársaim, egy igen sajátságos 
ellenmondásra jönnek saját álláspontjukban. 
Ok ugyanis megtámadják e javaslat első intéz-
kedését is, azt, amely az 1868. évi XLIY. t.-c. 
14. szakaszát értelmezi, még pedig az én meg-
győződésem szerint azon törvény intenciói sze-
rint : hogy t. i. a hitfelekezeti iskolafönntartók-
nak adott azon jog, mely szerint a tanítási 
nyelvet szabadon határozhatják meg, csak azt 
jelentheti, hogy a gyermek anyanyelvét hatá-
rozhatják meg oktatási nyelvül még akkor is, 
hogyha az nem a magyar, de nem jelenti azt, 
ami pedig sok helyen megtörténik, hogy magyar 
anyanyélvűékre reátukmálják a nem magyar 
anyanyelvű oktatást, mert azok olyan vallási 
kapcsolatban vannak, mély arra alkalmat ad. 
(Igaz ! Úgy van !) Engem az életnek, a tények-
nek megfigyelése vezetett arra, hogy ezt az intéz-
kedést a törvénybe bevegyük és azok a t. kép-
viselőtársaim, akik cérnaként állítják föl, hogy 
a gyermek helyesen tulajdonképen csak az 
anyanyelvén nyerhet oktatást, miért dobják 
sutba dogmáikat akkor, mikor az a gyermek, 

akinek számára az anyanyelvi oktatást bizto-
sítani akarom, történetesen magyar ? (Igaz ! 
Úgy van!) 

T. képviselőház ! Én azt hiszem, hogy a 
szakasz e részének intézkedései annyira vilá-
gosak, hogy további védelmet nem is igényelnek. 
En még t. képviselőtársaim álláspontjával azért 
sem tudok megbarátkozni, mert nem találom 
világosnak. Már most ítéljen a közönség, hogy 
k i j á r el helyesen, az e, aki nem járul valamely 
állásponthoz, mert az világos, vagy az. aki nem 
járul valamely állásponthoz, mert az nem vilá-
gos. (Derültség.) 

A szakaszhoz beadott módosításokra áttérve, 
semmiesetre sem járulhat hozzá azon módosí-
táshoz, melyet Nagy Ferenc adott be, ellenben 
elfogadja Nagy Dezső indítványát, amely a 
nem magyarajkúak magyarul tanítását célozza, 
ha ezt az apja, vagy gyámja kívánja. Sajnálja, 
hogy a szászok a javaslatot helytelenítik, noha 
az ő faji tulajdonságukat, nyelvüket nem veszé-
lyezteti ez a javaslat. A szakaszt Nagy Dezső 
módosításával kéri elfogadni. (Általános, élénk 
helyeslés és taps.) 

Nagy Ferenc visszavonván indítványát, a 
képviselőház a 18. szakaszt Nagy Dezső módo-
sításával fogadta el. 

A 19. §-nál Zakariás János úgy kívánja 
oktatni a tanulókat a magyar nyelvre, hogy 
ezek élőszóval és írásban kifejezhessék magu-
kat. Megfelelő módosítást ad be. Bizony Ákos a 
szakaszba ezen szavak után : „ . . . miniszter által" 
„hitfelekezeti iskolafönntartók meghallgatásá-
val" szavakat kéri tenni. 

A képviselőház a 19. szakaszt ezzel a két 
módosítással fogadta el. 

A 20. §-nál Zakariás János módosítást ad 
be, hogy a hitfelekezeti iskolákban'csak oly tan-
könyvek és taneszközök használhatók, amelyek 
használatát a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
véleményezte. Csemoch János : A ta irendet a 
felekezeti iskolákban a miniszter csak jóvá-
hagyhatja, de nem állapíthat ja meg. Megfelelő 
módosítást ad be. Bozóky Árpád: Vétek, ha a 
nem magyarnyelvű iskolák az államtól segélyt 
kapnak. A következő ellenindítványt nyújtja 
be : „Nem magyar tanítási nyelvű községi és 
hitfelekezeti elemi iskoláknál alkalmazott tanítók 
az államtól sem fizetéskiegészítést, sem kor-
pótlékot nem kaphatnak." 

Gróf Apponyi Albert, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : Magától értetődik, hogy Bozóky 
ellenindítványát, amely ellenkezik az egész 
javaslat alapelveivel, nem fogadhatja el. Cser-
noché nem áll ellentétben a javaslat intenció-
jával, mert neki is az a nézete, hogy a tan-
terv csupán a kormány beleegyezésével létezhet. 
Zakariás módosításának keresztülvitele az egy-
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házak, felekezetek autonómiájának rovására 
menne. Elég, ha szigorú felügyelet van, nem 
szükséges még előzetes jóváhagyás. 

A Ház a szakaszt Csernoch módosításával 
fogadja el. 

Az április hó 24-iki ülésen a huszonegyedik 
szakasznál : Csernoch János módosítást nyújt be, 
amely szerint olyan tanító, aki ellen az egy-
házi hatóság valláserkölcsi szempontból meg-
okolt kifogást emel, hitfelekezeti iskolához ki 
nem nevezhető. 

Gróf Apponyi Albert, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter: Az általános vita során több-
ször volt alkalma megvilágítani a javaslat céljait. 
A támadások, a kifogások most is ugyanazok, 
mint akkor voltak, nincs tehát célja annak, 
hogy most újra részletesen foglalkozzék a már 
többször elintézett kérdésekkel. A benyújtott 
módosítások közül csupán Csernoch Jánosét 
fogadja el. 

A Ház a szakaszt Csernoch módosításával 
megszavazta. 

A huszonkettedik szakasznál Hoffmann Ottó : 
Az egész törvényjavaslat gerincét a huszon-
kettedik szakaszban látja. Határozati javaslatot 
nyújt be, hogy kérje meg a ház a minisztert 
arra, hogy a tanítókkal kapcsolatos fegyelmi 
ügyekről esztendőnként jelentést tegyen a Ház-
nak. Burdia Szilárd azt a módosítást ajánlja, 
hogy a tanító ellen a magyar nyelv tanításának 
eredménytelensége miatt csak akkor indítsanak 
fegyelmi eljárást, ha a tanítás eredménytelenségét 
a tanítónak mulasztása vagy hibája okozta. 

Gróf Apponyi Albert, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : Sok mindenben egyetért az 
elvek terén azokkal, akik a javaslat eme pont-
jához módosításokat nyújtottak be. Am azt 
egyáltalában nem érti, hogy miért szólják le 
a szakaszt egyesek, holott a javaslatnak ez a 
része is föltétlenül az igazságot szolgálja. Aki 
tanítói hivatását becsületesen tölti be, azt fegyelmi 
büntetés úgysem érheti, aki pedig mulasztást 
követett el, az mulasztásának súlya szerint meg-
felelő büntetésben részesül. Ez ellen kifogást 
tenni nem lehet, annál kevésbé, mert a maga 
részéről is elfogadja Burdia Szilárd enyhébb szö-
vegezését. Kéri a szakasz elfogadását. (Helyeslés.) 

A Ház a szakaszt Burdia Szilárd módosítá-
sával fogadja el. Ugyancsak megszavazza a Ház 
Hoffmann Ottó határozati javaslatát is. 

Következik a huszonharmadik szakasz. 
Nagy Dezső : A javaslat nem gondoskodik 

arról, hogy az egyházi iskolafönntartó hatóság 
az állásától fölfüggesztett tanítót csakugyan el 
is bocsássa. Módosítást ajánl, amely szerint, ha 
az egyházi hatóság a tanítót vonakodik elbo-
csátani. ezt joga legyen a közoktatásügyi mi-
niszternek megtennie. (Helyeslés.) 

Az április hó 25-iki ülésen a 23. §-nál Apponyi 
Albert gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kijélenti, hogy Goldis László a minap módo-
sítást nyújtott be a huszonkettedik szakaszhoz, 
amely módosítást ő is helyeselte, de a szakasz 
vitájának befejezésekor megfeledkezett róla s 
így a Ház nem fogadta el. Mivel a módosítás, mely 
szerint az állami tanítókra vonatkozó fegyelmi 
intézkedésekkel párhuzamosan a nemzetiségek 
elleni izgatást itt is fegyelmi deliktumnak kí-
vánta fölvétetni, az ő segítségével a törvény-
javaslatba immár nem kerülhet bele, gondos-
kodni fog róla, hogy a törvény végrehajtási 
szabályaiba legyen majd belefoglalva. A huszon-
harmadik szakasznál csupán Nagy Dezső mó-
dosítását fogadja el. A Ház ily értelemben 
határoz. 

A 24. §-hoz Vertán Endre előadó a követ-
kező szövegezést ajánlotta elfogadásra: „Hit-
felekezeti, valamint magánosok és társulatok 
által fönntartott elemi népiskolánál alkalmazott 
tanító ellen, tekintet nélkül arra, vájjon van-e 
alapfizetésének vagy kor pótlékának kiegészíté-
sére államsegély engedélyezve vagy sem, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a jelen tör-
vény 22. §-ában megszabott módon és az ott 
megállapított fegyelmi büntetések alkalmazásá-
val foganatosítandó fegyelmi eljárást rendel el 
a jelen törvény 22. §-ának 1. a—e) pontjaiban 
fölsorolt esetekben, ha azt az e pontokban 
megjelölt állami érdekek biztosítása szempont-
jából szükségesnek tartja. 

E szakasz intézkedései azonban nem szünte-
tik meg az iskolafönntartók azon jogát és 
kötelességét, hogy az abban érintett nemzeti 
szempontok fölött saját hatáskörükben is őr-
ködjenek. Fegyelmi jogukat tehát ezekre nézve 
is érvényesíthetik. De ily esetekben ítélethozatal 
után tartoznak az ítéletet az összes fegyelmi 
iratokkal a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez fölterjeszteni. A miniszter, ha ezt a jelen 
§ első bekezdésében megjelölt okból szükséges-
nek látja, 15 napon belül a jelen törvény 22. 
§-ában megjelölt hatóságok által és szabályozott 
módon foganatosítandó új fegyelmi eljárást 
rendelhet el és ez esetben a más hatóság által 
hozott fegyelmi ítélet az új eljárás befejezéséig 
függőben marad. Ha a miniszter a határidő 
leteltéig új eljárást el nem rendel, a fönntartó 
hatóság ítélete végérvényes. 

Egyáltalán a miniszternek jogában áll minden 
más hatóság által a jelen szakaszban fölsorolt 
fegyelmi vétségek címén megindított fegyelmi 
eljárás bármely szakában az ügyet, ha ezt a 
jelen § első bekezdésében megjelölt okból szük-
ségesnek tartja, a 22. §-ban megállapított 
fegyelmi eljárásra átterelni, mely esetben ama 
fegyelmi eljárás megszűntnek tekintendő." 
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Tóth János közoktatásügyi államtitkár: T. 
képviselőház ! A 24. § szerint a hitfelekezeti, 
valamint a magánosok és társulatok által fönn-
tartott elemi népiskoláknál alkalmazott tanító 
ellen az iskolafönntartók fegyelmi eljárást in-
díthatnak az államellenes deliktumok eseteiben. 
Ez a szakasz tehát nem érinti ezen iskola-
fönntartóknak jogát és kötelességét, amely 
szerint államellenes deliktumok esetében a 
tanító ellen fegyelmi eljárást indíthatnak. E 
törvényszakasz szerint kötelesek ezen iskola-
fönntartók az ítélet meghozatala után az íté-
letet az összes fegyelmi iratokkal együtt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fölter-
jeszteni. Hogy azonban a vallás- és közoktatás-
ügyi kormánynak tudomása legyen arról, hogy 
ezen felekezeti hatóságok államelleni deliktumok 
eseteiben tényleg megindították a fegyelmi el-
járást, azért szükséges, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter nemcsak az ítélet meg-
hozatala után, hanem előzetesen is értesíttessék 
az iskolafönntartó által arról, hogy ilyen állam-
elleni deliktumok esetében megindították az 
eljárást. (Elénk helyeslés a baloldalon.) 

Azt óhajtom tehát kimondatni és itt be-
szúratni, hogy ilyen esetekben az iskolafönn-
tartó köteles legyen a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert arról értesíteni, hogy a fegyelmi 
eljárást megindította (Elénk helyeslés.) és köteles 
a fegyelmi iratokat fölterjeszteni, hogy azok-
ból elbírálhassa a miniszter, hogy az eljá-
rás helyesen van-e megindítva és helyesen 
lesz-e lefolytatva. Azért ajánlom a t. képviselő-
háznak, hogy a 24. § második bekezdésének 
második mondatát méltóztassék a következő 
szavakkal kiegészítve így szövegezni (olvassa) : 
„Fegyelmi jogukat tehát ezekre nézve is érvé-
nyesíthetik, de ilyen esetekben tartoznak a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert a fegyelmi 
eljárás megindításáról haladéktalanul értesíteni 
és az ő kívánságára a tanítót állásától föl-
függeszteni", (Elénk helyeslés a baloldalon. 
Mozgás a nemzetiségiek padjain.) ez a 23. §-ban 
benne van s azzal összefüggésben áll (olvassa) : 
„és ítélethozatal után az ítéletet az összes fe-
gyelmi iratokkal a vallás- és, közoktatásügyi 
miniszterhez fölterjeszteni." (Elénk helyeslés.) 

Gróf Apponyi Albert, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : T. képviselőház ! (Halljuk ! Hall-
juk !) Hozzájárulok úgy az előadó úr, mint 
Tóth János t. barátom által beadott indítvá-
nyokhoz. Az előadó úr indítványa azt célozza, 
ami, azt gondolom, minden irányban csak meg-
nyugtatásra adhat alkalmat, hogy a miniszter-
nek ez a kivételes joga, amely az állami raisonra 
van alapítva, szorosabban körülírassék ; hogy 
megállapíttassék, mi az az állam-raison, amely-
nek alapján a miniszter ezen kivételes jogot 

igénybeveheti : t. i. nem más, mint azon állami 
érdekek veszélyeztetése, amelyek a korábbi sza-
kaszokba föl vannak véve. (Helyeslés.) Amit 
pedig Tóth János t. barátom indítványoz, az 
csak logikai következménye az egész intézke-
désnek és honorálja azt, ami Goldis László 
képviselő úr tegnapi fejtegetéseiben tényleg 
igazságnak bizonyult, hogy t. i. a tanítók föl-
függesztésére vonatkozó intézkedés, amely a 23. 
§-ban benne van arra az esetre, amidőn a mi-
niszter rendeli el az eljárást, nincs benne arra 
az esetre, midőn az illető iskolafönntartó ható-
ság a maga jószántából indítja meg az eljárást. 
Mindkét módosítás tehát tisztán csak a tör-
vényjavaslat intenciójának tüzetesebb és szaba-
tosabb körülírását célozván, mind a kettőhöz 
szívesen hozzájárulok. (Elénk helyeslés.) 

A Ház e két módosítással megszavazta a 24. §-t. 
A 25. §-nál Teleki Arvéd gróf a következő 

módosítást terjeszti be : „Ha egy tanítót a 
magyar nyelv tanításának teljes eredménytelen-
sége vagy államellenes viselkedése miatt moz-
dítanak el állásából, az új tanító alkalmazása 
csak a közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával 
történhessék, tekintet nélkül arra, hogy része-
sül e az iskola állami segítségben, vagy nem. 
A minisztert föl kell jogosítani arra, hogy a 
második elmozdítás után a i emzetiségi iskolát 
megszüntesse és helyette állami iskolát állítson." 

Vertún Endre előadó, gróf Teleki Arvéd 
módosítása után, a következő pótlást ajánlja 
elfogadásra: „Ha pedig a fegyelmi eljárásban 
kiderül, hogy az előfordult hibában az iskola-
szék cselekvőleg, azaz utasítás, rendelet vagy 
tilalom útján részes, a miniszter akkor is, ha 
a tanító ellen hozott ítélet nem szól hivatal-
vesztésre, az illető iskolát már az első esetben 
vagy bezárhatja, vagy fönnmaradását új iskola-
szék megválasztásától teszi függővé. Amennyiben 
új iskolaszék nem választatnék, vagy hasonló 
eset azután ismétlődnék, az iskolafönntartó az 
illető községben elveszti iskolafönntartási jogát." 

Apponyi Albert gróf, közoktatásügyi minisz-
ter : Már az 1893. e'vi XXVI. t.-cikk úgy in-
tézkedett, hogyha valamely felekezeti iskola 
tanítója másodszor tanúsít államellenes visel-
kedést, a miniszter a felekezeti iskola helyébe 
állami iskolát állíthat. 0 ezt az intézkedést a 
jelen szakaszban szigorította. Ha helyesli is 
Teleki módosítását, elengedhetetlenül szüksé-
gesnek tartja emellett még az előadó módosí-
tását is. A Te'eki és Vertein módosításának 
együttes elfogadása esetében elmennek a méltá-
nyosság legszélső határáig a felekezetekkel szem-
ben, viszont a tanítóság hazafias működését is 
garanciákkal biztosítják. (Általános helyeslés.) 

A Ház a szakaszt Teleki Arvéd gróf és 
Vertán Endre előadó módosításával fogadja el. 
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A 26. §-nál Csernoch János azt indítványozza, 
hogy ezen szavak helyett: „a 22. § alapján", 
tétessék: „a 22. § a), b) és c) pontjai alapján". 
Ugyanilyen módosítást ad be a 27. §-hoz. A 
Ház a 26. és 27. §-okat Csernoch János mó-
dosításával elfogadja. Elfogadták a 27. §-hoz 
Goldis László abbeli módosítását is, hogy e 
szavak után: „egyházi főhatóságot értesíti", 
tétessenek a következő szavak: „és az 1898. 
évi XIV. t.-cikk rendelkezései által szabályo-
zott eljárással az illető lelkésztől az állami 
kongrua-kiegészítést megvonhatja". 

A 28—31. §-okat változatlanul elfogadták. 
A 32. § nál Vertán Endre előadó indítvá-

nyozza, hogy ugyanazon eskümintát fogadják 
el a nem állami tanítókra nézve is, amelyet az 
állami tanítókra vonatkozólag megállapítottak. 

Goldis László indítványozza, hogy a tanító az 
iskola rendes tanítási nyelvén tehesse le az esküt. 
Lindner Gusztáv indítványozza, hogy a tanító 
ne a magyar hazának, hanem a magyar állam-
nak esküdjék hűséget. Buzáth Ferenc szerint az 
esküt föltétlenül magyar nyelven kell letenni. 

Apponyi Albert gróf Vertán stiláris módosí-
tását elfogadja, de a többi indítványt ellenzi ; 
az eslcü szövegében nincs semmi, ami a nemze-
tiségeket sérthetné. 

A Ház a szakaszt Vertán módosításával el-
fogadja és Lindner és Goldis indítványát elveti. 

A 33. §-nál Csernoch János az iskolai nyom-
tatványokat illetőleg azt kérdi a minisztertől, 
hogy csak az állam által kiadott nyomtatvá-
nyokat használhatja-e az iskolafönntartó. 

Gróf Apponyi Albert miniszter azt válaszolja, 
hogy az államsegélyes iskolák által használandó 
nyomtatványoknak hasonlóknak kell lenni azok-
hoz, amelyeket az állam megállapított s tar-
talmazniok kell ugyanazon rovatokat. 

A 33. §-t változatlanul elfogadták. 
A 34. §-nál Goldis László azt indítványozza, 

hogy szükség esetén a magánosok és testületek 
által fönntartott iskolák tanítói is részesüljenek 
fizetéskiegészítés b en. 

Apponyi Albert gróf ezt nem tartja lehet-
ségesnek ; a fizetéskiegészítésnek legelső föl-
tétele, hogy az iskolafönntartó igazolja a maga 
szegénységét; ezt pedig aligha tennék meg az 
iskolafönntartó gyárak és egyéb vállalatok. 

A Ház a §-t változatlanul elfogadja és Gol-
dis indítványát elveti. 

A 35. §-nál Csernoch János a következő 
módosítást ajánlja : A § így szól : „ A jelen t ör-
vényben foglalt rendelkezések a tanítónőkre 
épen úgy alkalmazandók, mint a tanítókra." 
Ezután következnék: „Nemkülönben kiterjed-
nek a hitfelekezeti népiskoláknál műköcló szer-
zetesrendit tanítókra és tanítónőkre a jelen tör-
vényben a tanító képesítésére vonatkozólag 

megállapított föltétel, továbbá a törvény 16., 
17., 18., 19., 20., 30. és 32. §-ai. E tanítók és 
tanítónők illetményei a törvényes kellékek fönn-
állása esetén a 14. § intézkedéseinek szemmel-
tartásával egyénenként, szerzeteseknél 900, szer-
zetesnőknél 700 koronából álló, további válto-
zás aK nem eső összeggel egészíttetnek ki, ha 
azt kérelmezik. Az e számítási alapon egy-egy 
iskolára nézve megállapított segítés egy összeg-
ben az iskolafönntartó kezeihez utalványoztatik 
ki. A segítésre való igény megállapításának, 
valamint az eskütétel körüli eljárásnak módját 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendele-
tileg állapítja meg." 

Apponyi Albeit gróf, közoktatásügyi minisz-
ternek tudomása van azokról az érdemekről, 
amelyeket úgy a szerzetes-, mint apácarendek 
az oktatás terén szereztek. Épen ezért méltá-
nyos dolog, ha megélhetésükről gondoskodunk. 
A szóbanforgó összeg különben is oly csekély, 
hogy megszavazása nem okoz nagy költség-
többletet. A módosításhoz hozzájárul. 

A § t Csernoch módosításával fogadják el. 
A 36. §-t a Ház változatlanul elfogadta. 
A 37. §-nál elfogadták Nemes Bertalan kö-

vetkező pótlását: „Az 1893. évi XXVI. t.-cikk 
13. § ának utolsó bekezdésében megállapított 
államellenes irány m'eghatározása helyébe ezen 
törvény 22. §-ának 1. c) pontjában körvonalo-
zott meghatározás lép". 

A 38. §-t változatlanul elfogadták. 
Elfogadták még a 7. § ú j szövegezését, me-

lyet gróf Apponyi miniszter utólag terjesztett 
be s ezzel a képviselőház részleteiben is meg-
szavazta a nem állami népiskolák jogviszonyai-
ról s a községi és hitfelekezeti néptanítók járan-
dóságairól szóló törvényjavaslatot. 

A képviselőház a törvényjavaslat tárgyalá-
sának befejezésekor nagy ovác ót rendezett gróf 
Apponyi Albert miniszter mellett, kit tömege-
sen —• elsősorban minisztertársai — üdvözöltek. 

L^gy ezt, mint az állami tanítókra vonatkozó 
törvényjavaslatot a főrendiház közjogi és törvény-
hozói bizottsága még ezen a héten tárgyalni 
fogja. A főrendiház plénumában a két törvény-
javaslat sima letárgyalása biztosítva van. A nem-
zetiségi egyházak püspökei a javaslatoknak az 
autonómiára és a magyar nyelv intenzívebb 
oktatására vonatkozó szakaszai ellen föl fognak 
ugyan szólalni, ez azonban az elvi deklaráció 
határán túl nem fog menni. A román népgyű-
léseken ismételten kifejezésre jutott ama kíván-
ságra nézve, hogy a román gör. kel. és gör. 
kath. püspökök közvetetlenül a királyhoz for-
duljanak, a püspökök eddig még nem állapod 
tak meg, beavatottak tudomása szerint azon-
ban ez a lépés a püspökök részéről helyesléssel 
nem találkozik. 
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— Levél a szerkesztőhöz. Egy román 
tanító a következő levelet intézte hozzánk : 
„Vérbeli román ember vagyok. Ügy atyám, 
mint anyám egész nemzetsége a papi kasztból 
származik. Ezek révén faji tartozandóságommal 
szemben bizonyos kötelezettségeim vannak. Mint 
román anyanyelvű polgár, sohasem titkoltam 
el származásomat, annál kevésbé, mivel két 
évtizedes tanítói pályámon ennek szükségét 
sohasem éreztem. S ma, Apponyi Albert gróf, 
fenkölt lelkű miniszterünk törvényjavaslatának 
tárgyalása alkalmával egy eddig még előttem 
ismeretlen érzés fogja el lelkemet. Szeretném 
eltagadni faji mivoltomat, eltagadni azt, hogy 
tanító : román anyanyelvű tanító vagyok. Okát 
mindenki ismeri. Fajom országgyűlési képviselői, 
fajom papjai s végül fajom tanítóinak föllépése 
okozta szégyenérzetemet. A román nemzetiségi 
képviselőkről szólok először. Föllépésük a kép-
viselőházban elárulta azt, amit én hinni soha-
sem akartam : hogy fajunk képviselőinek tanügyi 
politikája káros az országra, káros a hazára 
s káros arra a derék román köznépre, amely 
őket jóhiszeműleg a képviselőházba kíildé. Nem 
Vajdáról beszélek én, kinek brutális viselkedését 
bizonyára még saját édesapja is elítélné, de 
szólni kívánok általában mindazokról, akik 
eddig elég gyáván hazudták ország színe előtt, 
miszerint ők a közös magyar hazának hű és 
jó fiai. Én, aki eddig hivatásom mellett poli-
tikával sohasem foglalkoztam, tisztán látom 
már a helyzetet: fölfogásuk szerint jó román 
csak az lehet, aki az állameszmérel szembe-
helyezkedik. Jó románnyelvü tanító csak az, 
aki a magyar nyelvet az iskolájában elhanyagolja. 
Jó románnyelvű tanító nem lehet az, aki a 
magyar alkotmányra hűségesküt tesz ; aki 
Magyarországot édes hazájának vallja ; aki tanít-
ványait a haza iránti szeretetre és hűségre 
oktatja : akinek iskolájában a tanulók a magyar 
nyelvet elsajátítják ; aki rabszolgaságban és 
nyomorban tovább sínylődni nem akarván, az 
állam nemeslelkű segítőkezét elfogadja. Nos, 
hát tudják meg a román nemzetiségű kép-
viselők, hogy nézetüket nem tesszük a ma-
gunkévá. Sem én, aki azt sohasem tettem, sem 
kartársaim százai, akik már régóta megunták 
rabszolgaságukat s nyomorukat, amelyet önök 
észrevenni sohasem méltóztattak. Ideális, faj-
szerető politikájukra vonatkozólag csak egy meg-
jegyzésem van : ha már önök a magyar állam pén-
zét annyira kárhoztatják, miért vágják ugyanönök 
zsebre busás képviselői napidíjaikat? További sza-
vam fajom papjaihoz van intézve. Ok csak azért 
ellenzik szánandó sorsunk jobbrafordultát, mert 
ezentúl esetleg nagyobb fizetése leend a tanító-
nak, mint nekik. Értem a dolgot. Rabszolga-
munkára csak a nyomorban sínylődő tanító 

képes. Az anyagi gondoktól fölszabadult tanító 
önállóan és függetlenül tölti be majd magasztos 
tanítói hivatását. Románnyelvű papjaink ! Önök-
höz is volna egy szerény kérdésem. Ha önök 
a tanítónak adandó államsegélyt oly veszedel-
mesnek tartják a románságra nézve, miért 
fogadták el oly készséggel annak idején az 
állami kongruát? Nem gondolják-e, hogy az 
eddig nyomorban sínylődő tanítók szeme eléggé 
kinyilt már s tisztán látják a helyzetet ? Igenis 
Tisztán látjuk a helyzetet. A románnyelvű tanító-
ság legnagyobb része hálával fogadja a magyar 
kormány segítőkezét s nem azonosítja magát 
azokkal a páriákkal, akik érzelmeik ellenére 
nem átallottak segítőtársaik lenni a derék, 
becsületes köznép félrevezetésében. Okét csak 
sajnálni lehet ezért, mert vagy éretlenek és 
annyira korlátoltak, hogy a szabadság intő 
szózatát megérteni képtelenek, vagy pedig any-
nyira szolgalelkűek, hogy jobb meggyőződésük 
ellenére ily rabszolgamunkára vállalkoztak. 
Románajkú papok ! Rémuralmuk utolsó perceit 
éli már. Csakhamar megtudják a tiszta valót. 
A románnyelvü tanítóság is barátja az ideáik 
és nemes szabadságnak. Ezt pedig csak a lova-
gias magyar nemzet adja meg nekünk. Igenis, 
a magyar testvéreinktől várjuk mi a szabad-
ságot. Tőlük, akik újból nyújtják ki felénk 
becsületes és önzetlen jobbjukat. És mi most 
már végképp elfogadjuk a testvéri jobbot s 
ápolni fogjuk őszinteséggel, becsülettel barát-
ságukat. Hadd lássák végre, hogy a román faj 
háladatos és őszinte testvér tud lenni e hazában. 
Hirdetni fogjuk az iskolában tanítványaink 
körében, a nép között és Isten előtt, hogy 
Magyarország a mi édes hazánk, melynek boldo-
gítása egyetlen és közös törekvésünk. Hirdetni 
fogjuk a magyar néppel való testvériségünket 
s a testvéri szeretetet belecsepegtetjük tanít-
ványaink romlatlan lelkébe. S ha majdan népünk 
megérti törekvésünket, örömmel sajátítja el a 
magyar nyelvet, amelyre époly szüksége van, 
mint azoknak, akik ma oly vehemensen küz-
denek Apponyi javaslata ellen. És népünk ma-
gyar nyelvtudásából kel ki majd a szeretetnek 
magja, amely egykoron mint hatalmas fa árnyé-
kában a románt és magyart egyaránt befogadja. 
Es ha Isten segítségével eme tervünket egy-
koron megvalósíthatjuk, ez lesz a románnyelvű 
tanítóságnak legboldogabb órája. Ezzel bizo-
nyítjuk be hálánkat édes hazánk és magyar 
testvéreink iránt s bebizonyítjuk azt, hogy 
érdemesek voltunk a maarvar kormánv nemes 

o«/ v 
jóindulatára. Adja Isten, hogy úgy legyen ! Egy 
mezőségi románnyelvü tanító 
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Előkészületek. 
A nem állami tanítók fizetésrendezéséről 

szóló törvényjavaslat valószínűleg rövid időn 
belül érvényre emelkedik s ezzel népoktatásunk 
az egész vonalon hazafias és magyar nemzeties 
irányzatot és szellemet nyer. E korszakos munka 
életbeléptetésekor azonban gondoskodnunk kell 
a kivitelt biztosító eszközökről is. Hogy a hiva-
tásuk tudatában lévő tanítók eleget tehessenek 
a követelményeknek, biztosítanunk kell részükre 
azon előföltételeket is, amelyek munkásságukat 
megkönnyítik s fáradozásaikat gyümölcsözőkké 
teszik. A tanító annál könnyebben, gyorsabban 
és tökéletesebben dolgozhatja föl a tanítás 
anyagait, minél tökéletesebb taneszközök és 
minél helyesebb módszerek állanak rendelke-
zésére s minél jártasabb azok alkalmazásában. 
Hosszabb megfigyelések után azon meggyőző-
désben vagyok, hogy nemzetiségi vidékeinken 
a magyar nyelv sikeres tanításának főképen 
két nagy akadálya lesz, és pedig: I. alkalmas 
szemléltetési képek hiánya ; II. a rendetlen be-
iskolázás. Ezt a két nagy akadályt kell min-
denekelőtt eltávolítanunk, mert különben a leg-
buzgóbb tanító is csak részben lesz képes a 
követelményeknek megfelelni. A szemléltetési 
képek — általános szükséglet, míg a ren-
detlen beiskolázás csak részleges állapot. Fog-
lalkozzunk csak behatóbban e két akadállyal s 
velem együtt bizonyára belátják a viszonyokkal 
ismerősök, hogy e két akadálynak elhárítása 
magyar nemzeti szempontból elsőrangú érdek. 

1. Az alkalmas szemléltetési képek hiánya. 
A különféle tárgyak és dolgok megismertetésére, 
valamint az érzelmek fölkeltésére helyes irá-
nyítására és fejlesztésére a beszéd- és értélem-
gyakorlatok szolgálnak. Ezeknek okos és cél-
tudatos vezetése és kihasználása adja a helyes 
alapot, amelyre népiskoláinkban a nevelésnek 
és tanításnak helyezkednie kell. Ha ez az alap 
erős és szilárd, úgy a gyermeki ész és szív 
kölcsönös és helyes irányú fejlődése biztosítta-
tott. Valamint a vessző mennél fiatalabb és 
gyöngébb, annál könnyebben és szebben ala-
kítható. azonképen az emberi szív és elme is 
a zsenge gyermekkorban tetszés szerint formál-
ható. Az emberi lélek jeles tulajdonságainak 
csíráit a zsenge gyermek szívébe elvetve, azok 
alkalmas időben és helyen, évek multán is életre 
kelnek s a téves irányzatok hatását, befolyását 
és érvényesülhetését meggátolják. A különféle 
tárgyak és dolgok száraz adatainak tanításánál 
a gyermeki szívet és lelket is mindenkor fog-
lalkoztatnunk kel1, mert különben az ész csak-
hamar ki tárad s közönyösen és fásultan hall-
gatja a száraz ismereteket. A legszárazabb 
természetű ismeretközléseket is be kell vonnunk 

oly anyagokkal, amelyek az észen kívül a szívet 
és a lelket is érdeklik és azokat is figyelemre 
hangolják. Az elmét, a szívet és a lelket össz-
hangzóan fejleszteni és nevelni elsősorban a 
beszéd- és értelemgyakorlatok vannak hivatva. 
Ezeknek ügyes alkalmazásával és fölhasználá-
sával nemcsak rendes beszédre szoktatjuk a 
gyermeket és a különféle fogalmakat ismertet-
jük meg velük, hanem fölkeltjük bennük mind-
azon nemes érzelmeket is, amelyek az embert 
nemzeti hőssé és a teremtés koronájává teszik. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok tartása 
azonban megfelelő szemléltetési képek nélkül 
olyan, mint a malom víz nélkül. A siker föl-
tétlenül megköveteli a szemléltetési képek hasz-
nálatát. A jelenleg érvényben levő szemléltetési 
képek rendkívül fogyatékosak és a célnak meg 
nem felelők. Megfelelő szemléltetési képek ké-
szíttetését és behozatalát az illetékes körök is 
már régebben belátták és Wlassies Gyula mi-
nisztersége alatt volt is szó róla, hogy a mi-
niszter úr a szemléltetési képeket művészekkel 
fogja megfestetni. A terv azonban, úgy látszik, 
valamelyes akadályba ütközött s nem nyerhe-
tett megvalósulást. Mily alkalomszerű volna 
ezt a megakadt tervet újra elővenni s a tör-
vényjavaslatban tervbe vett történeti képekkel 
kapcsolatban a szemléltetési képek elkészítte-
tését is megvalósítani. A megfelelő szemlélte-
tési képekben oly tökéletes eszközt adnánk a 
nemzetiségi vidéken működő tanítók kezébe, 
amellyel a magyar nyelv gyors és sikeres él-
sajátítását képesek lennének biztosítani. Hiszem, 
hogy az új törvényjavaslat életbeléptetésekor 
figyelmes vezérünk e közszükségletet is ki fogja 
elégíteni. Szerény véleményem szerint a szem-
léltetési képek a következő módozatok szerint 
volnának elkészítendők : 

1. A készítendő képek sorozatát és anyagát 
egy bizottság állapítaná meg, amely bizottságba 
főképen a kir. tanfelügyelők javaslatára oly 
tanítók volnának behívandók, akik a tanítás 
terén már kitűntek. 

2. A szemléltetési képekhez nyilt pályázat 
útján vezérfonal volna készítendő. Hogy a pá-
lyázat sikeresebb legyen, 5—6 pályadíj is ki-
tűzendő volna. A jutalmazandó vezéríonalak 
kiválasztása és esetleg azok módosítása szintén 
egy ahhoz értő bizottságra volna bízandó. 

3. Ugy a képsorozatok, mint azokhoz a 
vezérfonalak minden egyes iskola részére ingye-
nesen adassanak, miként a magyar nemzeti 
jelvények és történelmi képek is adatni fognak. 

II. A rendetlen beiskolázás. Idegenajkú honfi-
társaink túlnyomó részben hazánk hegyes vidé-
kein laknak, már pedig a hegyi községek nagy-
részben oly szétszórtan terülnek el a keskeny 
völgykatlanokban, hogy még a kisebbmértékű 
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rossz időjárásban is a rendes közlekedés nehéz-
kessé válik. A hegyi községek útjai rendszerint 
a völgykatlan patakocskája es a meredek hegy-
oldalak nyaktörő ösvényei. Ősszel az esőzések, 
télen a havazások, tavasszal a hóolvadás teszik 
nehézzé, gyakran lehetetlenné is a közlekedést. 
Aki nem járt rossz időben ilyen községekben, 
annak fogalma sem lehet az itteni járás-kelés 
nehézségeiről. Az Alföldön a legelszórtabb 
tanyákról is el lehet rossz időben a tanulókat 
ökrösszekéren az iskolába hordani, de az elszórt 
fekvésű hegyi községben olykor még a leg-
közelebbi szomszédok sem tudják rossz időben 
gyermekeiket az iskolába juttatni. Hogy mily 
nehéz az ilyen hegyi községekben a közlekedés, 
példaképül csak a magam esetét hozom föl. 
A f. év április 5-én, szép tavaszi időben, ló-
háton elindultam a sz—i gör. kel. el. iskolát 
meglátogatni. Az országútról letérve, két óra 
hosszat mentem a két hegy között elhúzódó s 
mintegy 10—20 m. széles völgyben csavargó 
patakocska mentén, míg végre elértem azon 
maimocskához, ahol föl kellett térnem a me-
redek hegyi útra. A hegyi községekben ugyanis 
a gör. kel. iskolák rendesen nem a völgyben, 
hanem a hegyoldalon, vagy a hegy tetején van-
nak. A sz — i iskola is a hegy tetején van s 
így jó félóráig tartott, míg a lóval oda föl-
jutottam. Reggel 8 óra volt épen, amikor az 
iskolához értem. En ugyan pontos voltam a 
megérkezésben, de a tanító és a tanulók annál 
pontatlanabbak voltak, mert a tanterem még 

. teljesen üres volt. Kevés várakozás után azon-
ban megérkezett a tanító és néhány tanuló is. 
Kérdésemre a tanító előadta, hogy a tanulók 
csak 9 —10 órára gyűlhetnek össze, mivel a 
hó most van olvadásban, éjjel pedig megfagy 
s így a tanulók a síkos útakon nem tudnak 
jönni, meg kell várniok míg egy kissé föl-
enged. Az iskola meglátogatása után a hegyi 
ösvényen átmentem a hegy túlsó völgyében 
fekvő D. községbe. Két évvel ezelőtt, szép 
májusi napon, rövid egy óra alatt tettem meg 
az útat, most azonban pihenés nélkül három 
óra alatt vergődte.n át a hegyen, a hóolvadás 
és a hegytetőn lévő méteres hó miatt. Völgy-
ben a szép tavaszt, hegytetőn az alpesi glecse-
res havat élvezhettem. Déli 12 óra volt, mikor 
kifáradva a d—i gör. kel. iskolába értem, ahol 
a községbeli több mint 200 mindennapi tanuló 
közül 13-at találtam csak összegyűlve. Kérdé-
semre a tanító jelentette, hogy a hóolvadás 
miatt nem tudnak a tanulók iskolába járni. 
A hegyoldalak csúszósak, a völgyet pedig el-
öntötte a patak. Magam is kellemetlen hely-
zetbe kerültem, mert a visszatérést D. község 

* m . 
völgyén át a patak, Sz. község felé pedig a 
nagy hó tette nehézzé. A völgyi útra szántam 

el magamat, gondolván, hogy a 3 km-nyi 
hosszú útat talán könnyebb lesz a hegyoldalon 
valahogy megtenni. A 3 km-nyi útat pihenés 
nélkül 3 óra alatt tettem meg kísérőmmel. Sok 
helyen négykézláb kellett kiisznunk, vagy a 
kiálló sziklákba és fagyökerekbe kellett kapasz-
kodnunk. Ahol a sz —i és a d—i völgy össze-
torkollik, d. u. 4 órától 6 óráig hiába" vára-
koztam a lovamra, amelyért még D.-ből át-
küldtem egy embert. A jó úton fél óra alatt 
begyalogoltam tehát B. községbe, ahová lova-
mat csak este 8 órára hozták meg, mivel aznap 
délre a hóolvadástói a sz—i völgy patakja is 
annyira megáradt, hogy az útat elöntötte, s a 
lovat nagy kerülővel tudták csak elhozni nekem. 
Most már el lehet képzelni, hogy milyen veszé-
lyes lehet itt a járás-kelés az őszi esőzések 
idejében, avagy télen, a nagyobb havazások 
alkalmával. Ilyenkor 1 km útat terhesebb itt 
megtenni, mint jó vidéken tízet. Nehogy pedig 
valaki azt gondolja, hogy egy-egy vármegyében 
legföljebb 4—5 község lehet ilyen rossz el-
helyezkedésű, megjegyzem, hogy Hunyad vár-
megye községeinek legalább fele ilyen, de ilyen 
a helyzet a délkeleti felföld többi megyéiben 
is, és bizonyára az ország hegyes vidékeinek 
más részein is hasonló helyzet található. Ilyen 
hegyi községekben a mai állapot szerint kép-
telenség az iskolától 1 —10 km távolságra lakó 
tanulók rendes beiskolázása és eredményes ta-
nítása. A törvény rideg betűit itt nem lehet 
alkalmazni. Az elszórtan fekvő hegyi községek 
iskoláiban eredményes tanításról mindaddig szó 
sem lehet, amíg a rendes beiskolázás lehetővé 
nem tétetik. 

A rendes beiskolázást, véleményem szerint, 
csak úgy érhetjük el a hegyi községekben, ha : 

1. A hegyi nép szegénysége miatt gyatra 
elhelyezésű jelenlegi felekezeti iskolák helyébe 
olyan állami iskolák állíttatnak föl, amelyek a 
tantermeken kívül oly külön helyiségeket fog-
lalnak magukban, amelyekben az iskolába járó 
tanulók éjjeli szállást is nyerhetnek. Szóval,' az 
iskola egyúttil a tanulók menhelye is legyen. 
A menhely a tanulók számának megfelelő 
ágyacskákkal, továbbá az ágy fölött a tanuló 
holmijainak polccal s elegendő mosdószekrény-
nyel legyen fölszerelve. 

2. A menhellyel összekötött iskolákban a heti 
szünnap szombat délután és hétfő délelőtt 
legyen, hogy szombat délután a tanulók vasár-
napra hazamehessenek, hétfőn délelőtt pedig 
az egész hétre való élelemmel föltarisznvázva 
jelenhessenek meg ismét az iskolában. Termé-
szetes, hogy nehéz időkben még vasárnapra 
sem mennének haza, hanem szüleik hoznák el 
számukra a heti élelmet. 

3. A menhellyel összekötött iskolában a tanító 



1 7 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

ellenőrzése mellett felügyelőnő volna alkalma-
zandó. 

Nemzetiségi vidékeken a menhely es iskolák 
által nemcsak a rendes beiskolázást tesszük 
lehetővé, hanem az iskola jótékony hatását sok-
szorosan fokozzuk is, mert az iskola tanítójá-
nak bő alkalma lenne munkásságát a men-
helyben tovább fejlesztenie. 

Ha célt akarunk érni, meg kell hoznunk a 
legnagyobb anyagi áldozatokat is, mert külön-
ben minden törekvésünk az akadályok szikláin 
hajótörést fog szenvedni. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

A magyar kultúra külföldi barátjai. 
Annak a munkának, amelynek nagy és nehéz 

célja az, hogy a külföldön Magyarországgal szem-
ben uralkodó tudatlanságot, vagy helyesebben 
hamis tudást eloszlassa, tekintélyes és hasznos 
munkatársai akadtak az angol világban. Szívünk 
mélyéből örülünk, hogy külföldi barátainknak 
e munkára elsősorban kulturális intézményeink 
adták meg az ösztönt. így nemrégiben Bryan, 
a nagy amerikai író írt rólunk nagy cikket, 
amelynek magvát egy angol könyv adta, a 
State and Agriculture című könyv, amely 
Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter hat-
esztendős kormányzásáról és az általa létesített 
kultúrális intézményekről szól. Mit írhatott 
volna Bryan, ha nem lett volna angol könyve 
e dolgokról, és valami német lexikonban kel-
lett volna az adatokat keresnie. Az Eigthy-Club 
látogatása szintén egész sorát állította mun-
kába a tekintélyes angol íróknak, akik rövid 
személyes tapasztalataikat angolul tudó ma-
gyarok közvetetlen információjával egészítették 
ki. A Preston QuarcUan egyik utóbbi számában 
Toulmin György képviselő a magyar mezőgaz-
dasági szakoktatásról ír hosszú cikket, a való-
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ságnak megfelelő adatokkal, amelyek azt tár-
ják a nagy angol világ szeme elé, hogy pro-
duktív és haladó, osztrák é* német kultúrális 
gyámkodástól teljesen független nemzeti életet 
élünk. 

Shrubsole W . H. úr, a magyarság lelkes 
angol barátja, ki könyvekben, füzetekben, hír-
lapi cikkekben, fölolvasásokban nagy buzgalom-
mal terjeszti a ránk vonatkozó ismereteket 
hazájában s tőle telhetően igyekszik föléleszteni 
és ápolni az irántunk való rokonszenvet, most 
egy újabb és nagyon hasznosnak ígérkező 
vállalkozásba fogott. Körlevelet bocsátott ki az 
angol tankönyvek íróihoz és kiadóihoz s álta-
lában mindenkihez, akit illet, a tankönyveikben 
hazánkra vonatkozó adatok helyessége dolgában. 
Elmondja, milyen káros a magyar dolgok hibás 
ismerete, a rólunk forgalomban levő sok téves 

adat nemcsak ránk, hanem az angol közönségre 
és üzleti világra nézve is. Fölszólítja a tan-
könyvek és egyéb kiadványok íróit és kiadóit, 
hogy a munkákat küldjék be neki, ő egészen 
önzetlenül helyesbíti majd a bennük levő téves 
adatokat s egyáltalán szívesen ad mindenkinek 
magyar dolgokra vonatkozó fölvilágosításokat. 
A. körlevélhez 3 kis magyarázó cikk van csa-
tolva. Az egyik a magyar alkotmányt s a ma-
gyar viszonyokat ismerteti röviden, tekintettel 
az e dolgokban gyakori hibákra, a másik arról 
világosít föl, hogy Magyarországnak Bécs nem 
fővárosa, a harmadik pedig a magyar hely-
nevek németes írásának téves voltát magyarázza 
meg. 

Igen érdekes Shrubsole úrnak „The Political 
Status of Hungari" című kis közleménye, amely-
ben körülbelül 200 sorral ismerteti Magyarország 
közjogi helyzetét. Külföldi ember ennél okosabb, 
korrektebb és hitelesebb dolgot még nem írt, s  
teljes elismeréssel kell lennünk a világos angol 
észjárás iránt, amely ilyen pompás rövidséggel 
tudja egy sereg törvény és közjogi igazság 
óriási anyagát összefoglalni. Shrubsole munkája 
egyenesen a hírlapok, szemlék, a tudományos 
irodalom és a kiadók részére készült. A rövid 
cikk az aranybullán kezdi, közli az 1790. évi 
X. t.-cikknek Magyarország függetlenségére 
vonatkozó intézkedését. Megemlíti, hogy Ferenc 
József 1867-ben az. önálló Magyarország alkot-
mányára megesküdött, összes fönnálló törvényeit 
elismerte. Hogy Ausztria alkotmányát Magyar-
ország követelésére kapta. A közös viszony 
föltüntetésében tisztán a kiegyezési törvény 
álláspontjára áll és megjegyzi, hogy a hon-
védelem és külügyi szolgálat közös ugyan, de 
nincs közös államterület, nincs közös törvény-
hozás, és a legnagyobb képtelenség azt írni, 
ami gyakran előfordul az angol könyvekben és 
térképekben, hogy Magyarország és Ausztria 
egy ország, amelynek fővárosa Bécs. Megjegyzi, 
hogy a magyarokat rendkívül bántja az euró-
pai geográfiában nyilvánuló tájékozatlanság s a 
nemzetközi egyetértés nevében is követeli a 
helytelenségek kiküszöbölését. Örömmel olvas-
suk e közlemény végén, hogy Shrubsole cikké-
nek kiadása után számos angol és amerikai 
kiadó megígérte, hogy a helytelen kifejezéseket 
az illető könyvek ú j kiadásaiban helyesbíteni 
fogja. 

ígen biztatók a remények, hogy az a köd-
fátyol, amellyel bennünket a külföldi tudomá-
nyos irodalom eltakart a művelt világ szeme 
elől, szakadozóban van. 

A nagy magyarbarát Shrubsole nemrég a 
következőket írta egy magyar tudóshoz : „ Végre 
fölfedeztem annak a tájékozatlanságnak az okát, 
mellyel az angol nemzet közép- és alsóbb rété-
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gei Magyarország és a magyar ügyek iránt 
viseltetnek. Most minden erőmmel azon vagyok, 
hogy e tudatlanság okát megszüntessem. A 
minap a „Brittisch Museum" könyvtárában 50 
földrajzi munkát vizsgáltam át és egyetlenegyet 
sem találtam, melyben Magyarországra vonat-
kozólag téves állítás nem lett volna. Ugyanezt 
találtam az iskolai földrajzi könyvekben és így 
nem csoda, ha az angol közvélemény téves 
alapon ítéli meg mindazt, ami magyar. íme 
idézek néhány ily téves állítást : 

„Az osztrák-magyar császárság fővárosa Bécs. 
A Balaton osztrák tó. Ausztria német és ma-
gyar tartományokból áll. Az osztrák-magyar 
birodalom hivatalos nyelve a német. Ausztria 
a hat nagyhatalmasság egyike. Ausztria főleg 
két nagy részből áll — mindkettőt egy császár 
kormányozza. A nagy magyar Alföld Ausztria 
keleti részén van. Több aranyat találnak Ausz-
triában, mint a többi európai államban. Galicia, 
Morvaország és Magyarország Ausztria provin-
ciái. Es még több ilyen." 

„Meg vagyok győződve, — írja tovább — 
hogy ez nem a rosszikaret, de a tudatlanság 
eredménye. Több kiadót kerestem már föl ez 
ügyben, akik hálásak voltak a helyreigazításért 
és megígérték, hogy már a következő kiadás-
ban kijavítják e téves állításokat". Kevés ily 
külföldi barátunk van nekünk, mint Shrubsole 
és bizony mindent el kellene követnünk, hogy 
az ily önzetlen jóakaróinkat mennél szorosab-
ban magunkhoz fűzzük. 

S e soraim kapcsán örömrepeső szívvel ho-
zom a magyar néptanítóság tudomására, hogy 
Németországban, a tudományok és gondolkodók 
ez őshazájában most újabban szép kitüntetés 
érte a magyar kultúrát : 

Csak most lett köztudomássá, hogy Nietzsche, 
a nagy bölcsész, már a hatvanas években föl-
fedezte azt, amit még ma sem akarnak látni 
nálunk a hivatalos esztétikusok: Petőfi filozó-
fiai költészetét. Ki gondolta volna, hogy Petőfi 
egyike volt Nietzsche első tanítómestereinek ! 
Ki hitte volna, hogy a Felholc eszmecsírái is 
hozzájárultak ahhoz a filozófiához, mely az 
„Also sprach Zarathnstrau fönséges és bizarr 
aforizmáiban jutott kifejezésre s mely bámu-
latra ragadta, de föl is lázította az embereket. 

Förster Nietzsche asszony féltékenyen őrzi 
bátyjának egy füzetét, melyben csaknem mind 
Petőfi-versek voltak megzenésítve. A filozófus 
huga érdekesen adja elő a költemények gene-
zisét. A fiatal Nietzsche gimnáziumi tanulmá-
nyainak befejezése után Bonnba ment egyetemre. 
Ott jutott hozzá Petőfi költeményeihez, melyek 
nagy hatást gyakoroltak rá, ettől kezdve állan-
dóan foglalkoztatta a magyar költő és sokat 
is be zélt róla. A költeményekkel való foglal-

kozás nagy rokonérzést ébresztett benne a ma-
gyarok iránt, úgy, hogy „Der alte Ungar" 
(Az öreg magyar) címen írt is egy verses 
zsánerképet. Egyik télen, mikor karácsonyi szü-
netre hazament, azzal lepte meg családját, hogy 
egy egész füzet kompozíciót vitt haza, szépen 
letisztázva, bekötve s mint karácsonyi ajándé-
kot adta át családjának. A füzet ma is meg-
van. Egy, kettő kivételével csupa Petőfi-verset 
zenésített meg. Ma is kiadatlanok ; a közönség 
nem igen tud róluk. Csak legközelebbi barátai 
ismerik. Egy ízben Scheidemantel, a drezdai 
opera kitűnő énekese elénekelte valamennyit 
néhány meghívott vendég jelenlétében. 

Nietzsche Petőfit csak fordításokból ismerte. 
Kertbeny fordításai forogtak akkor közkézen. 
A filozófus gyűjteményében sokáig megvolt ez 
a fordítás, melyet olvasni szokott, de később 
elveszett. Örök kár ! Ki tudja, milyen érdekes 
megjegyzések kallódtak el vele nyomtalanul. 

A berlini „A művészettudományi irodalom 
havi füzetei" című folyóiratban meghatóan szép 
kritikát olvasunk dr. Strzygowsky József gráci 
tanár tollából: Hampél József „A kezdetbeli 
középkor régiségei Magyarországban" c. 3 kö-
tetes művéről. Csak néhány sort kívánok a 
fölötte érdekes és terjedelmes kritikából közölni. 

„Ismert dolog, hogy a IV—X. század kelet-* 
ről megindult népmozgalmainak középpontja 
Magyarország volt. S így, amidőn érdeklődni 
kezdettek keletnek „merovingi" korszaka iránt 
s ásatások meg kincsleletek alapján kísérlették 
meg képet alkotni a barbár népek primitív kul-
túrájáról, a kutatók és búvárok tekintete Ma-
gyarország felé fordult. Sokan ott keresték 
kulcsát a titkoknak és sok fontos ügyre nézve 
meg is találták a magyar Nemzeti Múzeum 
kincsesházában, Hampel József, a budapesti 
egyetem archeológusa és a Nemzeti Múzeum 
konzervátorának szakavatott kalauzolása mellett. 
Csak kevesen mentek még egy lépéssel tovább 
s készítettek maguknak kivonatokat Hampel-
nek számos magyar nyelven megjelent nagy-
becsű dolgozataiból, melyeket ő, mint az 
„Archeológiai Értesítő" szerkesztője írt." 

Több oldalról fejeztetett ki a kívánság, hogy 
e hézagpótló tanulmányok jó fordításokban a 
külföldi tudósvilágnak hozzáférhetőkké tétes-
senek. 

Hampel engedett e közóhajnak s 3 vaskos 
kötetben német nyelven adta ki tanulmányait 
s ezekkel a híres braunschweigi Vieweg és fia 
könyvkiadó-cég oly munkát hozott a könyv-
piacra, mely hosszú ideig lesz a tudománynak 
sokoldalú kútforrása. A jeles s tekintélyes kri-
tikus párhuzamot von Hampel műve és az 
osztrák archeológiai intézet hasontartalmú nagy 
müve között s egészen leplezetlenül kijelenti, 
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hogy Hampel szerencsésebben oldotta meg 
nagyjelentőségű hazafias föladatát. Cikkét pedig 
e reánk nézve igen hízelgő szavakkal fejezi be : 
..El kell ismernünk, hogy Magyarország a tu-
domány iránti kötelességének minden tekintet-
ben fényesen megfelelt." 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
Hozzászólás. 

II. 
Az Elek Gyula által tárgyalt, bár nem egészen 

újkeletü és nem is régi eszme megvilágításához 
sok pro és kontra érvet lehet fölhozni. Ez azon-
ban csak úgy válhat népoktatásunk helyesebb 
mederbe való irányításának tényezőjévé, ha az 
egységes kultúra előbbrevitele szempontjából 
hányjuk-vetjük meg és nem csupán csak bizo-
nyos helyekre — városokra — való tekintetből. 
Lehet, hogy E. Gy. kartársam úgy gondolja a 
dolgot, hogy elébb a központokban legyen meg-
valósítva az egyhuzamban való tanítás és csak 
azután terjedjen fokozatosan tovább ; ha így 
gondolta : helyeslem, ha nem : nem. 

Azon szempontot véve tekintetbe, hogy a 
falusi osztatlan iskolák száma sokkal nagyobb, 
mint a városi osztottaké és nem tévesztve szem 
elől, hogy a falusi lakosok csak igen csekély 
kivételével, mondhatnók: mindannyian földmíve-
lők, városon pedig sokféle foglalkozásúak, azért 
nem szabad figyelmen kívül hagyni az egy-
huzamban való tanítás vitája közben a falusi 
iskolákat sem. 

Az egyhuzamban való tanítás nemcsak a 
városi gyermekekre és tanítókra volna üdvös, 
hanem a falusiakra is és itt még amellett 
szociális jelentősége folytán sokkal f'ontosabb-
nak tartom, mint amott. 

Az egyhuzamban való tanítás fiziológiai 
hátránya, hogy — 4—5 óra hosszat, ha szüne-
teket tartva is, egy helyben ülve vagy állva 
s közben értelmileg is dolgozva — kimerül a 
gyermek ; de ezen kisebbfokú megerőltetésért, 
mely a jelen tanítási rendszer mellett is meg-
van bőven, kárpótolja majd a szabad délután, 
mely az említett hátrányt legyőzi azáltal, hogy 
testi fejlődésében a játék által jobban gyara-
podván, nagyobb, illetve hosszabb tartamú szel-
lemi munkára is képesül. Ez a pedagógiai 
érték aztán még nagyobb értékűvé lesz az 
otthon való foglalkoztatással, mely a gyermeket 
jövő életére gyakorlatilag készíti elő atyja vagy 
anyja foglalkozása szerint. 

Továbbá szociális jelentősége az egyhuzam-
bafl való tanításnak az volna, hogy földmívelő 
népünk, — mely most is fölhasználja gyermekét 
gyakran az iskolai időn belül, de azon túl is, 

úgy, hogy a gyermeknek alig van ideje a 
tanulásra, játékra pedig egyáltalában nincs az 
iskola udvarán kívül, — a szabad délutánokon 
az őszi és tavaszi hónapokban igénybe vehetné 
gyermeke segítségét s az iskola és szülei ház 
közötti válaszfalak leomlanának s az ellensé-
geskedés, mely legtöbbször — ha nem bocsátjuk 
el a gyermeket — ebből származik: eltűnnék. 

Az iskola az egyhuzamban való tanítás mel-
lett is épúgy elvégezné a rábízottakat, mint a 
mostani rendszer mellett. A gyermeknek az 
otthon való foglalkoztatás és játék mellett több 
ideje jutna a tanulásra is. 

Eltekintve a cikkem elején jelzett októl, 
egyebekben osztozom E. Gy. kar társ nézetében. 

(Szécsegres.J Marikovszky Pál. 

I II 0 D A ÍJ 0 M. 
Daloskönyv I—II. A népiskolák számára szerkesz-

tette: Sztarikó Béla. Egy füzet ára 70 fillér. 
Szerző müvének megírásánál elsősorban a 

főváros fejlettebb iskolai viszonyait tar tot ta 
szem előtt. A fővárosban osztott népiskolák 
vannak, ahol kiváló zenekészültséggel bíró 
tanítók végzik az énekoktatást, osztályonként 
heti 1, ill. 2 órában. Nagyon természetes, hogy 
ily kedvező körülmények között az énektanítás 
is intenzívebb lehet. Módszerében tudományos 
rendszert követ. A létranemeket három előjel-
zésig fejleszti ; az esetleges módosításokat kro-
matikusán kezeli ; a lágy hangsoroknál kiterjed 
a természetes, a dallamos, összhangzatos és 
magyar létrákra ; a hangkört a kis G-től a 
kétvonalú G-ig bővíti és ebben a széles kör-
ben a transzpozíciókkal annyira a túlságba 
megy, hogy néhol tiszta negyeddel, sőt tiszta 
ötöddel is kíván transzponálhatni; dallamveze-
tésében szívesen elkalandozik a gregoriánus 
hangnemekbe is ; az Y—VI-ik osztály számára 
kevés kétszólamú dalt közöl ; a szöveg meg-
választásában azonban remekel. A szöveges 
dallamok hangjegytipusa apró és a szöveg nem 
ciceró, hanem garmond sorokkal van nyomtatva. 
A könyv ára is fővárosi. Kiváló zenei készült-
séggel rendelkező tanító az osztott népiskolában 
előnyösen értékesítheti e füzeteket, de átlagos 
zenei képzettségű tanító főleg az osztatlan nép-
iskolában kevés eredménnyel használhatja, (rf.) 

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

Köszönetét nyilvánította : dr. Materny 
Jánosné, szül. Arnold Ludmilla úrnőnek, és az 
elnöksége alatt működő „Jótékony Nőegylet 
nek az abaújszántói szegény tanulók között 440 
K értékben kiosztott ruhaneműért. 
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Kinevezte: Szentgyörgyi Gábor oki. tanítót 
a nagypestényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Füssyné Huszár Amália oki. óvónőt az újsze-
gedi áll. óvóhoz óvónővé; Terziu Ezajás oki. 
tanítót a lunkaviczai közs. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Jiácz János oki. tanítót a református-
kovácsházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Schisz-
tek Mátyás oki. tanítót a summiczai közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Ádám Erzsébet oki. óvó-
nőt az abaújszántói áll. óvóhoz óvónővé ; Kioács 
Stefánia oki. óvónőt a nagykaposi áll. óvóhoz 
óvónővé; La Horda Margit oki. tanítónőt a 
a szilágyii áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; l'app 
Rozália oki. tanítónőt a bethleni áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Sediba Aranka oki. tanító-
nőt a szalonczai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Gál Ödön oki. tanítót a vajdakamarási áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Micsálc Márton végzett 
joghallgatót a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká és 
szolgálattételre Csanád vármegye kir. tanfel-
ügyelőségéhez rendelte; Gerstner Margit oki. 
tanítónőt a melinczi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Singer Mátyás oki. tanítót a nagymihályi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kerekes Irma oki. 
tanítónőt a szatmárzsadányi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Jankovits Vilmos oki. tanítót az 
alsókomarniki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szak-
máry Béla oki. tanítót a zajgói áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Fentek Gusztáv oki. tanít ót az 
illavai áll. el. isk.-hoz r.tanítóvá; Jakab András 
oki. tanítót a nagymihályi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Molnár Juliska oki. óvónőt a füzes-
mezői áll. óvóhoz óvónővé. 

Berendel te: Singer Mór n.-mihályi áll. el. isk. 
tanítót szolgálattételre a túróczm. kir. tanf.-hez. 

Jelen minőségében áthelyezte: Donszky 
Margit bélapatakai áll. el. isk. tanítónőt a 
pilisszentkereszti áll. el. isk.-hoz; Polonyi Er-
zsébet szatmárzsadányi áll. el. isk. tanítónőt a 
bélapatakai áll. el. isk.-hoz; Petriga'la János 
alsókomarniki áll. tanítót a szedliczei áll. el. 
isk.-hoz; Mikula János hasznosalsóhutai áll el. 
isk. tanítót a pilisszentiváni áll. el. isk.-hoz ; 
Bobért Margit érszentkirályi és Gottlieb Erna 
kézdimartonosi áll. el. isk. tanítónőket kölcsö-
nösen; Zára Katalin abaújszántói áll. óvónőt 
a csaczai áll. óvóhoz ; Borozán Iphigenia lupényi 
és Heinezné Szabó Emma hatvani áll. el. isk. 
tanítónőket f. évi szept. 1-i hatállyal kölcsö-
nösen; Nagy Ferenc csombordi áll. el. isk. 
tanítdt a maroscsucskoppándi áll. el. isk.-hoz ; 
Vrána Ferenc szalkszentmártoni és Ludvigh 
Béla stájerlaki áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Visszahelyezte : Széli Imre erdőszentgyörgyi 
és Gellért Márton olaszteleki áll. el. isk. taní-
tókat kölcsönösen. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. I . Kiskunfélegyháza, F. R. Bajcs és 

másoknak a korpót lék dolgában. A Nép-
tanítók Lapjának az orsz. napló alapján készült 
tudósítása a hiteles ; eszerint az I—III. korpótlék 
200—200 K, a IV. és V. korpótlék 100 — 
100 K, a VI. korpótlék 200 K = 1000 K. 
így volt olvasható a miniszter beszédében is. 
Egyes napilapok tudósítása téves volt. — 
P. I . Jablonka. Ugye nem fordul elő a minisz-
tériumban. K. K. J ák fa . E napokban 18.910. 
sz. a. elintézik. D. J . K.-Sellő. Néhány nap 
múlva 15.204. sz. a. elintézik. (Ezek magán-
ügyek s ennélfogva címzett levelezőlapot kellett 
volna mellékelniök !) — Hajdú. 1. Van. 2. Ka-
tasztrális hold. — L. S. Bodótálva. Kérel-
mezheti ; mellékelje mindazt, ami kérelmét támo-
gatja. — M. Zs. Cs. A tanítón hajtják be, 
esetleg — ha elhalálozás állna be — az özvegyi 
segélydíjból vonják le. — K. S. B. 1. Ha rendes 
tanítói álláson működött s ezt kellőképen iga-
zolni tudja: beszámítják. 2. Az államvasút csak 
állami tanítóknak ad utazási kedvezményt. — 
K. S. Csekmő. Kérdésére maga megadta a 
választ : ha valaki valamely felek, nyugdíjintézet 
tagja. — M. S. A fa- és madárvédelem ismer-
tetésére kiválóan alkalmas Krécsy Bélának a 
„Fák és Madarak Napja" címmel közelebb a 
Nemzeti Iskolában megjelent munkája, mely bár-
mely könyvkereskedő útján megszerezhető. Nagy 
haszonnal forgathatja továbbá minden tanító 
Herman Ottónak a földmívelésügyi minisztérium 
áldozatkészségéből megjelent müvét: A madarak 
hasznáról és káráról. Ezt minden tanító ingyen 
megkaphatja, ha a földmívelésügyi minisztérium-
hoz fordul. Ingyen küldi meg továbbá az 
Ornithológiai Központ (Budapest, VIII., József-
körút 65.) Csörgey Titusznak „Útmutató a mes-
terséges fészekodvak alkalmazásához és egyéb 
madárvédelmi intézkedésekhez" című füzetét. — 
N. K. Sáromberke. A 67.338/1896. sz. a. 
kiadott körrendelet értelmében az ismétlő-
tankötelesek után 30 f-es nyugdíjintézeti járu-
lékok nem szedendők. — Szerencs. A most 
még érvényben levő 1904. évi I. t.-c. alapján 
minden állami tanítói kezdőfizetés 800 K és 
200 K személyi pótlék. Azon régebben követett 
gyakorlat, mely szerint a járási székhelyeken 
levő állami iskolák tanítói 1000 K alapfizetésben 
részesültek, a fönnebbi törvény életbelépte óta 
megszűnt. Az előző gyakorlatra való hivat-
kozással tehát 1000 K alapfizetést és öt évi 
szolgálata után 200 K személyi pótlékot semmi-
féle címen nem kaphat. — P . S. Kumán. 
A törvényesen el nem ismert valláshoz tartozó 
szülők tanköteles gyermekeinek vallási oktatá-
sára nézve lapunk 1905. évi 45. számában 



1 7 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

nyilatkoztunk. — N. Gy. 1. Állami iskolákban 
az oktatás nyelve a hittan tanításánál is a 
magyar nyelv. 2. Minthogy ön nincs megbízva 
a hittantanítás ellátásával, amennyiben az illető 
lelkészt helyettesíti, a díjat csakis az ő nyugtat-
ványa alapján veheti föl. 3. Nem kötelezhetők. 
4. Tessék a Magyar Gazdák Vásárcsarnokellátó 
Szövetkezetéhez fordulni (Közp. vásárcsarnok).— 
Akar. 1. Az önéhez hasonló ügyben követni 
szokott eljárást közelebb ismertettük. 2. Az 
állam nem vehet át minden állásnélküli tanítót.— 
B. P. Iíisudván. A kir. tanfelügyelőség útján 
kell kérvényeznie ; a mellékletekről sokszor volt 
szó lapunkban. — P . G. Esküi lő. Az illető 
felekezeti intézetek szerint változó, de általában 
önnek van i<raza. — S. Az Én Újságom; kiadó-
hivatal: Budapest. VI., Andrássy-út 10. sz. — 
Egy taní tónő. Névtelen levelekre nem vála-
szolunk. — Sz. K. K. Önnek teljesen igaza 
van, csakhogy az egyház másként foghatja föl 
s így kellemetlenségei lehetnek. — K. I . Nem 
tudunk olyan esetet, de azért kérelmezzék. — 
I). Gy. Pusztaberki . Előbb várja be az utó-
állítás eredményét s csak azután folyamodjék 
a honvédelmi minisztériumhoz. — K. K. 
Msarlós. A gabonajárandó ságot az iskolafönn-
tartó tartozik beszedni és a tanító lakására 
szállíttatni. — Ií. P . T. Havazd. Lakását nem 
tudjuk, de címezze levelét az Én Újságom 
kiadóhivatalába: VI., Andrássy-út 10. sz. — 
IJj előfizető. 1. Polg. isk. tanítónők számára 
rendezendő tanfolyamról eddig mitsem tudunk. 
2. A polg. isk. pályázati hirdetések is meg-
jelennek a mi lapunkban. — V. J . Mány. 1. 
Június végéig kell tanítania. 2. A nyugdíjinté-
zetnek csak 21. életévétől kezdve lehet tagja 
s így ez nem lehet érv a nagykorúsításra. — 
Gy. L. Kőrösmező. Mire e sorok megjelen-
hetnek, talán már meg is kapta. — B. G. 
Gyermekszíndurabok dolgában szíveskedjék Sin-
ger és Wolfner könyvkiadókhoz fordulni: VI., 
Andrássy-út 10. sz. — Kántor . Forduljon 
panaszával a várm. közigazgatási bizottsághoz.— 
0. J . Dacsókeszi. Mivel a díjlevelében kenne 
van, joggal követelheti az iskolafönntartótól. — 
F. F. G. Oly módon vizsgálatot tenni nem lehet. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Budapesti (budai) Tanítóegyesület 

április 20-án tartotta tavaszi közgyűlését Kon-
csek Lajos elnöklése mellett, melyen Cavalloni 
Pál „Az iskola és a gyermekvédelem" címen 
tartott előadást és végeredményében azt sür-
geti, hogy a napközi otthonokat az iskolával 
való szoros kapcsolatban az egész vonalra ki 
kell terjeszteni és a szeretetházakat is szapo-

. rítani kell. Fontos volt továbbá a közgyűlésnek 

az a határozata, mellyel kimondotta, hogy a 
tanítók továbbképzése szempontjából fontos 
filozófiai és pedagógiai, továbbá egyes nyelvi 
(angol, francia) kurzusok fölállítása érdekében 
sürgősen fölír a kultuszminiszterhez és a szé-
kesfőváros tanácsához. De átír a Tanítók Orsz. 
Bizottságához is, hogy az egye'em kapuinak a 
tanítóság előtt leendő megnyitása érdekében 
minden lehetőt tegyen meg. Pályadíjul 400 
koronát tűzött ki a közgyűlés egy az elemi és 
háztartási iskolák számára megírandó fogalma-
zási vezérkönyvre. Végül még a pénztáros tett 
örvendetes jelentést úgy az egyesület, mint az 
annak kebelében létesített árvaalap kedvező 
vagyoni állapotáról. 

— A Madarak és Fák napja. Az Országos 
Állatvédő-Egyesület által a „Madarak és Fák 
napjá"-nak miként megtartása érdekében kiírt 
irodalmi pályázatra, mint az e lapokban is 
közöltetett, 33 pályamű érkezett be, melyek a 
pályázati hirdetmény értelmében a Budapesti 
(hivatalos) Tanítótestület és a Magyar Orni-
thológiai Központ bírálata alá bocsáttattak. 
Mivel a munkák elbírálása még folyamatban 
van és tekintve az idő előhaladottságát, nem 
várható, hogy a pályadíjnyertes munkák ez év 
tavaszán már forgalomba hozhatók lesznek, az 
Országos Állatvédő-Egyesület, hogy mégis lehe-
tőleg támogatására lehessen a „Madarak és 
Fák napja"-nak megünneplése iránt érdeklődő 
néptanítóknak, Vaday József nagyváradi köz-
ségi iskolai igazgató munkáját rendelte meg 
nagyobb példányszámban, hogy ezeket — a 
készlet erejéig — díj nélkül állítván a tanító 
urak rendelkezésére, ily módon pótolja ez évre 
nézve a pályanyertes munkák hiányát. Vaday 
említett munkáját pedig azért vette az Országos 
Állatvédő-Egyesület igénybe, mert ezt a mun-
kát Herman Ottó, az ország illetékes szakinté-
zetének a Magyar Ornitliológiai Központnak 
igazgatója, az Országos Állatvédő-Egyesülethez 
intézett hivatalos átiratban a mondott célra 
alkalmasnak ítélte. Az Országos Állatvédő-
Egyesület ezeket azzal a kéréssel hozza tudo-
mására a tanító uraknak, hogy azoktól, akik a 
„Madarak és Fák napjá"-t iskoláikban megün-
neplik, örömmel venné, ha ez iskolai ünnepnap 
lefolyásáról az egyesületet értesíteni szívesked-
nének. Az Országos Állatvédő-Egyesület az 
ünnepélyről^ hozzá beérkező jelentéseket és le-
írásokat „Állatvédelem" című hivatalos köz-
lönyében készséggel fogia fölemlíteni, illetőleg 
közölni. Az Országos Állatvédő-Egyesület. 

— Méhészeti tanfolyam. Az „Erdélyrészi 
Méhész-Egyesület" a földmívelésügyi m. kir. 
miniszter úr őnagyméltóságának 32.579. IX/2. 
sz. magas engedélye alapján az egylet házson-
gárdi telepén az 1907. év folyamán két idő-
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szaki méhészeti tanfolyamot fog tartani, a követ-
kező beosztás mellett: májas hó 13—26-ig 
földmíves kisgazdák, július hó 8—21-ig a nép-
tanítók számára. Céljuk ezen tanfolyamoknak, 
hogy az azokon résztvevők a méhtenyésztés 
elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítsák, 
valamint hogy a méhkaptáraknak és méhészeti 
segédeszközöknek házilag való elkészítését is 
megtanulják. Minden egyes vidéki tanfolyam-
hallgató annak tartama alatt napi két korona 
segélyben fog részesíttetni s az egyesület elnök-
sége azok részére, kiknek ismerősei Kolozsvárt 
nincsenek, a lakást és ellátást illetőleg — a 
viszonyokhoz mérten — segítségükre fog lenni. 
Minden egyes tanfolyamra 20—20 hallgató 
vétetik föl, kik kötelesek úgy a délelőtti, mint 
délutáni előadásokon pontosan megjelenni. A 
pályázni szándékozók fölhívatnak, hogy egy-
koronás bélyeggel ellátott folyamodványukat, 
melyben a foglalkozásuknak megfelelő t an -
folyamra való fölvételüket kérik, az „Erdély-
részi Méhész-Egyesület" elnökségéhez Kolozs-
várra címezve, a földmívesek községük aján-
latával ellátva, legkésőbb április hó 20-ig, a 
néptanítók pedig fölöttes hatóságuk útján leg-
később május hó 15-ig nyújtsák be. A kér-
vényben pontosan kiteendő az utolsó pósta és 
vasúti állomás, valamint jelzendő az is, hogy 
folyamodó félárú vasúti menetjegy váltására 
jogosító igazolvánnyal bír-e ? Kolozsvár, 1907 
április hó 1-én. Az Erdély részi Méhész-Egyesület 
elnöksége. 

— Rövid h í r e k . Fölhívás. Alulírott tiszte-
lettel fölhívom a Komárom megye, gesztesi 
járás tanítói karát, miként mindazok, akik a 
„Milkovich"-féle 4000 koronás tanítói segély-
alap ez évi kamataira pályázni óhajtanak, kér-
vényeiket hozzám május hó 15-ig beküldeni 
szíveskedjenek. Kethely, 1907 április 21. Pásztor 
Imre, járásköri elnök. — Siketnémák fölvétele. 
A siketnémák Pozsony-városi intézetének igaz -
gatósága a siketnéma gyermekek szüleinek 
figyelmébe ajánlja, hogy amennyiben gyerme-
küket a jövő tanévre az intézetbe fölvétetni 
óhajtják, a fölvételért már most folyamodjanak. 
Csak a május hó végéig beérkező kérvények 
fognak tárgyaltatni. Fölvétetnek nemre és fele-
kezetre való különbség nélkül 7—10 éves siket-
némák. Szegények ingyen-ellátást nyernek. 
Fölvételi tájékoztatót és a kérvényhez nyorn-
tatványürlapokat az érdeklődőknek díjtalanul 
küld az intézet igazgatósága. (Pozsony, prímás-
palota.) — 50 éves találkozás. Mindazon urak, 
akik Szegeden a tanítóképezde nyilvános tan-
folyamát 1857. évben végezték, — bármily 
polgári állásúak legyenek jelenleg — tiszte-
lettel fölkéretnek, szíveskedjenek címüket Klein 
Salamon nyugalmazott tanítóval, Szeged, Mar-

git-u. 20., tudatni, hogy f. évi július vagv 
augusztus hónapban 50 éves találkozót rendez-
hessünk. — Gyűlések. A „Zalavármegyei Alt. 
Tanítótestület Muraközi Tanítóköre" XXXIY. 
rendes közgyűlését 1907. évi május hó 8-án 
d. e. 10 órakor Szoboticzán, az állami népisko-
lában fogjamegtartani. A „Zalamegyei Altalános 
Tanítótestület Zalaegerszegi Járásköre" május hó 
15-én délelőtt 9 órakor Hosszúfalun (Alsólendva 
mellett) közgyűlést tart. Az „ Abaújtornamegyei 
ált. tanítóegyesület fűzéri köre" f. évi gyűlését 
május hó 15-én d. e. 9 órakor Hernádzsadány-
ban, az állami iskola tantermében fogja meg-
tartani. 

— Halá lozások. Janesó Irén, volt liptó-
újvári nyugdíjazott állami tanítónő, 48 éves 
korában, Giaramnémetfalván, hosszas szenvedés 
után meghalt. — Okányi József nagybecske-
reki áll. el. isk. tanító élete 29-ik, áldásos 
működésének 9-ik évében, április hó 21-én 
elhunyt. — Rédey Ferenc iharosi kántortanító, 
életének 45-ik, tanítói működésének 25-ik évé-
ben hosszas betegség után elhunyt. — Szilágyi 
(Argyilán) Erdélyi János, nyugalmazott elemi 
iskolai tanító, életének 67-ik évében Avas-
felsöfaluban, a tanítói pályán 46 évi áldásos 
működés után, nyugalomba vonulásának 8-ik 
havában elhunyt. — Hamar Bálint nyug. közs. 
tanító életének 63. évében Szentkatolnán meg-
halt. Áldás emlékükre! 

Szerkesztői üzenetek. H. K. 1. Rimaszombatban. 
2. A kérdezett, tudtunkkal, még ott van. — Kíváncsi. 
Azokat a kinevezéseket alkalmasint előbbi előjegy-
zések alapján ejtik meg. — K. J. M.-Gorbó. 1. A 
300 K-t az iskolafönntartótól joggal követelheti. 2. Az 
iskolafönntartó uak államsegély iránti kérvénye nem 
érkezett föl a minisztériumba. — U. A. Ügyei 25.943. 
és 18.328. számok alatt döntés előtt állanak. — 
Gy. B. Összes kérdéseikkel szíveskedjenek a kir. tan-
felügyelőséghez fordulni, mert ez az ügy oda tartozik.— 
Érdekelt Országosan érvényes szabályzat erre nem 
lévén : a szokás dönt, illetőleg megegyezés dolga. — 
V. Gr. Öreglak. Próbálja meg a kir. tanfelügyelőség 
útján folyamodni. — (Jr. K. Berethalom. A tanfolya-
mok mindig jelezve vannak lapunkban ; szíveskedjék 
tehát a lapot állandóan figyelemmel kísérni. — 
13. H. Többször megüzentük már, hogy a korpótlék csak 
a rendes tanítói alkalmaztatástól kezdve számíttatik. — 
B. M. 1. Iskolájuk „államilag segélyezett polg. iskola". 
2. Nem, mert csak az állami tanítóknak adnak vasúti 
kedvezményt. — P. P. Az új törvényben szabályozva 
lesz ez is. — K. I. Körtvélyfája, Korpótlékát 13.913. 
sz. a. kiutalványozták. — 1\ Irma. Nem ; iskolaépí-
tésre a vallás- és közoktatásügyi minisztérium nem 
engedélyez államsegélyt. — M. J. Hajasd. Még nem 
töltötték be. 

Tartalom: A konkolyhintők. Bereczky Lajos. 
A részletes tárgyalás. — Levél a szerkesztőhöz. — 
Előkészületek. Szabó Elemér. — A magyar kultúra 
külföldi barátjai. Lakatos Lajos. — Az egyhuzamban 
való tanításról. II. Marikovszky Pál. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanác,adója. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KBOLOPP ALFEÉU. 

Selyeiiitenyésztésiink. 
A legszegényebb sorsban élő emberek jöve-

delmének növelésére kiválóan alkalmas a se-
lyemtenyésztéssel való foglalkozás. Ennél a 
munkánál fölhasználhatni a jóformán tehetetlen 
öregeknek, de a még nehezebb dologra gyönge 
gyermekeknek közreműködését is. Sok szeder-
fának sok a levele. A selyemtenyésztéshez pe-
dig sok levél szükséges. Arra kell tehát töre-
kedni, hogy minden árokpartot, vízmosásos 
helyet, legelőt stb. ültessünk be szederfákkal ; 
ebből készítsük a sövényeket is. Ha azután 
van sok levél, a selyemtenyésztés is okvetlen 
föl fog lendülni, mert gyermek, öreg és szegény 
ember mindé .1 faluban van, akik szívesen fog-
lalkoznak selyemtenyésztéssel, ha a levélért 
nem kell messze menni. Nagyon jóleső bevé-
tele jut a selyemgubók beváltásával az embe-
reknek épen abban az időben, amikor falu-
helyen nem igen van miből pénzelni. 

A lelkes és hazafias tanítók, mint minden 
szépnek és hasznosnak, a selyemtenyésztésnek 
is barátai. Mint a községi faiskolák felügyelői-
és kezelőinek, leginkább is van módjukban, 
hogy a szederfák szaporítása dolgában tevé-
kenykedjenek. Olyan időket élünk, amikor min-
den fillér értékét kell mérlegelnünk. Akkor is, 
ha meg akarjuk szerezni, de akkor is, ha azt 
kiadni szándékozunk. A selyemtenyésztés, da-
cára annak, hogy a céltudatos faültetést még 
mindig nem avatta barátjává a mi népünk, 
mégis szépen hoz évenként jövedelmet. Erre 
nézve kellő és szakszerű tájékoztatót nyújt a 
szekszárdi országos selyemtenyésztési felügyelő-
ség, jelentéseiben. 

A legutóbbi jelentésből azt látjuk, hogy 
az elmúlt esztendőben Magyaroszágon 103.350 
család foglalkozott selyemtenyésztéssel. Ezek 
1,776.682 kilogramm gubót termeltek és kap-
tak érte jelentékeny 3,045.157 korona össze-
get. Ha ehhez hozzávesszük azt az 1,700.000 
koronányi összeget, mit a selyemiparral fog-

lalkozó munkások kerestek, látjuk, hogy a hazai 
selyemtenyésztés összesen 4,745.150 korona 
munkabért eredményezett. Bizony ez már olyan 
jelentékeny kereseti ág, amit nemcsak meg 
kell becsülnünk, de fejlesztenünk is, a lehető-
ség szerint. 

Az országos selyemtenyésztési felügyelőség-
nek újjászervezése (1880.) óta a mult esztendő 
végéig 70,701.227 korona értékű selymet és 
selyemanyagokat adtunk el a külföldnek. A le-
folyt év nem kedvezett a selyemtenyésztésnek 
és az elért eredmény is alatta maradt az 
1905-ik esztendő sikereinek. Mindazonáltal ez 
hihetőleg nem lesz hatással az idei tenyész-
tési kedvre és az időjárás miatti csökkenő 
bevétel senkit sem fog elriasztani, hogy az 
idén újra és még nagyobb igyekezettel ne 
lásson neki a tenyésztésnek. A felügyelőség 
kész örömmel küldi szét szakembereit, hogy a 
népet a tenyésztés körül való eljárásra kita-
nítsák és a tudatlanság ne rontsa a várható 
sikereket. A nép szívesen hallgatja az ezirányú 
előadásokat és gyakorlatilag is kész a tevé-
kenységre, ha elegendő számú szederfa áll ren-
delkezésre. Bizonyítja ezeket többek között az 
is, hogy az elmúlt évben egy előadáson, melyet 
Temes megyében, Hertelendyfalva községben 
tartottak, 800 ember vett részt és még leg-
alább 150 ember kiszorult a teremből, akik 
szintén hallani kívánták a beszédet. Bács-Bod-
rogban egyes községek tenyésztői 10—16 kilo-
méternyi útat is megtettek, hogy a tenyész-
téshez szükséges levélmennyiséget beszerezzék. 

Tehát sok szederfát ültessünk, akkor nem 
kell félni, hogy a tenyésztés nem fejlődik 
eléggé. Széchényi István gróf már ezelőtt 
hatvanhét esztendővel hangoztatta a selyemről 
í r t munkájában, vázolva a dolog jelentőségét, 
hogy : Legyen csak elég szederfalevél, a többi 
bizonyosan el nem marad 

Az országos selyemtenyész'tési felügyelőség 
örökösen ebben a szellemben igyekszik közre-
hatni és maga is rendkívüli mennyiségű sze-
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derfamagot és csemetét oszt ki, hogy mint-
egy irányt szabjon és a kedvet élénkítse. 1880 
óta nem kevesebb, mint 51.387 liter szederf'a-
magot, 77,976.055 db 2 — 3 éves szederfa-
csemetét és 1,275.538 db kiültetésre alkalmas 
szederfát osztott ki. A községek saját faisko-
lájukból mindössze 3,598.706 csemetét ültet-
tek ki, tehát messze elmaradtak a felügyelő-
ség tevékenysége mögött. De utóbbinak úgy 
látszik még mindig sok nehézséggel kell meg-
küzdenie, hogy útmutatása és példaadása nyo-
mában fokozott sikerek fakadjanak. 

Új ellensége is támadt a selyemtenyésztésnek 
az elmúlt esztendőben. Egyes községekben a 
lelketlen izgatók arra igyekeztek rábírni a 
népet, hogy ne fogadjanak el selyemhernyókat 
és ezúton erőszakolják ki a nagyobb bevál-
tási árt. És hogy a silány gubóért is olyan 
legyen a fizetés, mint az elsőosztályúért. Ez 
persze lehetetlen dolog és be is látja ezt 
minden józanul gondolkodó ember. De hát az 
izgatók lelke örül, hogyha a szegény embertől 
azt a csekély bizodalmat, reményt is elrabol-
hatják, ami még benne maradt a folyton rosz-
szabbodó gazdasági viszonyok mellett is. 

Résen kell állani minden faluban minden 
tanítónak. Baj van a szegény ember házatájékán. 
A támadt hézagokat jó szívvel, emberszere-
tettel, okos fővel meg lehet szüntetni. De nem 
szabad kicsinyelni és megvetni egyetlen olyan 
eszközt sem, mely azt az ügyet szolgálja s 
melynek célja elérni azt, hogy a magyar ember 
sehol a világon ne érezze jobban magát, mint 
e haza határain belül. A selyemtenyésztés is 
egyike azon számos mellékfoglalkozásoknak, 
melyek segítségével minden borút derűre vál-
toztathatunk. Persze érteni kell a módját. Akiben 
azonban jó szív, magyar lélek lakik, az tudja, 
hol mibe és mit miként kell kezdeni. 

('Budapest.) Cséplő Ernő. 

Madárfészkek. 
Vándormadaraink fáradt csapatai megér-

keztek. Erdő-mező, berek-liget, udvar és kert 
hangossá lett kedves csicsergésüktől, bájos 
danájuktól. S talán még ki sem pihenhették 
a hosszú út viszontagságait, már is hozzá-
fogtak a fészekrakás nagy munkájához, vagy 
a régi otthon kitatarozásához. 

A zöldelő csalitok rejtett sűrűi, a fakadó 
erdei fák összeborult koronái susogva beszél-
nek a szerelmes vadgalambok csókolódzásáról ; 
a pajzán kis fülemilék légyottjáról ; a fuvola-
hangú rigók ábrándozásáról; a pajkos pintyek, 
az örökvídám cinkék kacérkodásáról s a 
bohém kakuk csalafintaságáról. . . . Oh, hát 
hogy is maradhatna ennyi boldogság titokban? 
A zöldelő lombok és a fakadó rügyek csendes 
susogását meghallotta a fák tövében meg-
vonult szende ibolyácska és a bokrok alján 
ébredező hófehér gyöngyvirág; — ezektől meg 
a langy tavaszi szellőcske, ez az illatártól 
megittasult indiszkrét ficsúr — aki menten 
szárnyra kelve, hírül vitte, szertehordta az 
erdő intim titkait . . . 

Mily fölséges mulatság ilyenkor az erdőn 
lenni ! A mohos fák felszikkadt tövében puha 
pázsit kínálgatja a selyem-plüsnél is kedvesebb 
párnáit. Köröttem ezer virágból fakad az illat; 
ezer bogárka zsong-bong; ezer torok hang 
versenyez fent-lent, közel-távol, előttem és 
benn az erdő mélyén. Isteni koncert, utánoz-
hatlan harmónia, mely visszaadja a kifáradt 
test és a kimerült lélek ruganyosságát . . . 

Nagy dologban van minden madár. A fészek-
rakás szorgos munkájában egyforma igyeke-
zettel fáradoznak a hűséges párok. A hely 
megválasztása is gondot okoz. Ezt is együttesen 
állapítják meg. Amott épen fele munkájában 
van a feszek. Egyik-másik kész fészken pedig 
már kotlik is az anya. A hím a kihajló ágon 
csicsereg. Ki-kitörő boldogságának félreismer-
hetetlen jele egy fenségesen kivágott trilla. 

Itt, a természet ölén, az Ur nagy szent tem-
plomában is felülkerekedik bennem a — tanító. 

Elmélkedem . . . 
Eszembe jut, hogy az öreg Korsós tavaly 

is kalapszámra szedte a varjú- és a fogolyto-
jást rántottának ; eszembe jut, hogy a Borbély 
gyerekek meg fészkestül hordták haza a tol-
lasodó seregélyeket és a fekete rigókat, hogy 
egy-egy vágottnyelvű, nótás kalitka-madárra 
tegyenek szert ; eszembe jut, hogy a bölcs 
Csonka Bálint is csak azért szedte ki az eresz 
alól a szárnyra való fecskefiókot, hogy nya-
fogó fia mulattatására cérnát köthessen a sze-
gény pára lábára. Pedig hát az öreg Korsós 
is tudja, hogy a varjú madár szántás idején 
milyen szorgos munkát végez vele : vele az 
öreg fészekrablóval, no meg a Borbély gye-
rekek és Csonka Bálint uram sem tagadják, 
hogy ezek a kis ingyenmunkások milyen sok 
hasznos dolgot végeztek az ő kertjükben is. 
Csakhogy az öreg Korsós is, meg minden durva-
lelkű madárpusztító azzal nyugtatja meg magát 
és mást is, hogy maradt még fészek és madár 
is elég az erdőben. 
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Azután eszembe jut, bogy a madárfészkek 
oltalmáról és a madarak védelméről törvény 
intézkedik. Istenem, milyen okos dolgok is 
ezek . . . 

S míg igy kapaszkodik egyik gondolatom a 
másikba, azon veszem észre magamat, bogy 
űjra az iskolában vagyok. Azt kérdezem, bogy 
kell-e nekünk törvény mely tiltja a madár-
pusztítást ? 

Kell. 
Es ebben a rövid feladatban látom én kife-

jezve a mi népünk és a mi gyermekeink 
neveletlenségét. Ezért kell évről-évre meg-
suhogtatni a törvény ostorát akár egy-egy 
hatósági rendelet, akár egy-egy újságcikk for-
májában. Pedig hát ennek nem kellene így 
lenni, lia a törvény betűit népünk és gyerme-
keink érző szive pótolná. Mert aki megtudja 
szánni a csiripelő madarat ; aki vigyázva lép, 
hogy el ne tapossa a kis bogarat, aki gyámo-
lító karóhoz kötözi az útszéli facsemetét : 
annak tiltó rendeletre vagy büntető törvényre 
nincsen szüksége. 

Az ma már nem szorul bővebb magyará-
zatra, hogy a négy fal közé szorított iskola 
nem fejtheti ki nevelőhatását. A közvetett 
tanítás és nevelés csak homályos és hamar 
múló nyomokat hagy a lelkekben. Az Isten 
szabad ege alatt, a nagy természet gazdag 
ölén kell megtalálnunk azokat az eszközöket, 
amelyeket az emberi test és lélek, az érző 
szív és a nemesen gondolkodni hivatott agy 
harmonikus fejlesztése érdekében felhasználni 
paedagógiai kötelességünk. Nincsen az a gyer-
mek, akiben ne volna meg nagy mértékben a 
természet szeretete iránt való fogékonyság. Ezt 
kell kifejleszteni . . . . 

A feladat nem nehéz. I t t a tavasz. Jelsza-
vunk most az legyen, minél többször ki a 
szabadba ! Ott azután majd könnyű lesz gyer-
mekeinkbe belenevelni a nagy természet min-
dén szépsége, minden egyede : virága, bogara, 
madara stb. iránti szeretetet, a madárfészkek 
iránt pedig a kíméletet. Az így nevelt gyer-
mek bizonyára nem fogja a „sárgatököt", 
hanem inkább a mesterséges költőodút rakni a 
kert fáira. 

fMonostorszeg.) Gubitza Kálmán. 

Pincegazdaság. 
(A borok derítése és szűrése.) 

Lapunk ezidei első számában a borok fejté-
séről értekeztem, egyben ígéretet tettem, hogy 
a borgazdaság egyéb fontos teendőiről is tájé-
koztatni fogom olvasóinkat, miáltal a szakszerű 
borkezelés ismereteinek egy igen illetékes kör-
ben való terjesztése válik lehetővé. 

Mielőtt a borkezelés két további teendőiről, 
a derítésről s a szűrésről értekeznék, meg kell 
említenem, hogy a bor fejtéséről szóló dolgo-
zatom élénk visszhangot keltett bortermelő 
kollégáim körében, minek bizonysága számos 
levél, melyeknek írói speciálisabb útbaigazítást 
is kértek ez ügyben. Bár minden levélre külön 
felelet ment, további miheztartás végett itt is 
kiemelem, hogy adott s adandó útmutatásaim 
az általános borkezelésre vonatkoznak s így a 
tokaj-hegyaljai borkezelés (innen érkezett ugyanis 
legtöbb kérdezősködő levél) egyelőre nem szol-
gálhat ezek alapjául. Mások ott a viszonyok s 
így mások az eljárások is, s miután utób-
biak az általánosaktól nagyon is eltérők, ezen 
borkezelés körébe be sem vonhatók. Ezen tudni-
valókat későbben egy külön cikkbe foglalom 
majd össze. 

Ennyit mult dolgozatom pótlásául s irány-
adójául további útmutatásaimnak. 

A borok derítése ugyan nem nevezhető oly 
általánosan keresztülviendő eljárásnak, mint a 
fejtés, csakhogy sok esetben, különösen midőn 
üzletszerű borértékesítésről van szó, elmarad-
hatatlan. Házi kezelésben, midőn talán csak a 
magunk személyére, családunkra s nem nagyon 
finnyás vendégeinkre (tanítóembernek jut bizony 
a „lőréből" is elég) kell tekintettel lennünk, a 
rendes kénezés teljesen pótolja a derítést s 
aki kellő időben fejt s ugyanakkor kénez is, 
tükörtiszta borra is tehet szert. A tapasztalat 
azonban azt bizonyítja, hogy a vevő még 
különösebb igényeket is támaszt az árú iránt, 
s ha az eladó ennek eleget tehet , busásan 
megtérül a költség, mibe a bor derítése kerül. 

Yegyük vizsgálat alá januárban lefejtett 
borainkat s biz akadunk olyanokra, melyek 
különösen, ha fehér üvegbe töltjük, követel-
ményeinknek teljesen nem felelnek meg. A 
gourmandnak jó a bor, a borásznak nem ; 
előbbi megbocsátja, de talán csak előzékeny-
ségből s a vendéglátó megsértésének elkerülése 
céljából a „szépséghibát", de utóbbi össze-
vissza forgatja a nyolcszegletes poharat „dol-
gozik" valamennyi érzékszervével s látszólagosan 
megadva magát, tán le is ha j t j a a „ködös, 
zavaros, haloványzöld sylvánit", de a sajt után 
lefogja a gazdát egy szóra : — Uramöcsém, 
egy kis gelatin nem fog ártani ! Aki tehát 
teljesen tiszta, szemre való s amellett termé-
szetesen jó borra is kíván szert tenni, ne 
mellőzze a derítést, mely nem tiltott bor-
manipuláció, hanem az okszerű borkezelés egy 
fontos teendője s oly eljárás, mellyel a bor értéke 
a kiadáshoz viszonyítva tényleg emelkedik. 

A borban úszkáló s föl nem oldott anyagok 
zavarossá teszik a bort s így vége a „tükör"-
nek, mire a vevő különös súlyt fektet. Minél 

19* 
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finomabb a bor, annál hátrányosabban hatnak 
ezen föloldatlan anyagok az ízre s amellett a 
tisztátlan kezelés gyanúját keltik a fogyasztó-
ban. Ha már most a vendéglős magára vállalja 
a derítést, fölszámítja költségeit s ennek ará-
nyában olcsóbb árt kínál, mint amennyi a bor 
valódi értéke ; ellenben, ha a termelő teljesen 
kifogástalan árút szállít, nincs helye a gáncs-
nak s így, ha elsőrendű az árú, megfelelő 
annak ára is. 

Midőn tehát tapasztaljuk, hogy borunk néhány 
héttel fejtés után tükör tiszta fényét még nem 
nyerte el, próbálkozzunk meg a derítéssel s 
ha viszonyaink megengedik a szűréssel is, mely 
eljárások a borászatban a fejtés után leg-
nagyobb jelentőséggel bírnak., 

A borok derítése legalkalmasabban viza-
hólyaggal, gelatinnal, tejjel, tojásfehérjével, tan-
ninnal és spanyolfölddel történik, mely anyagok 
mint derítőszerek törvényesen is használhatók. 
Az eljárás egyik szerrel egyszerűbb, a másik-
kal komplikáltabb, amiért erre bővebben is 
kell kiterjeszkednem. A derítőszerek vagy csak 
mechanikailag (spanyolföld), vagy vegyileg s 
mechanikailag (vizahólyag, gelatine, tej, tojás-
fehérje, tannin) hatnak. Miután a bor érdes-
sége és sötét színe — mely esetben a derítés 
legindokoltabb — annak nagyobb csersavtar-
talmára enged következtetni, utóbbinak eltávo-
lítása képezi az eljárás főcélját. Mennél nagyobb 
a csersavtartalom, annál könnyebben egyesül 
ez a derítőszerre], amiért a derítés sikerét 
borkőadagolással is elősegíthetjük. Borkőben 
szegény bor egyáltalában nem deríthető. 

A derítésre szolgáló anyag mennyiségétől is 
nagyban függ az eljárás sikere, sőt egyes ese-
tekben ezzel nem hogy javítjuk, hanem ront-
hatjuk borunkat is. Ha több derítőanyagot 
veszünk, mint amennyit a borban levő csersav-
tartalom leülepíteni képes, az előbbi a borban 
feloldva marad s a megtisztult bor ismét meg-
zavarodik s újabb csapadékot képez, vagy, ha 
az összes derítőanyag feloldatlan állapotban 
marad, ilyen egyáltalában nem képződik. Ha 
ellenben kevés derítőszert alkalmazunk, a de-
rítőanyag szintén nem képez csapadékot s 
így eljárásunk egyáltalában meddő. Legjobb 
itt kisebb mennyiséggel kísérletet tenni s a 
nagybani eljárást ennek sikeréhez szabni. 

Az eljárás részleteire s a használandó 
anyagokra vonatkozólag hírneves borászok ré-
széről igen sok s nagyrészben egyező útmu-
tatás fölött rendelkezünk, melyek közül reánk 
nézve a dr. Drucker Jenő által az 1899-diki 
orsz. mezőgazdasági kiállításon résztvevők elé 
terjesztett legnagyobb fontossággal bírhat. 
Eszerint a különféle derítőszereknél a követ-
kező szempontok mérvadók. 

A vizahólyag teljes levelek, rostok, por és 
oldat alakjában kerül forgalomba. Az utolsó 
két alak a vizahólyag alkalmazását megköny-
nyíti, de hátránya, hogy a vevő könnyen ha-
misításnak esik áldozatul. A rostos vizahólyag 
minőségére nézve már könnyebben ellenőrizhető 
és azon előnnyel bír, hogy a szétkalapácsolás 
és rostokra való metélés hosszadalmas mun-
kájától megkíméli a vevőt. Mindazonáltal leg-
biztosabban jár az, ki a vizahólyagot nagy 
levélalakban vásárolja. 

A vizahólyag szövete jellemzően barázdott, 
hullámos, szép, tiszta fehérszínű, tejfényű, áttet-
sző, szagtalan és íztelen. Langyos vízben lassan, 
forró vízben hamar és teljesen feloldódik és 
jóformán tiszta enyvet képez. 

Az oldott vagy por alakban vásárolt viza-
hólyagot egyszerűen összekeverjük határozott 
arányban a derítendő borral, míg a. leveles 
vizahólyagot e célra elő kell készíteni. Ez abból 
áll, hogy a halhólvagot fakalapáccsal, ameny-
nyire csak képesek vagyunk, szétveregetjük s 
azután egy éjszakára nagyobb darabokban 
hideg vízbe tesszük. Másnap reggel kivesszük 
a vízből és ollóval minél kisebb darabokra 
metéljük. Ezen apró darabokat azután üveg-
edénybe töltjük, vizet öntünk rá és azzal az 
esetleges rátapadt piszoktól megtisztítjuk. Ha 
ez megtörtént, a vizet ismét leöntjük róla és 
ezután lehetőleg tiszta és hibátlan ízű fehér 
bort vagy pedig 12—15°/o szesszel és 5—6 
gr. kristályos borkősavval kevert vizet töltünk 
rá és pedig annyit, hogy a vizahólyag bőven 
el legyen általa lepve. Amint a vizahólyag 
kocsonyásodni kezd, ismét bort vagy szeszezett 
vizet töltünk hozzá és ezt addig folytatjuk, 
míg a borban (vízben) nagyobb úszó viza-
hólyagdarabkákat veszünk észre és a kocso-
nyásodás gyorsan megy végbe. Ekkor az egész 
oldatot tiszta vászonruhán átszorítjuk, úgy, 
hogy a fel nem oldott, darabos részek, avagy 
tisztátalanság a ruhában visszamaradjon. Az 
átpréselt hólyagoldatot azután vagy azonnal 
felhasználjuk, vagy pedig üvegbe töltjük és 
jól bedugaszoljuk. 

Sokan art tartják, hogy a korábban készí-
tett halhólyagoldat hatása tökéletesebb, mint 
a frissen készült s azért nagyobb mennyiség-
ben állítják elő, hogy hónapok múlva is azt 
alkalmazhassák. A vizahólyagoldatot lefektetett 
üvegekben kell eltenni, fóleg ha gyenge bort 
használtunk feloldására, szintúgy ajánlatos az 
oldatot nem meleg helyen, hanem pincében 
tartani. Hogy mennyi vizahólyog szükséges 
egy hektoliter borra, azt a kísérletek hivatvák 
megmondani. Rendes összetételű fehér borok-
nál 2 gr. száraz vizahólyag egy hektoliter 
borra elegendő ; normális készítésű oldatból 
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körülbelül 1 liter hólyagoldatot kell öt hekto-
liter bor derítésére. Csersavszegény és nem 
nagyon zavaros borokhoz kevesebb (IV2 gr.) 
csersavgazdag borokhoz több (3 grm.) hal-
hólvag használandó. Csersav mesterséges hozzá-
adá.sa által a derítés sikerét előmozdíthatjuk. 
Minden gramm vizahólyagra körülbelül 0*7— 
1"5 gramm tannin számítandó (a gyakorlatban 
annyi gramm csersavat ve-zünk, a bány gramm 
száraz vizahólvagot akarunk alkalmazni.) A 
vizahólyagoldatot ezután egy fertályba vagy 
dézsába öntjük és a derítendő hordóból annyi 
bort teszünk hozzá, hogy az edényből korbá-
csolásra sem ömöljön ki bor. Ezt a bort az 
ismert borkorbácscsal, vagy seprővel addig 
dolgozzuk meg, míg az oldat teljesen egyen-
letesen szétosztva nincs, ekkor az egészet 
visszatöltjük a hordóba és itt újból jól meg-
korbácsoljuk, vagy pedig ami még jobb, de 
csak kis hordóknál eszközölhető, meghengerget-
jük. A derítés hatása rendesen már az első 
nap múlva jelentkezik. A borban lappangó 
hópehelyszerü anyag a hordó fenekére leszáll 
és> minden tisztátalanságot magával ragad. 
Nehogy azonban a hordó falaira is lerakódjék 
a derítő anyag, tanácsos a hordó dongáit 
kalapácscsal időnként megveregetni, minek 
következtében az esetleg odatapadt alj rögtön 
elválik és a fenékre leszáll. 

A bort megtisztulása után lehetőleg azonnal 
le kell fejteni és pedig tanácsos a fejtést nem 
azonnal palackokba, hanem előbb egy másik 
hordóba eszközölni, nehogy esetleg felkavart 
derítő anyag is kerüljön az üvegekbe, mely 
veszedelem az újabb hordóban történt leüle-
pedés után jóformán teljesen ki van zárva. 
Az aljbort finom selyemkendőn való szűrés 
által szabadíthatjuk meg a derítő anyagtól, 
de ez természetesen már csak házi italul 
szolgálhat. 

A gelatine csak csersavban és színanyagok-
ban gazdag boroknál kerül alkalmazásra. 
Gyenge színű, nem nyálkás fehér borok ezen 
derítőszerrel egyáltalán nem tisztulnak meg, 
annál kevésbé, mert ebből az anyagból a 
kevés nem használ, a soknak megfelelő cser-
savtartalom pedig jóformán soha sincs meg a 
fehér borban, de a vörös borban is ritkán. 
Erre annál is nagyobb figyelem fordítandó, 
mert a gelatine emellett sok színanyagot von 
el a borból, úgy, hogy sötétszínű fehér borok 
halványsárgák lesznek tőle, a sötétvörös borok 
pedig lényegesen elhalványulnak. Azért a gela-
tine a feketeszínű (bikavér), igen érdes és 
fanyar ízű borok derítőszere. 

Gelatinéből hektoliterenként 4—12 gramm 
szükségeltetik. A kicsinyben való kísérlet alap-
ján kiszámított gelatinemennyiséget egy lapos 

edénybe tesszük és körülbelül ötször annyi 
vizet töltünk hozzá, mint amennyi helyet az 
enyv elfoglal; egy óráig így hagyjuk állani, 
azután pedig egy kevés bort teszünk hozzá 
és lassan melegítjük, míg csak a gelatine fel 
nem olvad; ha ez megtörtént, 1—2 liter bor-
ral felhígítjuk és alkalmazásig (1—2 napig) 
állni hagyjuk, hogy egészen sűrű, folyós legyen. 
A borral való összekeverés úgy történik, mint 
a vizahólyagoldatnál. 

Tannint (csersavat) oly borok derítésére szo-
kás használni, melyekben igen sok a fehérnye-
anyag, amitől ezt meg akarjuk azért szabadí-
tani, hogy tartósságát biztosítsuk. Hektolite-
renként 5—8 gr. tannin elegendő, melyet.előbb 
egy kevés borban vagy szeszben kell felol-
dani. Élénk színű fehérbort és a legtöbb vörös-

# a 
bort legajánlatosabb tojásfehérjével deríteni. 
Ennek alkalmazásánál úgy járunk el, hogy a 
bor hektoliterje után számított 2—4 tojás-
fehérjét erre alkalmas korbáccsal vagy seprő-
vel (esetleg 1 pohár bor hozzáadása mellett) 
habosra verjük. Ezután a derítendő borból 
újra néhány litert lefejtünk és a tojáshabbal 
jól összekeverjük, hogy az egész jó habossá 
legyen. Ha ez megtörtént, ezen habos folyadé-
kot gondosan beletöltjük a hordóba és ennek 
tartalmát ismét borkorbáccsal vagy seprővel 
lehetőleg felzavarjuk. Tíz nap múlva borunk 
teljesen megtisztult és a csapadék sűrű tömeg-
ben foglalja el a hordó fenekét, úgy, hogy a 
fejtéshez különös óvintézkedés nélkül is hozzá-
foghatunk. Némely pincemester a tojásfehérjé-
hez egy kevés sót is vegyít, ami a nálunk 
érvényben levő bortörvény szerint tilos, de 
nincs is valami nagy hatása. 

Vannak sötétszínű, levegőn hamar megtörő 
fehér borok, amelyek csakis tej alkalmazása 
által hozhatók rendbe és tisztíthatók meg. 
De nem minden (főleg csersavban gazdag) 
fehér bor deríthető tejjel, miért is előzőleg 
okvetlenül tegyen mindenki kicsinyben kísér-
letet, különben esetleg borát egészen elront-
hatja, miután a borból a magától ki nem váló 
caseint nehéz ligy eltávolítani, hogy a bor íze 
meg ne változzék. Derítéshez fel nem forralt, 
8—10 órainál nem idősebb, édes és kevéssé 
lefölözött tejet szokás használni, forralt tej e 
célra egészen alkalmatlan. A használandó tej-
mennyiség hektoliterenként 1 — IV2 liter közt 
ingadozik. A derítés végrehajtása ugyanolyan, 
mint a többi derítőanyagoknál. Vörös borokat 
nem szabad tejjel deríteni, mert majdnem 
egész színtelenekké lesznek. 

A spanyolföld hatása tisztán mechanikai, de 
azért igen sok esetben, amidőn más derítő-
anyag határtalannak bizonyúl, a spanyolfölddel 
a bor teljesen megtisztul 3—4 óra lefolyása alatt. 
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Ez a derítőszer egy a déli Spanyolország-
ból származó szürke agyagföld, mely borhoz 
keverve megduzzad s apró szemcsékre porlik 
szét, melyek néhány óra alatt mind pehely-
szerűen megnőnek és azután leülepednek. Ha 
valamely derítőszernél, úgy ennél igen fontos, 
hogy tiszta állapotban szereztessék be, mert 
az ilyen földféle minden szag és íz iránt nagy 
elnyelő képességet mutat s így könnyen valami 
mellékíz kerül a borba. így gyakran fűsze-
restől vagy gyógyszertártól beszerzett spanyol-
föld által mindenféle illatot nyer a bor. 

Hektoliterenként 200—800 gr. spanyolföld 
rendszerint elegendőnek mutatkozik. A derítés-
nél úgy járunk el, hogy a spanyolföldet kevés 
vízzel feláztatjuk, azután néhány pohár bort 
töltünk hozzá és pépet készítünk belőle, ezt 
azután apránként töltjük bele a derítendő 
hordó borba. 

Bármely derítőszert használtunk is, várjuk 
be hatását türelemmel ; néha már 2—3 nap 
múlva mutatkozik, de néha csak 8—10 nap 
múlva ülepszik le a pehelyszerü csapadék. Ha 
azt tapasztaljuk, hogy vizahólyaggal való derí-
tésnél a bor teljesen nem akar megtisztulni, 
úgy tanácsos hektoliterenként még V2—1 'A 
gramm vizahólyagot hozzáadni és a már leüle-
pedett részeket újra jól felkavarni. Ezen eset-
től eltekintve, nem ajánlatos egy még be nem 
fejezett, vagy rosszul sikerült derítést újabb 
kísérletezéssel megzavarni. Ha a derítőszer 
14 nap lefolyása után leülepedett, a bort le 
kell fejteni, akár megtisztult a borunk, akár 
nem és inkább egy pár hétre rá a derítést 
vagy ugyanazon, vagy más, hatékonyabb szer-
rel megismételni. Igen konok esetekben néha 
a spanyolföld az egyetlen szer, amellyel siker 
érhető el, de visszont a spanyolföld által durva 
tisztátalanságától megszabadított bornak viza-
hólyag segélyével adjuk meg az utolsó simítást. 

Az egyszer megtisztult bort csapadékától 
mielőbb meg kell szabadítani, mert a hordó 
fenekén lerakodó sokféle, borban oldatlan 
anyag könnyen bomlásnak indul és az egész 
bort megrontja. 

A borok szűrésével e helyen csak igen rövi-
den kell foglalkoznom. A cél ugyanaz, mint a 
derítésnél s ha a bor tisztulását gyorsan akar-
juk elérni, inkább a szűréshez folyamodunk, 
mint a derítéshez, bár fiatal, zavaros boroknál 
mindkét eljárás is indokolt. A budafoki állami 
pincemesteri tanfolyamon bő alkalmunk volt 
a szűrés különböző módszereivel megismer-
kednünk s bár a gyors munka és eredmény 
(néhány perc alatt a legtisztátlanabb bor is 
tükörtisztává lett) valóban meglepett, mi a 
gyakorlatban még sem igen alkalmazhatjuk, 
miután közülünk szűrőgép fölött bizonyára 

csak kevesen rendelkeznek s akik ilyet be-
szerezhetnek, oly bő használati utasítást kap-
nak, mely egyéb tanácsot fölöslegessé tesz. 
Alkalmunk volt látni, hogy a hollandi szűrők 
sokkal jobban válnak be az egyszerűbb gya-
korlatban, mint a nagy reklámmal hirdetett 
asbest-szűrök, amellett az utóbbiaknál olcsób-
bak is. Kisebb s így még olcsóbb szűrők is 
igen jó szolgálatot tesznek, s aki ilyennel ren-
delkezik, még munkásainak sem kénytelen za-
varos bort adni s tiszta italt fejthet a hordó-
ból, az utolsó cseppig. 

Ennyit a bor tisztításáról ; a borok javítá-
sáról egy közelebbi alkalommal lesz szó. 

(Grinád.) Pósch Károly. 

Az algyógyi föld míves-iskola 
baromfi tenyésztéséről. 

Iskolánk igazgatója Gáspár József, az inté-
zet növendékeit a baromfitenyésztésben is ala-
posan kiképezni óhajtván, az 1900. év őszén 
beállította a lúdtenyészte'st, melyet a rákövet-
kező évben követett a kacsa- és tyúktenyésztés, 
míg az 1906. évi január havában 2 db kel-
tető-géppel gazdagította baromfitenyészetünket. 

Tenyészcélul tűzte ki, hogy csak az itteni 
vidéken eddig is tenyésztett magyar fajta 
baromfiakból szerzi be a tenyészanyagot s 
azokat nemesíti : szín, szemmel látható és súly 
szerinti nagyság, tojáshozam szerint és mint 
kotló állatokat. Szín szerint a kacsák- és ládák-
nál csak tiszta fehér, míg a tyúkoknál a fehér 
színt díszítő fekete nyak- és farktollú állomány 
kiterjesztésére és idő folytán az említett jelleg-
ben való megszilárdításra törekszik. 

Mihelyt az első szaporulat megjelent és 
kifejlődött ; a kiválasztások a már említett 
célok szem előtt tartása mellett mindig a lehető 
legnagyobb gonddal tartattak meg, mely mun-
kában csaknem két éve, hogy segédkezem. 

Hogy az említett idő óta mennyire halad-
tunk a nemesítéssel és hogy a mesterséges 
keltetés körül mily tapasztalatókkal gazda-
godtam : a baromfitenyésztő közönségnek be-
számolni óhajtok. 

Először is a lúdak nemesítésénél elért ered-
ményről beszámolva: közlöm, hogy a színsze-
rinti kiválasztással odáig jutottunk, hogy a 
mult évben 201 db libából csak 11-nél lát-
ható némi tarkaság ; míg tojáshozamra az 
olyan egyed sem ritka, mely 17 db tojást 
tojt le. A nagyságszerinti kiválasztásnál is 
eljutottunk odáig, hogy egy teljesen kifejlődött 
lúd 3V2 kg.-ot, míg tömve — mert így érté-
kesítjük a fölösleget — 7 kg.-ot nyom. Hogy 
a tömést jól kiállják és ilyen jól fölhíznak az 
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onnan magyarázható meg, mert nálunk a lúdak 
télen is — hacsak rendkívüli nagy hó nem 
esik — legelőre járnak. 

Kacsáknál sem kicsinyelhető az eredmény, 
mivel 395 db szaporulatból csak egy lett 
tarka, míg nagyságuk a múlt évi fiakacsáknak 
az 1 'A> kg.-ot meghaladta. A tojáshozam is 
nagyon sokat emelkedett, amennyiben tavaly 
átlagban 53-at, míg egyesek 66—68 dbot 
tojtak. 

Igen szép eredmény éretett el a tyúkoknál 
is, mert a szaporulat kétharmada a kívánt 
jelleggel bír. Csupa gyönyörűség a fehértörzsü 
és fekete nyak- és farktollú állományt szem-
lélni. Igaz ugyan, hogy a tojáshozam és a 
nagyság illetve súlyszerinti kiválasztás csak az 
1905. év ősz folyamán vette kezdetét, mert az 
említett jellegszerinti kiválasztás itt jóval nehe-
zebben volt elérhető, mint pl. a lúdak és 
kacsáknál, mely munkában a tavaly nagy 
segítségemre voltak a keltető-gépek, äZBiZ Si 
mesterséges keltetés. 

A jó mesterséges keltetés nem egyéb, mint 
a természetes keltetés hű utánzata; miért is 
gépekkel jó sikert csak azon tenyésztők érhet-
nek el, kik a természetes keltetésben is tel-
jesen jártasok. 

Egy és ugyanazon kellékek szükségesek mind-
két keltetési módhoz, hogy az eredményt biz-
tosítsák. így a természetes keltetéshez szükség 
van : jó kotlóra és fészekre, szép, formás, ter-
mékeny, egyenlő nagyságú és egészséges álla-
tokból nyert tojásokra, tiszta levegőre és gon-
dos felügyeletre. Ugyanezen dolgok szüksé-
gesek tehát a mesterséges keltetéshez is, csak 
hogy itt a kotlót a gép- és a fészket a tojás-
tálca helyettesíti, míg a többi kellékek teljesen 
azonosak, sőt jó gépnél a felügyelet sokkal 
kevesebb gondot okoz, mert ugyanannyi tojásra 
amit egy gép befogad 6, 9, 18 sőt néha több 
kotló is kell. S nem egyszer megtörténik, hogy 
a kotlók egyike-másika időközben ráun a kot-
lásra, vagy ha be is várja a kelési időt, az 
utolsó napon a szokatlan hang oly idegessé 
teszi, hogy a tojásokon folytonosan mozog 
minek következtében agyontapossa a kelőben 
lékő gyenge állatokat. Sőt még az sem tarto-
zik a ritkaságok közé, hogy a tojásokból kira-
gadja a még nem teljesen kész szaporulatot. 

A mesterséges keltetésnél mindezek nem tör-
ténnek meg, mert ha a nap meghatározott 
órájában a lámpát gondosan áttisztogatjuk, az 
elhasznált petróleumot pótoljuk, a tojástálcát 
és a tojásokat forgatjuk és megpermetezzük 
egyszerre : mintegy parancsszóra törnek ki az 
életerős kis állatok. 

Miként említettem, csak jó géppel lehet 
könnyen, biztosan és olcsón keltetni, míg rossz 

eszközzel csak hiányos, félszeg munkát lehet 
végezni. Joggal kérdezhetné bárki : De hát 
melyik az a jó és megbízható gép, mellyel 
kevesebb gond, fáradság és költséggel nagyobb 
eredményt lehessen felmutatni? 

Mielőtt a föltett kérdésre felelnék, engedjék 
meg, hogy az általam ismert gépekről szól-
hassak. 

Iskolánk, mint már említettem, a múlt 1906. 
év folyamán két gépet vásárolt, melyeknek 
egyikét Kondor J. és Társa cégtől, míg a 
másikat a Mezőgazdák Szövetkezetétől hozatta. 
Hamarabb jött meg a Kondor-féle, melyet 
február hó 14-én hoztam üzembe 35 db tyúk-
tojással és a legnagyobb gonddal végeztem a 
már említett keltési teendőket. Hanem a hő-
mérője oly hanyagul volt készítve, hogy higany-
oszlopa minduntalan részekre oszlott s ennek 
következtében az áram kapcsolása megszűnvén, 
az önszabályozó nem működhetett. így a leg-
gondosabb felügyelet dacára is 2 Va hét múlva 
egy éjszaka ismételten megszakadt s a gép 
hajnali 3 órakor oly nagy hőt fejlesztett, hogy 
a már tollasodó csibék mind megfulladtak. 
Még az nap kértem egy másik hőmérőt, de 
ez sem lett jobb az előbbinél és visszaküldöt-
tem, kérve a becserélését, mit a gyár készség-
gel meg is tett , de a harmadikkal sem voltam 
képes eredményt fölmutatni, úgy, hogy végül 
más céghez fordultam hőmérőért s míg az 
megjött, szétbontottam a gépet és a csengők 
hálózatát eltávolítottam, mert azt tapasztaltam, 
hogy az elemek nem túlerősek ; tehát fölösle-
ges áram nincs. (Szerintem a csengők teljesen 
mellőzhetők is, amennyiben semmi lényeges 
munkát nem végeznek.) így az áramot csak az 
önszabályozóhoz kapcsoltam, mivel attól van 
függővé téve a keltés sikere. A forgatókészü-
léket is eltávolítottam s ezáltal nagyon sok 
helyet nyertem, mert míg azelőtt csak 90 db 
tyúk- és 45 db kacsatojást helyezhettem el; 
most 122 db tyúk- és 96 db kacsatojást 
rakhattam be. Véleményem szerint a forgató-
készüléket is nagyon jól lehet mellőzni, mivel 
a nagyobb tojásokat amúgy sem forgatja meg, 
de máskülönben is a tojásoknak szükségük van 
a légcsere keresztülvitele végett azon időre, 
mely alatt a tojásokat kézzel, vigyázva s így 
tökéletesen átforgatjuk. 

Hogy a szabályozót kevés áram is képes 
legyen működésbe hozni, az emeltyű rövidebb 
karát is meghosszabbítottam és a fedő súlyát 
a támaszponton hátul, vagyis a meghosszabbí-
tott karon, a ráerősített súlylyal kiegyenlítet-
tem annyira, hogy az áram kikapcsolásakor a 
fedő épen csak a nyílásra ereszkedjék. 

így elkészítve hoztam üzembe a keltetőgépet, 
amelyet jelen állapotában nagyon megbámulnak 
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a környék és falubeli gazdák is, mert már 
egyszerre keltett 87 db közönséges kacsát is. 

S hogy az átalakulást ily részletesen ír tam 
le, ennek oka abban rejlik, hogy tudom azt, 
miszerint számos ilyfajta keltetögép van hasz-
nálatban az ország különböző vidékein, s ha 
ezeket az említett módon átalakítanák, úgy 
azok sokkal jobban beválnának. Az átalakítás 
pedig nem igen kerül többe, mint 15—20 
koronába, mert egy jóravaló falusi kovács is 
megcsinálhatja azt. Még azt kívánom megje-
gyezni, hogy a lámpa csöve a fütőcsőbe úgy 
helyezendő el, hogy a fűtőcsőnek a tojások 
felőli oldalát ne érintse, hanem csak a másik 
oldalát, vagyis a külsőt érintve, mivel ellen-
kező esetben a választódeszka is úgy átmeleg-
szik. hogy a keltési idő utolsó napjaiban a 
közelébe jutó tojásokban az ébrény megfulladhat. 

Sokkal szerencsésebb voltam a Cyphers Farm 
Economi, vagyis a Mezőgazdák Szövetkezetétől 
hozatott géppel, amennyiben itt már nem volt 
szükség semilyen átalakításra, úgy, hogy a gép 
február hó 26 óta szünet nélkül működik és 
pedig nagyon szép eredménnyel, mert a ter-
mékeny tojások 9372 °/o-át átlagban kikeltette. 

A Kogler és Roszner cég által készített 
gépet is szerencsém volt megismerni, mert egy 
helybeli földbirtokos, látva nálunk a jó ered-
ményt, hozatott egy nagyobbfajta gépet, de 
mivel szállítás közben a gép sérülést szenve-
dett, sehogy sem bírta 34 C. fokon felül fűteni 
s így keltetésre sem használhatta. 

Miután már elhatározta magát a gép vissza-
küldésére s ebbeli szándékát a gyárnak is 
tudomására hozta, egyúttal kérdést intézett 
afelől is, hogy a gyárnak nincs-e kifogása az 
ellen, ha a gépet kipróbálás végett iskolánk-
nak átadja. A gyár készséggel adta beleegye-
zését a_ kipróbáláshoz és így jutott a gép hoz-
zám. En mindjárt átvizsgáltam minden részét 
s a hibát a fűtőszerkezet lazaságában meg-
találva, rögtön kijavítottam és egy sikerült 
keltetést is végeztem vele. 

Ezen gépnek az a nagy hibája van, hogy 
az önszabályozó nem bír egyenletes hőt fenn-
tartani, miért is még a lánggal is szabályo-
zandó. Ez által jóval nagyobb felügyeletet 
kíván, mint az előbbi. 

Vannak még vízzel fűthető gépek is, melyek 
hasonlóan az előbbihez, oly gondos felügye-
letet igényelnek, hogy kezdőknél vajmi ritkán 
működnek sikerrel. 

Az eddig elmondottakban rámutattam arra, 
hogy jó géppel még kezdők is igen szép ered-
ményt érhetnek el. A gépért csak egyszer fize-
tünk ki nagyobb összeget, míg azzal szemben 
számtalanszor szedhetünk be kisebb-nagyobb 
összegeket 20—30 éven át. i 

A keltetőgépeket ismerve, minden akadály 
nélkül közölhetem keltetési eljárásomat. 

Mint minden gazdasági üzletágnál, úgy a 
baromfitenyésztésnél is nagyon fontos szerepet 
játszik az előállítási költség. Erre való tekin-
tetből én már az első keltetésre berakott tojá-
sokat 8 nap múlva átvizsgáltam és a termé-
ketleneket frissekkel pótoltam, de úgy, hogy 
azokat meleg helyen kissé fölmelegítve, a tojás-
tálca szélén helyeztem el. így a gép is, de 
meg a fűtőanyag is kellően ki lett használva 
és soha semilyen hátrányát nem tapasztaltam 
ezen eljárásomnak. Megtettem továbbá azt is, 
hogy egyszerre raktam be a gépbe : gyöngy-
tyúk-, közönséges tyúk-, közönséges és pekingi 
kacsa-, pulyka-, páva- és lúdtojást és mindeniket 
igen szép eredménnyel keltette ki. A vegyes 
tojásokat úgy helyeztem el, hogy a legkiseb-
bek középen, a nagyobbak a kicsinyek körül, 
míg a legnagyobbak a tálca szélén foglaltak 
helyet. Naponként reggel, délben és este felet 
fordítottam a tojáson (de csak helyben) és 
minden második nap, az estéli forgatás előtt 
és után, gyengén megpermeteztem azokat. Ily 
eljárás mellett közönséges csirkék 20 napra, 
gyöngycsirkék 25 napra, kacsák 27 napra, 
páva, pulyka és libák 28 napra keltek ki. 
A tojásból kikelés után 48 óra múlva anyá-
sítás végett a gépből kivettem és a már előre 
előkészített egy vagy több kotló alá helyez-
tem el a kis állatokat. Egy kotló alá 30 
libát, 40 csirkét és 50 kacsafiókot szoktam 
tenni szobában való nevelésnél s mondhatom, 
hogy az elhullási %> nagyon csekély. 

(Algyógy.) Csiby Gábor. 

Lugasoszlopok cementből. 
Mindenben az a legolcsóbb és többnyire a 

legjobb is, amit maga a gazda készít. Nincs 
az a mezei munka, amelyben szünetelés ne 
állana be évközben s rossz gazda az, aki 
ilyenkor nem használja föl az időt arra, hogy 
szerszámait javítsa vagy szaporítsa, akár házi-
lag, akár egyébként. 

A szőlőmunkánál is beállanak ilyen szüne-
tek, illetve időszakok, amidőn kevesebb a 
munka. Ilyenkor legalkalmasabb a karók 
impregnálása vagy újaknak készítése s ezzel 
kapcsolatosan, a lugasoszlopok f'űrészelése, 
leásatása és fölszerelése. 

Ma már minden szőlősgazda ismeri a luga-
soknak nagy előnyét, amelyek nemcsak ékes-
ségükkel szolgálnak a szőlőnek, hanem rend-
kívül bő terméssel fizetnek, kellő kezelés mellett. 
A horvátországi illoki szőlőhegyen, amelyet 
épen példának akarok fölhozni s mely jó 
borairól is híres, ma, amidőn több szőlő terem 
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rajta, mint a iilloxera előtti időkben, már alig 
van olyan szőlő, amely ne lenne bőven lugas-
útak által átszelve. 

Itt a drága lugasoszlopok pótlásáról kellett 
gondoskodni s különösen olyanokról, amelyek 
tartósság tekintetében is teljesen megfeleljenek 
a célnak s egyszersmint csinosak is legyenek. 
Itt tehát cementoszlopokkal kezdtek a szőlős-
gazdák kísérletezni s azok úgv tartósság, mint O _ cW O" 
izmosság tekintetében, teljesen beváltak és 
minden egyéb lugasoszlopot fölülmúlnak. 

A cement-lugasoszlop mentül több esőzésnek 
van kitéve, annál keményebb és szilárdabb lesz. 
Yele csak a vasoszlop versenyezhetne. Azonban 
ennek ára egyrészt meghaladja a cementosz-
lopét, másrészt pedig a vas a nap hevében 
túlságosan átmelegszik s kisugárzó melege árt 
a tőkéknek. 

S emellett a cementlugasok öntése is felette 
egyszerű és házilag is eszközölhető. Körülbelül 
úgy történik ez, mint a vályogvetés, fakeretekben. 
Csakhogy amíg a vályogvetésnél a keretet az 
öntött téglaalakról le kell húznunk, ennél a 
keretet jobbra-balra kinyitva távolítjuk el. 

A cementoszlopok öntéséhez tehát elsősor-
ban a belső oldalán simára gyalult deszkából 
készült keret szükséges, amelynek hossza 
körülbelül 2'2—2'5 méter legyen, belső széles-
sége pedig egyik végén elég, ha 0'12, a mási-
kon 0"09 méter. A nyitás és csukás céljaira 
a keret két végét csuklókkal cseréljük föl. 

Az öntés alkalmával a keretet simára vert, 
kemény, száraz agyagtalajra fektetjük, melyre 
előbb egy-két milliméternyi rétegben szitált 
homokréteget borítunk. 

Ügyelnünk kell arra, hogy a keret meg-
felelő vastagságú deszkából készüljön, hogy 
egyrészt súlyánál fogva simán odafeküdjék a 
talajhoz, másrészt pedig a nedvesség behatása 
alatt meg ne vetemedjék. 

Az öntés anyaga 25°/o portlandcementből, 
25% szemcsés homokból és 50 °/o aprószemü 
kavicsból áll, mely keverékből, megfelelő víz-
mennyiség hozzáadásával, gyors keverés mellett, 
kőműves-ragacsot készítünk s azzal a keretet 
félig megtöltjük, és ekkor az oszlop közepére, 
egy, az oszlopnál valamivel rövidebb, mintegy 
7—8 milliméter vastag vasrudat helyezünk és 
spárgával a keret két oldalán kissé felkötjük, 
hogy a puha ragacsba bele ne sülyedjen. Ez 
a vasrúd fogja az oszlop szívét képezni s be-
foglalására most már színig öntjük a keretet 
ragaccsal és csapófával lesímítjuk. 

Hogy a ragacs ne tapadjon a kerethez, ha-
nem ennek szétnvitása alkalmával azonnal el-
váljék az oldalaktól : kell, hogy a keret belső 
falát öntés előtt olajjal megkenjük, amelyet 
azonban a fa, kivált ha nem sima, részben be 

szokott inni s azért ajánlatos, hogy a belső 
falat vékony vaslemezzel húzassuk át, mert 
arra egyrészt így sokkal kevesebb olaj kell, 
másrészt pedig biztosítva vagyunk, hogy 
tapadni nem fog, ami a deszkánál, dacára a 
beolajozásnak, különösen a csomók környékén 
és apró repedéseknél megeshetik. Ezenfelöl a 
vasalás a deszkát a megvetemedés ellen is védi. 

Egynegyed órára az öntés után, amily 
magasságban és mennyiségben óhajtjuk, az 
öntvény középvonala mentén, 3 — 4 milliméter 
mélyen s a szívet képező vasra merőlegesen, 
szemmel ellátott vaspeckeket illesztünk, oly-
formán, hogy azoknak csupán a szeme marad-
jon künn s legfeljebb egy milliméternyi szára, 
az oszlop falából. 

Ezen szemek arra szolgálnak, hogy a luga-
son, az oldallécezetet helyettesítő sodronyt 
lehessen átfűzni. 

Ha sarokoszlopokat készítünk, melyek a 
többiekhez mérten a legmagasabb súlyt hord-
ják, ezeket némileg erősebbekre öntjük, ameny-
nyiben végeiket nem 0'12 és 0'09, hanem 0 1 5 
és 0'12 méter vastagra hagyjuk. 

A sarokoszlopoknál a szemek mindkét olda-
lon szükségesek, ezeknél tehát oly szemeket 
használunk, melyek egymással egy vasrudacska 
által összefüggnek, amely vasrudacska hossza 
az oszlop szélességének ott, hol azt bele alkal-
mazzuk : megfelel. Ezen kettős szemet az öntés 
előtt az egyik végénél fogva, a kívánt helyen, 
a kereten belül leszúrjuk a földbe s csak 
ezután kezdjük meg az öntést. 

A keretet csak egy óra múlva az öntés 
után szabad eltávolítanunk s mielőtt újból 
használatba vennénk, szorgosan le kell törül-
nünk és újra beolajozni. 

A keret eltávolítása után az o-zlopot 24 
órán át érintetlenül hagyjuk s akkor 8—10 
napon át, naponta három ízben, rózsával föl-
szerelt kerti kannával bőven locsoljuk. Külön-
ben minél többször és minél bővebben öntöz-
zük, kivált száraz időjárás alkalmával, annál 
jobb. 

Nyolc-tíz nap után az oszlopon nem egy 
negyedet, hanem egy felet fordítunk, úgv, hogy 
annak addig a földön feküdt oldala kerüljön 
fölül, amely, mivel a levegővel nem érintkezett, 
még puha s épen ezért a műtétet igen vigyázva 
s két-három ember segélyével kell végrehaj-
tanunk. 

Most az öntözést az új oldalon tovább foly-
tatjuk még egy hétig s csak azután szabad az 
oszlopot a földről fölemelnünk s akkor állva 
hagyni vagy úgy összerakni egymásra, hogy 
a levegő folytonosan járhassa őket. 

Aki teheti, az fektesse a négyhetes oszlo-
pokat patak vagy folyóvízbe legalább egy hétre, 
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mert ezáltal azok rendkívül megkeményednek 
és megerősödnek. 

Hathetes oszlopoknál fiatalabbakra nem sza-
bad még sodronyt kifeszítenünk, mert meg-
eshetik, hogy a vasszemek kiszakadnak. 

Hogy a ragacs készítése alkalmával mennyi 
vizet kell a cement-, homok- és kavicskeverék 
közé öntenünk, az a víznek keményebb vagy 
puhább voltától is függ s legjobb, ha kicsiny-
ben lemérve kísérletezünk s nagyban aránylag 
ugyanannyi vizet veszünk a több anyaghoz. 

Fölösleges mondanom, hogy a cementoszlop 
örökös s mentül tovább van a levegőn, annál 
keményebb és erősebb lesz. Gyártása pedig 
aránylag kevésbe kerül. 

(Német-Palárika.) Krenedits Ödön. 

A bor savának csökkentése termé-
szetes úton. 

Aránylag gyakran megtörténik, hogy borunk, 
különösen rossz évjáratokban, (minő pl. az 
1902-iki volt) a kelleténél több savat tar ta l -
maz. Ily savanyú borok néha a fogyasztásra 
is alkalmatlanok. Vagy házasítással, vagy pedig 
a fennálló törvény és rendelet által megenge-
dett módon, savtalanítással segíthetünk némi-
kép az ily boron. Van azonban a savak letom-
pításának egy másik módja is, amely szintén 
célra vezet, csakhogy itt néhány körülményt 
kell tekintetbe vennünk, hogy eljárásunknak 
meglegyen a kívánt sikere. A savtartalom eme 
csökkentése az élesztő fölkeveréséből áll. Ez t 
leginkább olyan új boroknál alkalmazhatjuk, 
amelyek tökéletesen kierjedtek, de a kelleté-
nél több savat tartalmaznak. 

Igen savanyú mustból savanyú bort vár-
hatunk, s ha tekintetbe vesszük, hogy az er je-
dés alkalmával is keletkeznek savak (boros-
tyánkősav, ecetsav), továbbá a csutkákból, 
héjak és magvakból is kerülnek savanyú anya-
gok a borba, úgy azon kell lennünk, hogy a 
fölösleges savat letompítsuk. Maga az élesztő 
az, amelyet erre a célra felhasználhatunk. Már 
az erjedésnél megesik, hogy a borkő kiválása 
által némi savcsökkenés áll be, másrészt pedig 
a savak egy részét az élesztő pusztítja el. 
Innét van, hogy a bor mégsem oly savanyú, 
mint amily savanyú volt a must. 

A bor savtartalmának csökkentésére tehát 
fölhasználhatjuk az élesztő savpusztító képes-
ségét. Midőn ugyanis az összes cukor felbon-
tása után, tehát az erjedés befejeztével az 
élesztő leülepedett, fölkeverjük s ezáltal a bor-
ban mintegy elosztjuk. A fölkevert élesztő, 
mely a borban a cukrot többé nem talál, 
szükség szerint a bor savanyú anyagaiból t áp -

lálkozik, s így a savak egy részét elpusztítja. 
Ezen eljárással sikerül simábbá tennünk a 
bort, mely az élesztő fölkeverése nélkül a 
kelleténél savanyúbb maradt volna. Amily jó 
hatása lehet az élesztő fölkeverésének túl-
savanyú boroknál, ép oly hátrányos lesz az, 
ha lágy, kevés savat tartalmazó bornál alkal-
mazzuk. Ezeknél ép arra kell törekednünk, 
hogy a meglevő savból minél kevesebb vesz-
szék el. 

Egy körülményre azonban különös tekin-
tettel kell lennünk s ez az, hogy az élesztő 
fölkeverését idejekorán végezzük. Ha a seprű 
már leülepedett, úgy az élesztősejtek túlnyomó 
része mihamar elhal. Minél magasabb az újbor 
hőmérséke, annál előbb áll be a sejtek bom-
lása. Ilyenkor a sejtfal szétesik s parányi 
szemcsés tartalmát nem tartja össze többé. 
A bomlásnak indult élesztő apró részecskéi 
a bort zavarossá teszik, le nem ülepednek 
többé s az ily borok csak igen gondos derí-
tések által hozhatók tisztára. 

(lia ff na.) Oyöry Elemér. 

A burgonyatermelés. 
Örökös hála illeti azt, aki a burgonyát nálunk 

is meghonosította. A burgonyának nagyon sok 
rendeltetése van, amelyet be kell töltenie. 
Hogy csak néhányat említsek: emberi tápszer, 
állati takarmány, alkalmas szeszfőzésre és 
keményítőkészítésre. Dacára az ily sokoldalú 
használhatóságának, mégis nevetségesen keve-
set termelünk. Pedig kifizetné magát a bur-
gonya termelése akkor is, ha csupán álla-
tainkkal etetnők azt fel. Hát még azokon a 
helyeken, hol szeszgyárak működnek, ahol jól 
lehet azt értékesíteni s amellett még moslé-
kot is kaphat vissza a gazda. Keményítőt is 
előállíthatnánk annyit, hogy kivitelre is jutna 
belőle. 

Nézzük tehát, hogy mire kell törekednie a 
gazdának, ha jövedelmező burgonyatermelést 
akar űzni. A legfőbb cél legyen : minél nagyobb 
holdankénti termést elérni és hogy a gumók 
minél több keményítőt tartalmazzanak. Mert 
jövedelmet csakis úgy nyerhetünk a burgonya-
termelésből, ha minél többet kapunk belőle 
holdanként. A burgonya holdanként a talaj 
okszerű előkészítése arányában 100—250 mm. 
gumót adhat. Árát 3 K-ban állapítva meg, 
300—750 K bruttó hasznot kapunk, ebből 
levonva 2 5 % munkáltatási költséget, meg-
marad 225—587 K tiszta földjövedelem. 

Megjegyzem itt, hogy majdnem minden 
jóravaló talajról, ha kellőképen előkészítettük, 
300 mm. termést is nyerhetünk. A talaj elő-
készítése alatt értem : hogy a burgonya min-
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denkor úgy állíttassák be a forgóba, bogy 
gabonanemüek után jöjjön, hogy a tarló mái-
aratás után le legyen buktatva, hogy a bur-
gonya leghálásabb trágyája : a hamu, őszi mély 
szántás előtt rá legyen szórva, végül ősszel 
mélyen átszántsuk a már hamuval behintett 
földet. A hamut azért mondom leghálásabb 
trágyának, mert istállótrágyát a burgonya 
közvetlenül nem szeret, azonban a jó erőben 
levő talaj mégis fokozza termését, a hamu 
pedig minden a burgonyának szükséges vegyü-
letét magában foglalja. Van benne kb. 30°/o-nyi 
kálium 2—3% foszfor, a többi része leg-
nagyobb részt szén és a hamu minősége 
szerinti egyéb ásványi anyagok. Hogy mennyi 
kell a hamuból kb. holdanként, erre könnyű 
a felelet, mert mennél többet adhatunk, annál 
jobb. De már ha 2 mm.-t adunk holdanként, 
akkor is meglátszik hatása. Ha pedig meggon-
doljuk, hogy mennyi hamu vesz el évenként 
privátházaknál, gyáraknál minden további 
haszon nélkül, akkor bizonyosan rá kell, hogy 
jöjjünk arra, hogy a hamu egyike a legolcsóbb 
műtrágyáknak. Ha a fentiek szerint készítjük 
el a burgonya talaját s ha rendes fordában 
vetjük, akkor lassanként a legnagyobb termést 
fogjuk belőle elérni és hasznát fogjuk látni a 
hamutrágyának még a gabonaféléknél is. 

Ha az elmondottak szerint előkészített talajon 
termelünk burgonyát, akkor már előre bizto-
sítottuk annak nagy keményítőtartalmát. Nem 
tagadhatjuk azonban, hogy a keményítőtarta-
lomra befolyással van a burgonya faja is. Mert 
vannak silány fajok, melyek a legjobb talajban 
is kevés keményítőt gyűjtenek. Pedig bármi 
célra termeljünk burgonyát, mindig a nagyfokú 
keményítőtartalomra kell törekednünk, mert 
annál értékesebb a burgonya még állati takar-
mánynak is. 

Ha fontolóra vesszük, hogy állattenyészté-
sünk a takarmányhiány miatt stagnál, akkor 
ösztönszerűleg a burgonyatermelésre kell törek-
vésünknek irányulni. Holdankint átlag 200 
mm. t számítva termésül, ezt száraz anyag-
tartalma szerint egyharmadára redukálva, akkor 
is 66 mm.-t nyerünk, amit semmi néven ne-
vezendő takarmányfű meg nem adhat. Ha 
továbbá tekintetbe vesszük, hogy két mm. 
burgonya felér egy mm. legjobb szálas takar-
mánnyal, akkor —• dacára, hogy száraz anyag-
tartalma kisebb a szénáénál — magunknak 
teszünk szándékos kárt, ha a burgonyát be 
nem állítjuk forgónkba, állati takarmányozásra. 
Körülbelül M hónapig eláll veremben, pincében, 
honnan kényelmesen lehet a napi takarmány-
ban föletetni. Állataink erősen fejlődnek, illetve 
bőven tejelnek tőle. Tehát termeljünk több bur-
gonyát, s több jövedelmet nyerünk földjeinkből. 

Nem szabad azonban a burgonyatermelésnél 
abha az általános nagy hibába esni, amit széles 
e hazában majdnem mindenütt tapasztalunk, 
hogy ugyanazon földet többször egymásután 
ültessük be vele. Majdnem mindenütt hall-
hatni e gazdasági kifejezést : ez az én krumpli-
földem. A burgonya a talajt kimeríti. A bur-
gonya után minden más növény — különösen 
kalászos — jól megterem. Tehát csakis rendes 
vetőforgóba kell beállítani és akkor hasznára 
lesz a földnek, melyet miatta átkapálunk, hasz-
nára le*z a gazdának, mert nagy termést 
várhat utána. 

Még végül megjegyzem, hogy az olyan föl-
det, mely a nedvességet nehezen tartja, tavasz-
szal mennél korábban és mennél mélyebben, a 
kötött talajt pedig kellő őszi előkészítés után, 
tavasszal egyáltalán ne szántsuk alá. A bur-
gonyát pedig simára nií\ éljük, hogy földje 
hamar ki ne száradhasson. Ezek a legszüksé-
gesebb tudnivalók, melyek hasznot és jövedel-
met biztosítanak a gazdának. 

(Nógrádsipék.) Kinyer Ödön. 
* 

Nem tudom, hogy a t. cikkíró úr honnan 
merítette az adatokat, azonban sajnálatomra 
ki kell jelentenem, hogy óriási tévedésben van 
a számokat illetőleg. A burgonyából az orszá-
gos átlag kat. holdanként 44 métermázsa (q). 
Jattba szerint helyes mívelés mellett 60—90 
q termés érhető el és ('serháti szerint: „a jó 
erőben levő talajokon megfelelő kultúrával az 
átlagtermések 80—100 q-ra fokozhatok". (L. 
Cserháti: Növénytermelés. II. köt. 229. oldal.) 
Hol vagyunk mi a t. cikkíró úr által említett 
300 q-tól, avagy csak a 200 q átlagtól? ! — 
Ugyanezen arányban kell csökkenteni a számí-
tásokat az egész közlemény keretében, hogy tiszta 
képet nyerjünk. — Egy másik megjegyzésem az, 
hogy trágyás földbe nem jó burgonyát vetni, mert 
1. a burgonyabetegségek (burgonyavész!) legtöbb 
kárt tesznek a trágyás földbe vetett burgonyá-
ban ; 2. bebizonyított dolog az is, hogy a 
burgonya ízletesebb, ha az elővctemény alá 
adtuk a trágyát. A burgonya egyike azon 
növényeknek, amelyeknél a mesterséges trá-
gyák okszerű használata igen helyénvaló. Tehát 
műtrágyát kell alkalmaznunk. Itt megemlí-
tem még azt is, hogy „a burgonya az ú. n. 
kálinövények közé tartozik, amennyiben hamu-
jának több mint 60" o-át teszi ki a káli, 
ennek dacára a burgonyának nem a káli, 
hanem a nitrogén és a foszforsav a legálta-
lánosabban használt műtrágyája; a káli csak 
bizonyos talajokon jő figyelembe"'. (Lásd: Cser-
háti: Növénytermelés. II. köt. 198. old.) Ezek-
után az elmondottak szíves figyelembe vételével 
kell a fönti cikket elbírálni. Rovatvezető. 
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A házinyulak nyári takarmányo-
zásáról. 

A közeledő jó idők beálltával majd a nyulak 
kezdik már megúnni a téli száraz takarmányt, 
kezdenek válogatósabbak lenni s mindjobban 
megkívánják a zöldségfélét. Tehát a nyúltenyész-
tőknek már arról kell gondoskodniok, hogy 
nyárra zöld takarmányt adhassanak nyulaiknak. 

Hogy az mi legyen, abban ők nem igen 
válogatósak, inert tudjuk azt, hogy a nyúl 
igénytelen állat, a legcsekélyebb eledellel is 
megelégszik. Megeszik — kivéve a mérges 
növényeket mindenféle parajt, falevelet. 
Különösen szereti az ákácfa levelét s még 
jobban a virágját. Úgyszintén a gyurkafa 
(sövény) gyönge levelét, tányérrózsa, hónapos 
retek levelét. A papsajt is nagyon kedvelt 
eledelük. Azonkívül igen szeretik a salátát, 
káposzta, kalaráb, karfiol levelét s minden 
konyha- és kerti hulladékot. Kedves eledelük 
a lóhere s azt igen mohón falják, mi föl-
fúvódást okozhat, ha sokat esznek belőle. 
Azért ne adjuk nekik azonnal, amint lekaszál-
tuk, hanem a lekaszálás után való nap. Addig 
azonban nem szabad rakáson hagyni a lóherét, 
hanem rácsra rakva kell szárítani. 

Most még azokról a növényekről óhajtok 
megemlékezni, melyeket igen érdemes nyúl-
takarmánynak elvetni, s melyek kisebb darab 
földről is bőséges termést adnak. 

Ilyen a csicsóka, melyet nagyon szeretnek 
s melynek úgy a gumóját, mint zöldjében a 
levelét és a szárát is megeszik. Gumója külö-

Kukaeos cseresznye. 
— Milyen volt a vásár ? — kérdeztem Bogár 

Mihálytól, aki a városból jött, hol cseresznyét 
árult. 

— Eleinte jól ment, de azután szekeremhez 
jöt t egy nagysága és első kérdése az volt, 
hogy nem-e kukacos a cseresznye ? Már hogy 
volna ilyenkor kukacos, mondtam. Későbben 
pedig minden cseresznye megnyüvesedik. De 
hát az nem is baj, mert a nyűve is a cseresz-
nyéből való. Ejnye, már hogy beszélhet ilyent, 
bácsi, mondta a nagysága. A férges cseresznye 
utálatos, az nem való tisztességes ember szá-
jába. Tavaly is azt mondta, hogy nem férges 
a cseresznyéje és mikor lenyeleztem és a vízbe 
tettem, hogy megmossam, tele volt a tál ku-

nosén szoptatós nyulaknak kitűnő eledele, mert 
bőven tejelnek tőle. Ezt kertben kerítés mellé 
is lehet ültetni. 

A marhakáposzta is sok takarmányt ad, 
mert nagyra megnő s nagy, dús levelé-
ből kisebb darab földről is többet kapunk, 
mint a közönséges káposztából. Késő őszig, 
egész a fagyok beálltáig szolgáltat levelet. 

Továbbá igen dús takarmányt ad a zabos-
bükköny. Ezt tavasszal elvetjük s zöldjében 
hordjuk be a nyulaknak. A zabos-bükkönynek 
még az az előnye is megvan, hogy mikor már 
lölszedtük, még utána a földbe csalamádét 
vethetünk, mi a nyulaknak még szintén sok 
értékes takarmányt szolgáltat. 

A falevelek közül ártalmas nekik a barackfa-
levél, a vetemények közül pedig a zöldhagyma 
szára. 

A nyulaknak a zöld takarmány mellé vizet 
adni nem szabad, mert hasmenést kapnak tőle. 
Etetésnél a zöldségféléből egyszerre keveset 
adjunk nekik, mert az megfonnyad s akkor 
nem szívesen eszik meg. Inkább keveset adjunk 
egyszerre és sűrűbben etessünk. 

Ha mégis hagynának ott az eledelükből, ne 
hagyjuk sokáig előttük, hanem a fonnyadt 
maradékot naponta távolítsuk el, mert külön-
ben megrothad s ártalmassá válik. Rothadt, 
penészes, vagy napon fölmelegedett zöldséget 
ne adjunk nekik. 

A téli száraz takarmány után ne azonnal 
— minden átmenet nélkül — fogjuk rá csupa 
zöld takarmányra őket, hanem fokozatosan. 

(Jászszentlászló.) Zsigmond Konrád. 

kacokkal. Azután megvizsgált néhány szemet, 
majdnem mind nyüves volt, hogy a kánya 
ette volna meg ! Amint ezt a vevők látták, 
mindegyik piszkálta cseresznyémet és talált is 
nyűvet eleget. Vége is lett a j ó vásárnak, a 
többit csak úgy el kellett vesztegetnem, hogy 
szégyenre vissza ne hozzam. É n nem tudom, 
mi lelte cseresznyefáimat ? ! Máskor nem volt 
férges a gyümölcsük. Mitől van az ? 

— Mitől? kérdezi Mihály gazda. Én meg-
mondom. Nem magától, ahogy annak a nagy-
ságának mondta, hanem egy picike légy okozza 
ezt a galibát. 

— Légy ? ! — csóválta fejét Mihály gazda. — 
Mi köze a légynek a nyűhöz ?• 

— Annyi köze van, hogy a nyű a légy 
tojásából való. 
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— Ilyent sem hallottam ! Hogy lehetsé-
ges ez ? 

— Úgy, hogy a picike légy, mely a mi 
szemtelen legyünknél kisebb, amint a cseresz-
nye érni, pirosodni kezd, minden szemre rak 
egy tojást, melyből rövid idő alatt szemmel 
alig Iái ható nyű kel ki és azonnal befurakodik 
a cseresznye húsába. Miután a nyű pici, észre 
sem venni, hogy hol ment be. Ott azután 
lakmározik a cseresznye húsából és mikor 
elegendőre megnőtt, amely úton bement, azon 
kijön, leveti magát a földre és abban, közel a 
színéhez, bebábozódik. A bábból jövő tavasszal 
ismét legyek lesznek és megint raknak peté-
ket a gyümölcsre. 

— Akkor — jegyezte meg Mihály bácsi — 
igaza volt annak a nagyságának, mikor azt 
mondta, hogy a nyüves cseresznye tisztességes 
ember szájába nem való. 

— Nem is. De utálatossága mellett még 
más baj is van. Ha a cseresznyelégy egy-egy 
vidéken nagyon elszaporodik, tönkre megy az 
egész termés. Azért tenni kell ellene, meg kell 
gátolni elszaporodását. 

— Lehet? 
— Igen. Csak miután ismerjük a cseresznye-

légy életét, pusztíthatjuk is. Maga a légy ellen 
semmit sem tehetünk, mert el nem fogdoshat-
juk, meg nem ölhetjük, de a nyüvével ugyan-
csak elbánhatunk. 

— Mit tegyünk? 
— Legelőször is minden lehullott cseresznye-

szemet szedjünk össze és etessük meg a disznók-
kal vagy dobjuk oda a baromfiaknak; ha van 
bennük nyű, nem fog elszabadulni. Ez azért 
szükséges, mert nem minden nyű mászik ki a 
cseresznyéből, hanem szemestől kerül a földre. 

Mikor a gyümölcsöt leszüreteltük, hintsük 
meg egy ujjnyi vastagon hamus korommal a 
cseresznyefa alját, kapáljuk be és azután for-
gassuk meg jó ásónyomnyira, hogy a földbe 
rejtőzött bábok mélyen a föld alá kerüljenek 
és hogy kimászásukat még jobban megnehe-
zítsük, a leforgatott földet megsulykoljuk. 
Amint mondtam, a bábokból tavaszra ismét 
legyek lesznek ; hogy kibúvásukat megnehezít-
sük, az elvirágzás után ismét tapossuk meg 
keményre a cseresznyefák alját. 

A szüret utáni leforgatással és sulykol ássál 
jobb, ha néhány napig várunk, mert a bábo-
kat a gyöpi, vagyis a közönséges kis fekete 
hangyák nagyon pusztí t ják; engedjünk nekik 
időt, hogy segítségünkre lehessenek. 

Ep oly hasznos, ha a cseresznyefák alá 
engedjük a baromfiakat, mert azok is sok 
nyüvet, bábot fogyasztanak el. 

Aki pedig tapasztalja, hogy nála nagyon 
elszaporodtak a cseresznyelegyek, az ne várja 

be, míg a cseresznye megérik, hanem félig 
éretten szedje le és pusztítsa el, vagy ha épen 
föl akarja használni, aszalja meg vagy főzze 
meg pálinkának. Az egy évi termést nem 
szabad sajnálni, ha a többit meg akarjuk 
menteni. 

— Hát én meg is teszem, — erősítette 
Mihály gazda — de ha szomszédjaim nem 
tartanak velem, nem sok haszna lesz mun-
kámnak. 

— Ugy van. De rajta leszünk, hogy köves-
sék a védekezésben Mihály gazdát. Évről-
évre új meg ú j ellenségek támadják a gyü-
mölcsfákat és termésüket; panaszkodni eleget 
panaszkodnnk, de tenni alig teszünk ellene 
valamit. Akárhány van, aki még a hernyó-
fészkeket is csak parancsra, fenyegetésre szedi 
le. Jobb lenne, ha az ilyeneknek egy gyümölcs-
fájuk sem volna, mert legalább nem tenyész-
tenének hanyagságukkal mindenféle káros nyü-
veket, gombabetegségeket, nem volnának az 
igyekező emberek kárára. 

A cseresznyelégy veszedelmes ellenség, de a 
cseresznyefákat még egy nagyob i csapás is 
fenyegeti, sőt több helyen érte is már. Ezt a 
veszedelmet egy gombabetegség okozza, mely 
pusztítja a leveleket, utóbb a fiatal haj tásokat 
és végre megöli magát a fát is. 

Amely cseresznyefáról a levelek időelőtt 
betegen hullanak le ; amelyen a virágok el-
pusztulnak vagy a gyümölcs megposhad ; 
amelyen a fiatal hajtások egymásra száradnak, 
szóval a fa lassanként pusztul, évről-évre egy-
egy ága elhal, ott már nagyban garázdálkodik 
a gombabetegség. 

Ahol ez a veszedelmes betegség akár a 
cseresznye-, akár a meggyfákon mutatkozik, 
azonnal hozzá kell fognunk a védekezéshez. 
A lehullott leveleket, gyümölcsöt, mely gyakran 
a fán összeszáradva megmarad, össze kell 
szedni és megsemmisíteni, elégetni. Ugyanezt 
kell tenni a száraz ágakkal, mert mindezeken 
a gomba csírái tenyésznek. Amellett hasznos, 
ha a fát a fakadás előtt vagy a levélhullás 
után (jobb mindakétszer) 2°/o-os kékgálic-
oldattal jól megpermetezzük, úgy, mint a 
szőlőt szokás. 

— Gombabetegség, — mondta ismételve 
Mihály gazda, és látszott arcán, hogy kétel-
kedik benne. 

— Ugy látom, hogy Mihály gazda nem 
hisz a gombabetegségekbeu, úgy-e ? 

— Hinni, ha okos emberek mondják, el 
kell hinnem, de nem értem, hogy micsoda az, 
hogy keletkezik, hogyan ter jed? 

— Pedig könnyű megérteni is ; de több idő 
kell hozzá ; majd alkalmilag beszélgetünk róla. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 
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Gazdasági Tanácsadó. 
T. J. Puszta-Tete. Az orsz. magyar méhé-

szeti egyesület címe : Budapest, IX., Imre-utca 
4. sz. Hivatalos szaklapja a „Magyar Méh", 
mely a tagoknak ingyen jár. Tagsági díj éven-
ként 5 korona (lieíratás 2 K). 0. S. Sós-
szentmárton. Méhészeti eszközökért folyamod-
hatik a földmív. miniszter úrhoz (1 K bélyeg), 
olcsó árban az orsz. méhészeti egyesülettől be-
szerezhet minden eszközt, kaptárt stb. Címe 
fent megadva. — S. J. Anta lmajor . 1. Nö-
vényi betegségek, ha nem küldenek be anya-
got, nem határozhatók meg. Tessék a jelen 
esetben a Rovartani Állomáshoz fordulni (Buda-
pest, II., Debrői-út). 2. Nem valószínű, hogy 
komolyabb bajról volna szó. A diófának egy 
nevesebb növényi ellensége van, ez a Marsonia 
Juglandis, amely barnás foltok alakjában mu-
tatkozik. A beteg levélminta vagy zöld dió 
beküldendő volna vagv a növényélet- és kór-
tani állomásnak (M.-Ovár), vagy a Rovartani 
Állomásnak. — Z. Gy. Sárosfa. „A legnagyobb 
adó" c. közleménye nálam van, s okvetlenül 
közölni is fogjuk; azonban a „Mi a goinba-
betegség?" c. cikkről mitsem tudok, hiszen 
lapunk gazdasági melléklete rovatát csak léte-
sítése óta (4 év óta) vezetem. Minél gyakrab-
ban keressen fel k. kolléga úr cikkeivel, ame-
lyek mind igen értékesek, mert az életből 
merítettek. Néha-néha olyat is kérünk, amely 
nem párbeszéd, azt azután nem fog kelleni a 
„Tárca" rovatban közölni. — E. J . Hidaskür t . 
Magyar munka, amely nagyon jónak nevez-
hető, alig van abból, amit kegyed óhajt. Azon-
ban forduljon kérelmével a Kertészeti Tan-
intézet igazgatóságához (Budapest, I., Ménesi-út), 
ahonnan részletes felvilágosítást fog nyerhetni. 

— F. J . Tardoskedd. „Az aprójószág tartása 
és nevelése" c. műből a szerző nem rendelke-
zik egyetlen példánnyal sem, s így legnagyobb 
sajnálatára nem tehet kívánságának eleget. A 
mű megrendelésre íratott (a Franklin-Társulat 
részére) s a szerzőnek nincs eladási joga. Csak 
egynéhány tiszteletpéldányt kapott, azokat pe-
dig már elajándékozta. Hanem méltóztassék 
Hreblay Emil úrhoz fordulni, az szívesen küld 
müvéből egy példányt ingyen. (Címe : Nagy-
várad, kerületi állattenyésztési kir. felügyelő.) 
— K. L. Kopár . Minden néven nevezendő 
dohánytermelési ügyben forduljon a m. kir. 
dohánytermelési kísérleti állomáshoz, Debxe-
czen, ahonnan ingyen kap készségesen felvilá-
gosítást. — Sz. j . Zsigmondháza. 1. Több 
kakast és fiatalokat kell tartani. 2. Szak-
könyvben nézzen utána, hogy a tojást hogyan 
kell megvizsgálni, mert ennek leírása túl-
hosszadalmas. 3. Használjon ültetés alá mindig 

friss tojásokat. — Többeknek. Válasz ma-
gánlevélben ment. 

Gazdasági irodalom. 
— A szőlőtőke helyes metszése és annak 

okszerű nyári kezelése. Irta és rajzokkal 
ellátta Saary Ákos kerületi m. kir. szőlő- és 
borfelügyelő, Kaposvárott. Ara 1"30 kor., kap-
ható a „Pátria" irod. vállalatnál, Budapesten 
(II. kiadás). E könyv első kiadása néhány 
hónap alatt elfogyott, ami gazdasági szak-
munkánál nem mindennapi jelenség Magyar-
országon. E gyors népszerűség egyik titka az, 
hogy a szerző gyakorlati emberek számára 
gyakorlati munkát írt, vagyis olyat, amelynek 
minden szőlőbirtokos elolvasás után legott 
hasznát veszi. Kívánatos is, hogy a modern 
szőlőgazdaság ismeretei nálunk minél szélesebi) 
körben elterjedjenek, mert a magyar szőlő-
gazdaságba befektetett sok száz millió csak 
ö o 
úgy hozhatja meg a kamatait, ha a szőlőgaz-
dák gondos müvelés mellett minél nagyobb és 
minél jobb termést igyekeznek produkálni. A 
könyv pedig, amelynek címét e sorok fölibe 
írtuk, a szőlő körül a nyári hónapokban elő-
forduló legfontosabb teendőkben oktatja ki a 
gazdát, tehát megszerzése melegen ajánlható. 

V e g y e s e k . 
— Méhészeti előadások. Az /., III., IV., 

V., VI. és VII. kerületi állami méhészeti ván-
dortanítók folyó évi május hónapban az alább 
megnevezett napokon és helyeken tartják elő-
adásaikat. 1. Imrey Ferenc első kerületi, szék-
helye Rákoscsaba. 7-én Ordason, 8-án Gerde-
lakon, 9-én Dunaszentbenedekeu, 10-én Uszo-
don, 11-én Foktőn, 12-én Bátyon, 13-án Faj-
szon, 14-én Dusnokon, 15-én Miskén, 16-án 
Homokmégyen, 17-én Kalocsán, a tanítóképez-
dénél és 18-án Szakmáron. 2. Valló János 
második kerületi, székhelye Pozsony-Ligetfalu. 
2-án Komárom-Újvároson, 3-án Komáromi 
földmíves-iskolánál, 4-én Dunaújfalun, _ 5-én 
Aranyoson, 6-án Ekelen, 7-én Nemes-Ócsán, 
8-án Bogyán, 9-én Nagy-Megyeren és 11-én 
a pozsonyi állami tanítóképző-intézetnél. 3. Rózsa 
János negyedik kerületi, székhelye Sárospatak. 
6-án Nagyszalánczon, 7-én Regete-Ruszkán, 
8-án Györkén, 9-én Petőszinyén, 10-én Alsó-
Kemenczén, 11-én Felső-Kemenczén, 13-án 
Tamóczon, 14-én Bajánházán, 15-én Palóczon, 
16-án Nagy-Szeretván, 17-én Pályin és 18-án 
Kis-Szeretván. 4. Forgách Lajos ötödik kerületi, 
székhelye Arad. 12-én Apateleken, 13-án Kar-
nán, 15-én Nagyhalmágyon, 16-án Beélen, 
17-én Battonyán, 18-án Békéscsabán a gazda-
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sági ismétlő-iskolánál. 21-én Szalontán a gazda-
sági ismétlő-iskolánál és 22-én Szakadon. 5. Tóth 
János hatodik kerületi, székhelye Nagy-Enyed. 
3-án Ladamoson, 4-én Vízaknán, 6-án Nagy-
szebenben a tanítóképezdénél, 7-én Szelistyén, 
8-án Lámkeréken, 9—10-én Déván az állami 
tanítóképezdénél, 11-én Bajesden, 13-án Dom-
bán, 14-én Küküllőváron, 15-én Alsó-Bajomon, 
16-án Medgyesen, 17-én Buzdon, 18-án Diódon, 
21-én Magvarlapádon, 22-én Csombordon, 23-án 
Lőrinczréven. 6. Nagy János hetedik kerületi, 
székhelye Kolozsvár. 8-án Havadon, 9-én Aty-
hában, 10-én délelőtt Székelyszentmiklóson, 
délután Piátfalván, 11-én Székely keresztáron 
az állami tanítóképezdénél, 12-én délelőtt Szé-
kelymagyaróson, délután Bikafalván, 13-án 
Homoródálmáson, 14-én délelőtt Szentkereszt-
bányán, délután Szentegvházasfalun, 15—16-án 
Székelyudvarhelyen. 

— Gyümölcskivitel Angliába. A német 
országos gazdasági egylet londoni gazdasági 
szakértője érdekes ujjmutatásokkal szolgál az 
Angliába való gyümölcskivitelt illetőleg. A mi 
szempontunkból is a finomabb asztali gyümölcs 
(hibásan: táblagyümölcs) és a nehezebben el-
tartható eper- és málnafelék jönnek tekintetbe 
itt, mert a tengerentúli verseny ezeknél nem 
olv erős és mert az angol piacnak épen ezek-
ben a gyümölcsfélékben igen nagy a fölvevő 
képessége. De a lehető legnagyobb nyomaték-
kal kell arra utalni, hogy csak a legjobb 
minőség, a leggondosabb szedés, ügyes szortí-
rozás és megfelelő csomagolás nyerheti meg 
az angol piacot, melynek közönsége épen 
ezek iránt nagyon igényes. Belebuknék az, aki 
oda egyenlőtlen, értéktelenebb gyümölcsöt 
akarna küldeni. Az első minőségű asztali gyü-
mölcs ára két-háromszor akkora, mint a gyen-
gébb minőségűé. Ha tehát a kedvező piactól 
nyereséget akarunk elérni, annak előfeltétele a 
kellő érettségi állapotban való gondos szedés 
és az ügyes szortírozás. Az Angliában hasz-
nálatos csomagolási eszközök közül első sor-
ban a kerek, fedél nélküli kosarakat kell 
megemlíteni, melyeknek kidomborított fene-
kük van, hogy úgy legyenek egymásra állít-
hatók, hogy a tartalmuk össze ne zúzódjék. 
Fagyapot, vagy páfrány, két keresztben rá-
illesztett fűzfavesszővel tartva, szolgál fedőül. 
Lapos, négyszögletű kosarak fedővel is alkal-
masak a finomabb gyümölcsök szállítására. 
Vannak aztán négyszögletes födeles kosarak 
1 tucat mutatóba való legfinomabb alma, körte, 
vagy szilva küldésére. Nagy súlyt kell a szoros 
és mégis nyomás nélküli csomagolásra fektetni. 
Minél finomabb a gyümölcs, annál kisebb 
mennyiségben kerül szállításra. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a kosár vagy 

láda kinyitásánál kellemes látvány táruljon a 
vevő elé. Ezen célra selyempapiros papircsipke 
előnyösen használható. A kosár felső részét 
meg kell jegyezni, hogy felfordításnak elejét 
vegyük, úgyszintén a gyümölcs minőségét 
és a küldemény nettó-súlyát is rá kell írni. 
A gyümölcsüzlet legnagyobb nehézsége két-
ségtelenül az, hogy a gyümölcsöt előzetes ár 
kikötése nélkül valamely angol cégnek kell 
küldeni, amely csak kevés előleget ad. Részlet-
fizetés az eladás arányában történik, még 
pedig a sokszor tekintélyes összegek levoná-
sával. Mindenesetre szükséges, hogy valamely 
megbízható tudakozó irodánál szerezzünk in-
formációt az illető cégről és az üzlet meg-
kötésénél pontos megállapodásra jussunk a 
szállítási és fizetési föltételeket illetőleg. Ha 
pörösködésre kerül a sor, akkor már gyakran 
elvész a kérdéses összeg. Nagyobb kötések 
eszközlése előtt ajánlatos egy ügyes szakem-
bert Londonba képviselőül kiküldeni, aki min-
den részletre nézve kellő tájékozódást szerez 
előzetesen. 

— Olcsó tojáskeltető-gépek. Az iparszerű 
és jól jövedelmező baromfitenyésztéshez feltét-
lenül szükséges a jó tojáskeltető-gép, mellyel 
a kotló szeszélyeitől teljesen független mennyi-
ségben és időben — tehát télen is, mikor a 
fiatal baromfit kétszeres árért adhatjuk el — 
tetszésünk szerint tenyészthetünk baromfit. Hogy 
a tojáskeltető-gépek nem tudnak eléggé a nép 
szélesebb, tehát vagyontalanabb rétegeiben 
meghonosodni, hová tulajdonképen rendelteté-
sük sorolja, egyedüli oka e gépek roppant drá-
gasága. Nem gondolhatjuk, bogy a kisgazda 
— kinél ily gépnek hiányozni nem lenne sza-
bad — egy 100 tojásnak való keltetőgépért 
150—160 koronát fog fizetni. Ez könnyen 
megmagyarázza, miért nem terjed a keltető-
gép a tanítók és nép között. Nemzetgazda-
sági szempontból pedig rendkívül fontos, 
hogy minél több falusi ' tanító és lelkész 
birtokában legyen ily keltetőgép. Részint 
azért, mert a tanító és lelkész állásánál 
fogva mindazon eszközökkel rendelkezik, mely 
az okszerű és tömeges baromfitenyésztéshez 
előfeltételül szolgálnak s így némi csekély 
fáradság- és utánjárással fizetését megkétsze-
rezheti; részint azért, mert a nép a baromfi-
tenyésztés oly rendkívül fontos mellékgazda-
sági ágát csak akkor fogja rendszeresen és 
tömegesen űzni, ha tanítójában ebben is ve-
zetőt lát, ki a géppel való kezelésben elég 
jártassággal rendelkezvén, neki a kellő útba-
igazítást megadhatja. így fog a keltetőgép a 
nép között is elterjedni, hamarabb, semmint 
hinnők. Tanítók és lelkészek, kik baromfitenyész-
téssel, foglalkoznak, 50 tojásnak való keltető-
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gépet 35 kor., 100 tojásnak 50 kor., 200 
tojásnak 70 kor., 300 tojásnak 90 koronáért 
kaphatnak készpénz- vagy tetszés szerint való 
részletfizetés mellett Moro Antal fajbaromfi-
tenyészetében, Mezőkövesden. Érdeklődők ott 
mindenben részletes felvilágosítást nyerhetnek 
levélbeli megkeresésre. 

— Méhészeti tanfolyamok. A gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban az 1907. év 
folyamán hat időszaki tanfolyam fog tartatni, 
a következő beosztás mellett : május hó 1 — 
21-ig földmíves kisgazdák, június 1—15-ig 
erdőőrök, június 18—28-ig lelkészek, július 
1—21-ig és július 24-től augusztus 15-ig nép-
tanítók, végre augusztus 18 —31-ig nők szá-
mára. Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az 
azokon résztvevők a méhtenyésztés elméleti 
és gyakorlati ismereteit elsajátítsák, valamint 
hogy a méhkaptáraknak és méhészeti segéd-
eszközöknek házilag való elkészítését is meg-
tanulják. Mindegyik tanfolyam hallgatói annak 
tartama alatt teljes ellátásban díjtalanul ré-
szesülnek és ezenkívül azok részére, kik pá-
lyázati kérvényükben szorult anyagi helyze-
tüket igazolják s a m. kir. államvasutaknak 
a távolsági forgalom 7—16. vonalszakasza kö-
zött lévő valamelyik állomásáról jönnek, a 
személy és vegyes vonatok III. kocsiosztá-
lyában érvényes félárú menetjegy váltására 
jogosító igazolvány küldetik, melynek ára a 
visszautazás költségeivel együtt a tanfolyam-
ról való elutazásokra fog megtéríttetni. Min-
den egyes tanfolyamra 20—20 hallgató véte-
tik fel. A pályázni szándékozók felhívatnak, 
hogy egykoronás bélyegjeggyel ellátott folya-
modványukat, melyben a foglalkozásuknak meg-
felelő tanfolyamra való felvételüket kérelmezik, 
a m kir. földmívelésügyi miniszterhez címezve, 
felettes hatóságuk útján, a földmívesek és más 
foglalkozásúak pedig községük elöljáróságának 
ajánlásával ellátva, az illető tanfolyam kezdete 
előtt legalább egy hónappal nyújtsák be. 

— Szövetkezeti falu Algírban. A francia 
kormány a telepítésnek merész, de életrevaló 
kísérletével foglalkozik mostanában: szövetke-
zeti falut akar létesítési Oran város mellett, 
Algírban. E célból 1000 hektár kedvező fek-
vésű és talajú földet jelölt meg a telepesek-
nek. A területet most még részben erdőség 
borítja, ezt tehát ki kell irtani. A telepesek 
minden hektár föld után 1 frank bért fognak 
fizetni s földjeiken szemes termények és takar-
mány termesztésével, úgyszintén állattenyész-
téssel fognak foglalkozni. A szövetkezeti falu O o 
létesítéséhez, illetve a munka megkezdéséhez 
200 ezer frank alaptőkére van szükség ; ezt 
50 frankos részjegyek útján hozzák össze. 
Párisból jelentik, hogy az egész tőkét már 

lejegyezték, az algiri szövetkezeti falu tehát 
létesül s a telepesek a legszebb reményekkel 
fognak hozzá a munkájukhoz. 

— Galambhízlalás. A hizlalás céljára első 
helyen alkalmas a tengeri, de jó hizlaló anyag 
az árpa, repce, borsó és pohánka is. E mag-
vakat etetés előtt 5 órával gyengén sósvízben 
felpuhítni célszerű s öregebb galambok elé 
egyszerűen felszórni, hogy jóllakásig ehesse-
nek, fiatalabbakat azonban indokolt tömni, 
minden etetéskor kibocsátván, vagy kivévén a 
galambokat szűkrekeszű, mozgást nem engedő 
kosaraikból, vagy ketreceikből s etetés után 
ismét visszahelyezni azokba. Célszerű naponta 
4—5-ször eszközölni az etetést, vagy tömést, 
egy-egy adagra a galamb nagyságához képest 
50—100 szem tengerit, vagy megfelelő egyéb 
szemet nyújtván. 8—10 nap alatt rendszerint 
befejezettnek tekinthető a galamb hizlalása. 

— Kedvezményes tenyészállatbeszerzés. 
A földmível síigyi miniszter fölhívta valamenv-
nyi vármegye törvényhatóságát, hogy az érde-
kelteket utasítsák, amennyiben a köztenyész-
tésben mutatkozó bika- és kan szükségletüket 
állami közvetítéssel, kárbiztosítás, esetleg rész-
letfizetés és méltánylást érdemlő esetekben 
bizonyos százalék árengedmény elnyerése mel-
lett (íhajtanák fedezni, ily irányú kérelmeikkel 
forduljanak mielőbb az illetékes állattenyész-
tési felügyelőkhöz. Adományként apaállatot 
nem engedélyez a miniszter. 

— A bir tokos és a gazdatiszt közöt t i 
jogviszony. A m. kir. Kúria legutóbb a követ-
kező birtokosokat és gazdatiszteket érdeklő 
elvi jelentőségű határozatot hozta: A birtokos 
és a gazdatiszt közötti jogviszony szabályozá-
sáról szóló törvény 18. §-ának a cl >log ter-
mészetéből folyó, de a törvényjavaslat indo-
kolásában kifejezetten is körülírt értelme 
szerint a szerződésnek a 16. § alapján való 
fölbontására olyan írásbeli értesítés szükséges, 
amelyben a fölbontás oka is elő van adva, 
ennélfogva sem szóbeli elbocsátás, sem olyan 
levél a szerződés fölbontására előírt alkalmas 
értesítésnek nem tekinthető, amelyben az elbo-
csátás okául szolgáló esetek fölhozva nincsenek. 

T a r t a l o m : Pelyemtenyésztésünk. Cséplő Ernő. — 
Madárfészkek. Gubitza Kálmán. — Pincegazdaság. 
Póscli Károly. — Az alg. ógyi földmíves-iskola baromfi-
tenyészetéről. Csiby Gúhor. — Lugasoszlopok cement-
ből. Krenedits Ödön. — A bor savának csökkentése 
természetes úton. Györy Elemér. — A burgonyater-
melés. Kluger Ödön. — A házinyulak nyári takarmá-
nyozásáról. Zsigmond Konrád. — Kukacos cseresznye. 
(Tárca.) Zádor Gyula. — Gazdasági Tanácsadó. — 
Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1907. 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 s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népokta tás i 
in téze t , tehát 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 111 gye a . 
A l ap megküldése i rán t i fo 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 előljárósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptanítók 
L a p j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pós t a világosan k i í randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy é v r e 10 korona, f é l év re 5 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l 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 rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó hi rdetés i d í j e lőre kü ldendő 
b e . 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 részét 
tevő p e t i t nyomású es egyhasabú sora 1 ko rona . 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 kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: . KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . 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 n n l t v i s s z a . 

Az országgyűlési tanítói napok 
után. 

A néptanítók fizetésrendezóséről szóló 
törvényjavaslatok tárgyalását az ország-
gyűlés befejezte s a magyar nemzeti 
kultúra géniusza bizonyára nem késik 
közoktatási kormányunk bölcs vezérének 
az elismerés pálmáját átnyújtani. 

1907. év március ós április, hava a 
magyar nemzet kultúrtörténetében min-
denha aranybetűkkel lesz fölírva! 

Gróf Apponyi Albert miniszteri hivatal-
foglaló beszéde alkalmával a nála tisz-
telgő Eötvös-alap országos tanítói segítő-
egyesület küldöttsége előtt emlékezett 
meg a nemzetnek a tanítósággal szem-
ben meglevő nagy kötelezettségei-
ről, amelyeknek eleget tenni, a maga 
részéről becsületbeli dolognak jelen-
te t te ki. 

tí ím, miniszterünk fényesen beváltotta 
ígéretét ! A nemzeti művelődés lelkes 
bajnokai a legszebb reményekkel néznek 
a jövő elé, mert Apponyi gróf szemé-
lyében oly férfiút tudunk , kultuszmi-
niszteri székben, kiben sem a nemzeti 
gondolat, sem nemzeti kultúránk barátai 
és munkásai sohasem fognak csalódni s 
azt hisszük, hogy Apponyi múltja csak 
megerősítheti ezt a reményt. 

A magyar néptanítóság osztatlan mély 
hálája és forró köszönete kíséri nagy 
miniszterünket, hogy megértette s a 

lehetőség szerint honorálja azt a munkát 
amelyet a nevelésügy harcosai teljesíte-
nek a nemzeti gondolat erősítése és fej-
lesztése körül. 

Meghódítani az iskolát a magyar 
nyelvnek, belevinni az államnyelvet az 
ország minden talpalattnyi helyére: ez 
miniszterünk nemzeti kultúrpolitikája. 
S jól tudja, hogy ezt csak sorsával meg-
elégedett s anyagi gondoktól ment, kép-
zett tanítósággal és könyörtelenül szigorú 
iskolai törvényekkel lehet. A világért 
sem akarja elnyomni a nemzetiségeket, 
nem akarja gátolni őket nyelvük és kul-
túrájuk fejlesztésében, de nem akarja 
továbbra is tűrni, hogy az ország több 
ezer iskolájában nem tanítják az állam 
nyelvét. • 

Vagy tovább tűrhető-e az a valóság-
gal hajmeresztő alacsony értelmi fok, 
melyben a románlakta vidékeken a nép 
sínylődik? Sehol az országban — kivéve 
a rutén területet — nincs annyi analfa-
béta, mint a románoknál. S minden kul-
túra nélkül való szűkölködésükön nem 
változtat, vájjon az egyesült, vagy nem 
egyesült román egyház autonóm ható-
ságaira volt-e bízva a szellemi javaikról 
való gondoskodás. Összeszorul minden 
hazafiasan érző szív, ha a magyarországi 
román analfabéták számán végigtekin-
tünk. 

Az északi megyékben így hullámzik 
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arányszámuk: Szatmárt 60, Besztercze-
Naszódban 62, Szilágyban 74, Máramaros-
ban 83, Szolnok-Dobokában 85 ; a dél-
vidéken pedig így: Temesben 54,Krassó-
Szörényben 68,Fogarasban 7 5,Hunyadban 
86; végre Erdély közepén így: Torda-
Aranyosban 79, Alsó-Fehérben 80, Ko-
lozsban 81 százalék. Még megdöbben-
tőbbek az abszolút számok, ha a 24 éves 
korhatárnál kezdődő férfinépességet vesz-
szük csak figyelembe, tehát nem tekint-
jük a gyermekeket s a nőket. 

Közokulásra idejegyezzük néhány 
megye oláh lakósságáról a hiteles sta-
tisztikai följegyzéseket: 

24 évet be- Ebből tud 
Megyében töltött ro- írni és 

mán férfi olvasni 
Temes . . . 50.487 23.035 
Arad 53.157 14.313 
Szilágy 29.904 4.116 
Kolozs 35.317 4.357 
Torda-Aranyos . . . . 29.117 5.232 
Szolnok-Doboka . . . . 45.235 5.606 
Alsó-Fehér 39.817 7.892 
Hunyad 67.349 11.406 
Kis-Küküllő 13.927 2.451 
Besztercze-Naszód . . . 21.246 6.814 

Erdély északi megyéiben 150.000 ro-
mán teljeskorú férfira 127.000, a déli 
megyékben 137 000 re 98.000 analfabéta 
esik. 

Ezt az elmaradottságot az állam nem 
nézheti topább és segítőkezét ajánlja 
föl, azzal a kikötésééi, hogy a nemzeti-
ségi iskolának az állami támogatás fejé-
ben gondja lesz nemcsak az anyanyelv, 
hanem az állam nyelvének kellő sikerű taní-
tására is. Apponyi gróf reformja szeren-
csés kézzel oldja meg a jelen és a közel 
jövő kérdését. Az iskolázás és a magyar 
nyelv tanításának szigorú keresztülvitele 
valóban becses előnyök. 

Nem kétséges, hogy a reform forduló-
pontot fog képezni népoktatásunkban. 
Fordulópontot a sikerek iránya felé. 
Hatalmasan fog közreműködni az állam 
nyelvének terjesztéséhez. Az ismétlő-
iskolák segítségével még azt is el fogjuk 
érni, hogy a nemzetiségi vidékek tanulói 

a magyar nyelvet nem felejtik el azon-
nal az elemi tanulás befejezte után. 

Az iskolának révén való magyarosítás 
vádja igazán olyan, a valósággal ellen-
kező ráfogás a nemzetiségek részéről, 
melyet nemcsak közoktatásügyünk eddigi 
története nem igazol, de egyetlen számba-
vehető magyar politikus és államférfiú 
nyilatkozata vagy programszerű köve-
telése sem. A magyar törvényhozás, a 
magyar kormány, sőt még a magyar 
közvélemény sem azért sürgette a nem-
zetiségi népiskolákban a magyar nyelv 
sikeresebb tanítását, hogy megmagyaro-
sítsa a nemzetiségek ifjúságát. Sürgette 
azért, hogy a magyar nyelv tudása sza-
porítsa az ország különböző ajkú és szár-
mazású lakosai között az összetartozás 
ama szálait, melyeknek szövedékéből 
alakul meg az igazi hazaszeretet. A ma-
gyar nyelv minél szélesebb körben való 
elterjedése egyik legerősebb biztosítéka 
az állami egységnek. 

Elvitázhatatlan tény továbbá az is. 
hogy napjainkban, a modern élet kul-
túrigényei közepett s a létért való harc 
esélyei, a boldogulás föltételei közt való-
ban világok választják el a betűtudót 
az analfabétától. Amaz hasonlíthatatla-
nul fölötte áll, előtte jár emennek s 
kihasználja, élvezi helyzete előnyeit. Na-
gyobb a szemhatára, többről értesül, 
többet gondolkozik, mint emez ; elhatá-
rozásai tehát mélyebbek, tartalmasabbak 
s szabadabbak emezénól, ki mindenben 
mások segítségére szorul és ítéletében 
is azokba kapaszkodni, hozzájuk alkal-
mazkodni kénytelen. A betűtudás ma a 
kultúrállapot és értelmiség alapja. 

Mint már oly sokszor, a jelenlegi 
országgyűlési tárgyalások alatt is kétsé-
get kizáróan kiderült, hogy a nemzetisé-
gek egyszerű népét lelketlen, hatalomra 
vergődött egyének önző célokból fana-
tizálták s a kormány s magyarság ellen 
izgatták. 

A mélyen elszomorító esetek között 
a leggaládabb Korodi Lucnak e modern 
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Coriolánnak legújabb tette, amellyel a 
német ifjúság lelkületébe a legengesztel-
hetetlenebb gyűlöletet igyekezik oltani 
Magyarország és a magyarok ellen. 

Ifjúsági könyvet írt, melynek címe: 
„Erdély földje és népe". Bevezető sza-
vaiban valóságos dicshimnuszt zeng a 
„Schul verein "-ról. „Az általános német 
iskolaegyesület, mely ma a külföldi né-
metségben a lelket tartja, írja Korodi, 
megalakulását az erdélyországi szászok-
ról való gondoskodásnak köszönheti, 
kiknek német kultúráját a magyarok 
nemzeti elvakultságukban és saját nem-
zeti erejük mérték nélkül való túlbecsü-
lésében megtámadták." 

Korodi ezután száz oldalon elmondja 
Erdély történetét olyformán, hogy min-
denütt, ahol lehet, leszidja a magyarokat 
s lehetőleg elhallgat mindent, miből a 
magyarság holmi erényeire lehetne kö-
vetkeztetni. Ellenben elmondja valóságos 
bőbeszédűséggel mindazt — egy ifjúsági 
könyvben! — amit Magyarországon poli-
tikai működése alatt az „átkos elnyo-
mókról" összehordott. A magyar türel-
metlenség jellemzésére fölhozza, hogy 
a magyarok Ofenpesten még a néme-
teknek a német sírfölírást sem engedik 
meg. Türelmetlenebb, gyűlölködőbb nép, 
mint a magyar, nincs a föld kerekségén. 
A magyarok kegyetlenkednek a szászo-
kon. Hol az iskolájukat, hol a nyelvü-
ket magyarosítják, hol meg a sajtójukat 
támadják és teszik lehetetlenné. Lépten-
nyomon előtolakodik Korodi, a politi-
kus, ki nem a történelemre, hanem a 
magyargyűlöletre akarja tanítani kis 
olvasóit. 

•A törvényjavaslatok elleni tüntetések, 
gyűlésezések s támadások alatt mégis 
jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy nem-
zetiségi tanítótársaink műveltebb és ko-
moly része, belátva a törvényjavaslatok 
nagy horderejét és előnyeit, nem engedte 
magát az álpróféták csábító szavaitól 
félrevezetni s férfias nyíltsággal lelkes 
telegramokban üdvözölte gróf Apponyi 

Albert minisztert, mint a néptanítók 
nagy és melegszívű barátját . 

Szíves örömmel köszöntjük a felénk 
közeledő nemzetiségi kartársakat. Ölel-
kezzünk mindnyájan testvérileg s lelke-
sedjünk közösen az igaz, a szép és jó 
örökké szent eszméiért és hevüljünk 
együtt a szerető, a közös anyáért : a ma-
gyar hasáért! 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

— Békenap. A világbéke nagy eszméje 
bevonul a hazai iskolákba is. Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter kör-
rendeletet intézett valamennyi egyházi és vi-
lági iskolai hatósághoz, melyben elrendelte, 
hogy ezentúl minden évben az első hágai 
békekonferencia megnyitásának napján, május 
hónap 18-án az ország mindenfokú iskolái-
nak önképző-köreiben és ifjúsági egyesületei-
ben röviden ismertessék a békekonferencia 
napjának jelentőségét, a béke-mozgalom esz-
közeit és szerveit. A miniszteri körrendeletet 
lapunk mai számának Hivatalos Részében egész 
terjedelmében közöljük. Még élénk emlékezet-
ben van az a nagyhatású beszéd, amelyet 
Apponyi a nemzetközi választott bíróság ügyé-
ben Párisban, az interparlamentáris konferen-
cián mondott el a sajtószövetség szervezése 
és nemzetközi béke s választott bíróság érde-
kében. Beszédének alaptétele az volt: hogy a 
nemzetközi béke érdekében a közszellemet ú j 
alapra kell terelni, a hagyományos előítéletek-
től és szenvedelmektől megtisztítani és külö-
nösen a nemzetközi bíráskodásnak mindinkább 
té r t hódító intézményét közismeretessé tenni. 
Ebből az alaptételből indul ki Apponyi most 
is és rámutat arra, hogy a közszellem átala-
kításának és a nemzetközi béke megvalósítá-
sának egyik fontos eszköze: az ifjúságnak az 
általános emberszeretet és béke szellemében való 
nevelése és tanítása. I t t említjük meg, hogy 
épp e sorok írásakor kaptuk Nagy József 
bezdáni tanító ily című füzetét : „ Békeszeretetre 
váló nevelés. Pedagógiai értekezés." Az érde-
kes füzet 50 fillérért kapható a szerzőnél, 

Bezdánban (Bács-Bodrog m ) . 

18* 
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Képek oláh iskoláink életéből. 
Brád vidékén jártam épen, amikor a feleke-

zeti tanítók fizetésrendezésére vonatkozó tör-
vényjavaslat ellen az oláh agitátorok Brádon 
tiltakozó gyűlést rendeztek. A gyűlés megfigye-
lése és tanulmányozása végett nem sajnáltam 
a fáradságot s magam is megjelentem a gyű-
lésen. A gyűlés képe a lehető legszánalmasabb 
volt. A vásárra begyült vidéki pórnép néhány 
száz főből álló tömege tette ki a hallgatóságot, 
amelynek egész mivoltáról lerítt az elhagya-
tottság és a tudatlanság, közöttük kiválva egy-
egy díszbe öltözött lelkész, mint a tömeget 
összetartó és mozgató kapocs. Nagy lelki meg-
nyugvással tapasztaltam, hogy ezen sivár tar-
talmi és lefolyású gyűlés a két év előtt ugyan-
itt, a Berzeviezy-féle törvényjavaslat ellen tartott 
tiltakozó gyűléshez képest, amely tiltakozó 
gyűlésen szintén jelen voltam, nagyon is enyhe 
lefolyású volt. A pópák . által már előzetesen 
preparált pórnép elfogadta ugyan a tiltakozó 
javaslatot, de a lelkesedés épen nem látszott 
meg rajtuk s nem hangúott el gyűlöletes föl-
kiáltás a magyarság ellen, mint két évvel ez-
előtt. Úgy látszik, a nép kezd az ő természetes 
eszével is már gondolkozni s a pópák veszé-
lyes játékán áttekint. Hogy ez így van, abban a 
következmények is megerősítettek. Gyűlés után 
ugyanis a gör. kel. iskolák több tanítója meg-
jelent szállásomon s kijelentették, hogy ők nem 
tartanak a tiltakozó irányzattal s alig várják 
a törvényjavaslat érvényre való juthatását. Be-
szélgetés során kérdeztem tőlük, hogy miért 
nem tartanak ők is gyűlést, amelyen a törvény-
javaslat mellett foglalnának állást, mint ahogy 
teszik azt a más felekezeti tanítók is. 

— Míg a jelenlegi helyzetből ki nem sza-
badulhatunk, — válaszolák ők — addig meg 
sem moccanhatunk. Mi köztünk, gör. kel. taní-
tók között, aránylag kevés a véglegesített ta-
nító, s ha az egyházi főhatóságunk tetszése 
ellenére tennénk, nyomban éreznők is sújtó 
kezét s az amúgy is nyomorúságos helyzetünk 
még kedvezőtlenebb lenne. 

Bíztató szavakkal s a jobb jövőben vetett hit-
tel bocsátám el a megjelenteket. 

Hogy nemcsak a nemzetiségi iskolák tanítói, 
hanem maga a nép is kezd betelni az izgatók 
ármányos játékával, azt több alkalommal is 
tapasztaltam. így pl. a tiltakozó gyűlésről haza-
térők közül többen a g—i vendéglőben a ven-
déglőssel beszélgetve mondák: 

— Becsődítenek minket, hogy tiltakozzunk 
a magyar nyelv és a magyar iskola ellen, a 
papok és az ügyvédek pedig magyar iskolába 
adják gyermekeiket. Miért ne tanulhatnának 
meg a mi gyermekeink is magyarul? Ha a 

papok ós az ügyvédek gyermekei nem romla-
nak el a magyar iskolában és a magyar nyelv 
megtanulása által, a mi gyermekeink sem rom-
lanának el, sőt a magyar nyelv tudása által 
sokszor jól boldogulhatnának is. 

— Hát mit mondanak nektek a papok a 
magyarok ellen? — kérdé a vendéglős. 

— Azt mondják, — felelték az atyafiak — 
hogy a magyarok most elveszik nyelvünket, 
ezután még imádkoznunk is magyarul kell ; 
nyelvünk után pedig a templomról a keresz-
tünket is le fogják majd venni. 

— De hát miért hallgattok a papjaitokra, 
mikor tudhatjátok, hogy mindez nem igaz ? — 
kérdé tovább a vendéglős. 

— Igen, ám — felelték az atyafiak — de 
azt mondják a papok, hogyha rájuk nem hall-
gatunk, elkárhozunk, a pokolba jutunk s ha a 
pap kiátkoz bennünket, csakugyan oda is jutunk. 

A nép között vannak azonban már elégedet-
lenek is, s közülük mindtöbben nyíltan is föl 
mernek lépni a papi izgatás ellen. így pl. a 
k—i gör. kel. lelkész megtudván, hogy egyik 
híve a g—i magyar iskolába járatja gyermekét, 
magához hívatá s mondá neki : 

— Hogy mered járatni gyermekedet magyar 
iskolába? elkárhozol te is meg a gyermeked 
is, azonnal vedd ki és hozd ide, a mi iskolánkba ! 

A megriasztott munkás elpanaszolta a dolgot 
felügyelőjének, aki azt mondta neki : 

— Te,hiszen a pap is ab—imagyar iskolába 
járatja a leányát. 

— Ne mondd uram, — kétkedik az ember — 
igazán odajáratja a leányát? 

— Tudom, hogy odajáratja — feleié újból 
a felügyelő. 

Erre a munkás elment a papjához s kama-
tostól visszaadta a leckét, s a pópa még örül-
hetett, hogy ép bőrrel kiszabadult a csávából. 

Bizony, nem is jó az emberek lelkével go-
nosz játékot űzni s a vallással visszaélni. 

Ha a nemzetiségi egyházak a magyarság 
ellen — a saját népük kárára — sokáig foly-
tatják a mai káros és sorvasztó munkájukat, 
eljön az idő, amikor népük bizalmát elvesztik 
s utóbb a jobb ügy érdekében megindítandó 
irányításuknak már nem lesz a népre hatása. 
A nemzetiségi egyházak mostani munkája nem-
csak a magyarságnak és a magyar hazának 
ártalmas, hanem ártalmas az illető nemzetiség-
nek is, mert míg egyrészt annak művelődését 
és anyagi boldogulhatását hátráltatia, addig 
másrészt erkölcsileg is sülyeszti, megingatván 
a lelkészeibe vetett hitét, bizodalmát. 

Nagyon itt volna már az ideje, hogy nem-
zetiségi egyházaink a megindított bomlasztó 
munkájuknak a következményeivel is foglalkoz-
nának, mert ha elkésve ébrednek föl a téves 
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irányzatból, majd nem lesz módjuk már a meg-
történt dolgokat meg nem történtekké változ-
tatni. 

* 

— Hogy hívják ezt a községet? — kérdem 
sok gör. kel. el. iskolában a tanítótól. 

A tanító megmondja az illető község nevét. 
— Ha a községnek ez a neve, miért ír a 

naplókba más nevet ? — faggatom a tanítót. 
— Kérem, a községet így hívják románul — 

válaszol a tanító. 
— Hát ez a község Romániában van ? — 

kérdem tovább az elpirult tanítót. 
— Nincsen, de mi románok vagyunk s a 

tannyelv is román — igazolja magát a tanító. 
— Látja, tanító úr, — magyarázom ekkor a 

tanítónak — maga s az itteni lakósok minde-
nike épen olyan magyar polgár, mint én. Va-
lamint Romániában egy iskolában sem hasz-
nálnak más nevet az illető községre vonatko-
zólag, mint ahogy azt tényleg az állam nyelvén 
hívják, azonképen nálunk sem lehet másképen 
jelölni a községeket, mint ahogy azt magyarul 
hívják. Ez magyar föld, a lakósok magyar pol-
gárok, itt román nép, román község nincsen, 
csak román anyanyelvű magyar honfi és ma-
gyar község, jó lesz, ha az 1898. évi IV. t.-cikk 
5. §-át elolvassa s ahhoz tartja magát. 

Vájjon mikor jön el az idő, hogy az ily 
apró külsőségekkel nem kell már foglalkoznunk 
s nemzetiségi iskoláinkat a magyar hazafias 
érzés és szeretet melege lengi tényleg át ? * 

— A m—i gör. kel iskola tanítója vagyok, 
— mutatja be magát egy szerény megjelenésű 
fiatalember — kellemetlen helyzetben vagyok 
s tanácsot jöttem kérni. 

Leültettem a szimpatikus fiatalembert s bá-
torítottam, hogy mondja el a baját, hátha 
tudunk raj ta segíteni. 

— A konzisztórium most nevezett ki, de 
helyemet nem tudom elfoglalni, mert az espe-
res a beiktatásért 40 koronát kíván tőlem, a 
nép pedig csak az esetben akar elvállalni, ha 
a fizetés feléről, vagyis 300 koronáról lemondok 
írásban ; megígérték azonban, hogy a lemon-
dani kért 300 koronát államsegélyképen meg-
kísérlik részemre kérni. Ha a 300 koronáról 
lemondok s az államsegélyt nem kaphatom meg, 
akkor én ott éhen pusztulok ; ha pedig lemon-
dok ez állásról, nincs hová mennem. Kérem 
tehát a jó tanácsot és a támogatást. 

A panasz nem hatott nagyon rám, mert saj-
nos, hozzá vagyunk szokva az ilyen panaszok-
hoz. Szegény kezdő embert sajnáltam, mert 
látszott rajta, hogy a felekezeti iskoláinknál 

szokásos elbánásokról eddig még nem volt 
tiszta fogalma. 

— Ne aggódjék annyira, — vígasztalám az 
elfanyarodott tanítót — a 600 korona fizetését 
hiánytalanul ki fogjuk adatni. Államsegélyt 
ugyan nem kaphat, mert a hitközség annak 
idején nem kérte a 600 koronáig való kiegé-
szítést s így azt idő multával meg nem kap-
hatja , de erre nincsen is szükség, mert M. elég 
módos község ahhoz, hogy a tanító részére a 
600 koronát megfizethesse. Ha szorítják, adja 
csak ki az írást, úgy, ahogy ők kívánják, úgy-
sem lesz annak kötelező ereje, a járási főszolga-
bíró kiadatja önnek majd az egész fizetést. 
Az esperes úr követelésétől azonban nem óv-
hatjuk meg, mert idevonatkozólag sem törvény, 
sem miniszteri rendelet nem intézkedik. Ez 
ügyben forduljon az egyházi főhatóságához, 
hátha ott tudnak majd önön segíteni. Foglalja 
csak el állását s törekedjék hazafias szellemben 
a kívánalmaknak megfelelően működni, s ha 
látjuk buzgóságát, nehéz helyzetén mi is töre-
kedni fogunk segíteni. 

Vájjon az új fizetésrendezéssel megmarad-e 
a régi rendszer továbbra is a nemzetiségi isko-
láinknál? Hogy ne kelljen államsegélyt kérni, 
papíron a rendes fizetést állapítják-e meg 
ezután is a tanítók részére, míg a választáskor 
vagy a kinevezéskor külön egyezkednek a fize-
tésre vonatkozólag s a jelentkezők közül azt 
alkalmazzák, aki kevesebb fizetéssel is beéri, 
illetve aki fizetésének nagyobb részéről mond 
majd le? Bizony jó volna gondoskodni arról, 
hogy jövőben az így kitudódó eseteket meg is 
lehessen torolni. Úgyszintén arról is jó volna 
már rendelkezni, hogy az amúgy is szerény 
fizetést élvező felekezeti tanító a kinevezéskor, 
beiktatáskor, véglegesítéskor stb. ne terheltes-
senek 20—100 korona illetéktelen díjak fize-
tésével. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

III. 
Az egyhuzamos tanítást a fővárosban már 

behozták, nálunk — Kolozs megyében — pedig 
egy-két arra ajánlkozott iskolában kísérleteznek 
vele ; ugyancsak Kolozs megyében ezelőtt 15 
évvel a kérdés pályatétel gyanánt is föl volt 
vetve s legutóbb egy köri gyűlésen is tár-
gyalták. Ugy látszik tehát, hogy az újítás köz-
érdeklődés tárgyává kezd válni és mintha 
rokonszenveznének az eszmével. A mellette föl-
hozott érvek is mintha csakugyan olyanok 
volnának, amelyek előtt föltétlenül meg kell 
hajolnunk. A leggyakoribb és legmélyebb jelentő-
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ségű érv az, hogy a tanulók délutánra már ki 
vannak fáradva ; továbbá, hogy a tanulók iskola-
mulasztása az egyhuzamos tanítás esetében a 
minimumra esnék le, a tanító is kapna egy kis 
szabad időt, amit tőle jogosan várt társadalmi 
tevékenységre fordíthatna, esetleg önművelő-
désre, avagy egy kis mellékkeresetre használ-
hatna föl. 

Az újítás mellett szóló több érvről nekem 
nincs tudomásom ; ami pedig az ellenérveket 
illeti, ilyeneket én még nem hallottam, hiszen 
épen ez a körülmény bizonyítja a kérdés rokon-

'szenves voltát, esetleg a kérdés kevésbé való 
jól megfontolását. 

Az ajánló érvek közül természetesen leg-
figyelemreméltóbb a pedagógiai és egészségügyi, 
mivel, mint ahogy szerkesztőnk mondja igen 
helyesen, ezeken fordul meg a kérdés. Mielőtt 
e két szempontból való eddig fölhozott érveket 
megvizsgálnék, végezzünk egyszersmindenkorra 
a többiekkel. 

Az igaz, hogy mulasztások történnek, de 
föltűnő bb módon csak őszkor és tavaszkor, 
amikor a mezei munka még a tanuló korú 
gyermekeket is igénybe veszi. De mivel ez csak 
időszaki baj, nem szabad ebből az egész évre 
vonatkozó általános szabályt állapítani meg és 
főleg oly általánosan az egész tanévre kiható 
újítást hozni, mint amilyen az egyhuzamos 
tanítás is lenne. Időszaki bajt csak a maga 
idejében alkalmazható orvosszerrel kell gyógyí-
tani, és mivel ez a baj csakis faluhelyeken fordul 
elő, városokban ilyen intézkedésekre egyáltalá-
ban nincs is szükség. 

Hogy az egyhuzamos tanítás előnyös volna 
a tanító szempontjából, az bizony már igaz, 
csakhogy itt nem a tanító, hanem az iskola 
szempontja az irányadó. Hiba volna az iskola 
érdekét a tanító érdeke szerint méltányolni, 
az iskola ügyét a tanító személyes ügyével 
párhuzamba tenni. Egyáltalában ne elegyítsük 
ezt a két érdeket össze, mert nem tudnánk 
akkor tisztán látni. Elsősorban adjuk meg az 
iskolának, ami az iskoláé, s ha azután még 
marad valami a tanítóban, például egy kis 
buzgóság, becsvágy, tetterő, muiikakedv, valami-
féle társadalmi tevékenység hánt való hajlam, 
az ki fog törni, az helyet és időt is fog találni 
magának az érvényesüléshez. A tanítónak ilyen 
irányú tevékenysége csakis úgy ér valamit, 
csakis úgy válik közhasznúvá, ha őszinte, tiszta 
és ha önmagától, belső rúgóktól indítottan áll 
elő. Egy hasznosan élni akaró tanítónak fölös-
leges az időt kijelölni, mintegy skatulyázni, 
megkeresi és meg is találja, mint maga ezen 
kérdés fölvetője is, megtalálja a maga idejét 
és tevékenységének terét anélkül is; ha pedig 
az a tanító kevésbé érzékeny a szorosan vett 

iskolán kívülálló közdolgok iránt, annak mind 
adhatjuk tele marokkal az időt, mert az bizony 
nem tudná mit csináljon vele, vagy legjobb 
esetben magának használná föl. 

Fontos érv tehát, melynél az ember egy kicsit 
gondolkozóba is esik, csakis az, mely azt mondja, 
hogy a délutáni időben a gyermek már ki van 
fáradva. Ez egészségügyi szempont volna. Ám 
nekem úgy tetszik, hogy ezzel az érvvel az 
iskolát és vele együtt magát a tanítót hozzuk 
gyanúba, mert amelyik iskolában kivétel nélkül 
minden gyermek az iskola szempontjából tehe-
tetlenné válik, az az iskola, vagy az ezt okozó 
rendszer csakugyan káros valami, vagy : amelyik 
tanító keze alatt a tanító szempontjából fáradt, 
kimerült lesz, az a tanító nem érti a maga 
művészetét. Az oktatástani elvek szellemében 
szerkesztett utasítás, órarend, valamint a ki-
próbált és szerzett elvek — amint tudom — 
mind úgy intézkednek és úgy szólanak, hogy 
a délutáni tananyag lehetőleg olyan legyen, 
amely a gyermeknek kevésbé kihasznált tartalék 
készségét veszi igénybe, amely érdekességénél, 
sajátosságánál fogva nem annyira a szorosan 
vett értelmet, mint inkább az összes szellemi 
képességeket hívja föl munkára; sőt többet 
mondhatunk : olyan anyag kerül a délutáni 
időre, amely a test és lélek összhangzó műkö-
désére ad alkalmat, okot és ingert. A tananyag 
ezen elrendezésében nyilvánuló intézkedésnek 
ezen tervszerűsége, mely épen a gyermek ki-
merülésének akarja elejét venni, nemcsak a 
délutáni, de a délelőtti időkben is, épen azon 
eset, amidőn én egy 20 kilós súlyt ha nem 
tudok a kis ujjammal fölemelni, ráfordítom 
mind az öt ujjamnak erejét. Csak meg kell 
fontolni és aprólékosan utána kell gondolni, 
hogy mit is jelent az intézkedéseknek ezen 
tervszerűsége ; aztán képzeljünk magunk előtt 
állani egy olyan tanítót, aki ezen aggodalomra 
okot adó körülményre mindig figyelemmel van 
és mert az ilyen tanító tudja, hogy beállhat a 
gyermek kimerülése nemcsak délután, hanem 
délelőtt is, ennek megelőzésére minden meg-
engedhetőt is megteszen, akkor lehetetlen csak 
úgy odavetnünk azt, hogy délután a gyermek 
rendesen kimerült, mert ennek nem szabad 
megtörténnie. 

Am jól van! Tegyük föl, hogy a gyermek 
délután csakugyan ki van merülve, különösen 
a melegebb napokon és különösen az alsóbb 
osztályokban. Nézetem szerint ebből az esetből 
sem következik az, hogy mivel a gyermek 
délután önmagára nézve úgyis hasznavehetet-
lenné válik, tehát üljön otthon. Vájjon otthon 
mit csinál az a gyermek? Semmiesetre sem 
fekszik le, mivel talán ki volna merülve. Mit 
csinál tehát otthon ? Amit otthon csinálna, azt 
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csináltassuk vele mi is az iskolában, nem egyébért, 
mint esak azért, bogy felügyeletünk, befolyá-
sunk alatt legyen. Es ezzel aztán elérkeztem a 
szorosan vett pedagógiai elvbez, amit szerkesz-
tőnk sarkalatosnak és döntő fontosságúnak tart. 

Mielőtt ezt kissé tovább részletezném, egész-
ségtani szempontból szeretnék még valamit 
mondani. Azt ugyanis, hogy, ha mi az egy huza-
mos tanítást behoznók, a gyermek testi ereje 
inkább kockára lenne téve, mert hiszen világos, 
hogy ez esetben a gyermeknek 4—5 órát egy-
huzamban kellene kihúznia ülve és kétes értékű 
levegőt szíva, míg a két félnapos rendszer 
mellett új erő gyűjtésére alkalmas hosszú szünet 
közbejöttével kéthuzamban töltené azt ki. 

Nézzük most már az újítást a pedagógia, 
azaz a nevelés szempontjából. En azt hiszem, 
hogy a nevelési szempontnak fontosságát csak 
úgy láthatjuk be, ha azt egyjelentőségünek, 
egyértékűnek tartjuk az oktatástaniéval. Hiszen 
csakis így, ezen egyenjogúság teljes érvényes-
ségének gondos ápolásával biztosíthatjuk az 
annyira fontosnak hangoztatott összhangzó 
fejlődést, melyben a gyermek értelmi és erkölcsi 
haladásának történnie kell. Különben új Tan-
tervünk is azt hangoztatja, hogy az elemi isko-
lának a valláserkölcsi nevelés alapján kell állnia. 
Ha tisztában vagyunk tehát azzal, hogy a 
nevelés épp olyan célja az iskolának, mint a 
tanítás, nincs egyéb hátra, mint keresni az 
eszközöket és az időt, melyek a nevelési cél 
megvalósítására alkalmasak, illetőleg amely 
elégséges. Hát ami az eszközöket és az elég-
séges időt illeti, e tekintetben mi tanítók 
nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy bennünket 
a lelkiismeret nem vádolhat, mivel mi minden 
eszközt igénybe veszünk és minden időt föl-
használunk, amit nekünk a Tanterv és Utasítás 
rendelkezésünkre ad a nevelési cél szempont-
jából. Ezt annál is inkább tehetjük, mivel 
nekünk erre a célra sem eszközt, sem időt nem 
is adtak. Eszközünk nincs : számtan, nyelvtan, 
földrajz, természettan, természetrajz nem esz-
köze az erkölcsi nevelésnek, még a beszéd-
értelemgyakorlat sem, még a történelem sem, 
hiszen ez utóbbi anyag oly eszméket hirdet, 
melyek csak egy meglett férfiút, mondjuk : egy 
ifjút ihlethetnek meg csak.* A rajz, meg a kéz-
ügyesítő oktatás és az ének az, amellyel némileg 
rokonszenvezik az erkölcsi cél, de pozitív erkölcsi 
érzést ezek sem termelnek. Aztán időnk sincs. 
Hiszen az új Tanterv az I., II., HI., IV. osztály 
tanulóit 10 órakor már hazaküldi, az Y—VI. 
osztály tanulói pedig 11, némely napon 12 
órakor mennek haza délelőtt. Szóval, az az 

* A mi nézetünk ebben a kérdésben nem egyezik 
a cikkíróéval. (Szerk.J 

iskolásgyermek naponta csak 4, illetve 5 órát 
tölt az iskolában. Ha pedig eszünkbe jut, hogy 
az a néhány óra is kizárólag a tanítás számára 
van kijelölve, hogyan és mikor neveljünk mi, 
hogyan biztosítsuk mi a nevelés és tanítás 
egyenjogúsítását? Mondom tehát, mi nem fél-
hetünk a vádtól, t. i., hogy nem használjuk föl 
az időt és nem vesszük igénybe az eszközöket, 
de ha valaki azt javasolja, hogy hozzuk be az 
egyhuzamos tanítást az egész évre, akkor igenis 
félek attól a vádtól, hogy megfeledkeztünk a 
nevelés szempontjáról. Ugyanis: ha az a gyer-
mek tudja, hogy neki délután is föl kell jönnie, 
följön korábban, talán már 12, vagy 1 órakor, 
de mindenesetre ott van a gondolata, hogy 
jönnie kell, amely őt leköti az iskolához, oda-
fűzi annak szelleméhez, szóval fegyelmezi. Sajnos, 
de úgy van, hogy népünknek nincs érzéke a 
neveléshez, a család nem nevel, az utca épen 
ront ; nincs az iskolán kívül egy talpalattnvi 
hely, nincs az a perc, ahol és amikor a gyermek 
erkölcsileg ne romlana;* élet és iskola együtt 
nem harmonizál, sőt az előbbi rontja emezt. 
Mi következtethető ebből ? Jár junk abban, hogy 
az az iskolásgyermek mennél többet üljön az 
iskolában. Igen természetesen, ez nem azt jelenti, 
hogy fogjuk a gyermeket elmefárasztó munkára, 
hanem csak azt, hogy a gyermek mennél többet 
legyen a mi felügyeletünk és a behozott iskolai 
rendszabály által rendezett viszonyok között; 
Hogy mit csináljunk velük, azt itt nem részle-
tezhetem; a lényeg az, hogy a nevelés szem-
pontja határozottan tiltakozik az egyhuzamos 
tanítás ellen. 

Azonban nincs kifogásom az ellen, hogy a 
tavaszi és őszi hónapokban, tisztán csak a 
nagymérvű mulasztásokra való tekintetből, kísé-
reljük meg az egyhuzamos tanítást, de csak 
faluhelyeken és csak a három felső osztályban, 
míg a három alsó osztály tanulói, ha úgy tetszik, 
maradjanak egész napon át az iskolában, bocsás-
suk az iskolát menedékhely gyanánt rendel-
kezésükre, tekintettel arra, hogy ilyenkor a 
szülők a mezőn dolgoznak. 

(Györgyfalva.) Fekete Antal. 

A modern rajzoktatás vezérfonala. 
Szűcs Izsó nagyváradi ipariskolai igazgató, 

tanítóképző-intézeti tanár, e címen megindított 
munkájának második kötetét bocsátotta nyilvá-
nosságra. (Ára 6 korona.) 

Az első kötet már hónapokkal ezelőtt látott 
napvilágot. Ezen igen érdekes, és értékes kötet 
után különösen a tanítóság várta türelmetlenül 
a második kötet megjelenését. Tudvalevő dolog 

* Szomorú volna ! (Szerk.) 
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ugyanis, hogy az új Tanterv teljesen a termé-
szet utáni rajzolás álláspontjára helyezkedik, 
az ország tanítóságának legnagyobb része pedig 
ily irányú kiképzésben nem részesülvén, tapo-
gatózni kénytelen. így nem is csoda, ha e kö-
tettől várta a bizonytalanság útvesztőjéből való 
kimenekvést. A tanítóság várakozása azonban 
még most sem nyert teljes kielégítést, ameny-
nyiben a szerző jelen kötetében csak az első 
és második osztályok anyagát dolgozza föl. 

A könyv, illetve kötet ismertetését és arra 
vonatkozó észrevételeinket a következőkben 
adjuk : 

A szerző azt a kérdést veti föl, vájjon a 
rajzolás szérepelhet-e az elemi iskolában mint 
önálló tantárgy ? E kérdésből kifolyólag arra 
az eredményre jut, hogy az elemi iskolában 
önálló tantárgy egyáltalában nincs, tehát a rajz 
sem lehet az. Ez a fölfogás nem azt jelenti, 
hogy egyes szaktárgyakkal nem érdemes fog-
lalkozni, csupán arra vonatkozik, hogy nem 
szabad az egyiket sem a másik rovására kul-
tiválni. Különösen áll ez a rajzra s épen azért 
nem szabad a rajzoktatásnál a kézügyesség ki-
fejlesztését öncélnak tekinteni. A rajzzal szem-
ben nem szabad, különösen az első két iskolai 
évben, túlhajtott igényeket támasztani. Ezen 
időben a fődolog, hogy a gyermek rajzoljon ; 
hogy mit rajzol, az másodrangú kérdés. 

A rajztanítás célját a szerző két részre osztja; 
megkülönbözteti a pedagógiai és a technikai 
célt. A cél ilyetén való megjelölése ez időben 
még nem elégséges, mert nagy számmal van-
nak olyanok, akik nincsenek tisztában azzal, 
hogy mit értsenek pedagógiai cél alatt. Azt 
hiszem, helyénvaló lett volna, ha a szerző 
kiemeli azt, hogy pedagógiai célnak tekintendő 
a gyermeket rávezetni a helyes látásra, a tárgyak 
helyes fölfogására, azok arányainak helyes 
megítélésére, valamint pedagógiai cél az is, 
hogy a gyermek, a tárgyak tehetségéhez mért 
ábrázolása által, új kifejezési eszköz birtokába 
jusson. Az új Tanterv megköveteli a tanítótól, 
hogy az esztétikai érzék fejlesztésére már az 
első és második osztályban is gondot fordítson. 
Erre pedig a rajz a legalkalmasabb eszköz. 
A technikai cél megjelölésében már sokkalta 
körültekintőbb a szerző. 

Fölveti azt a kérdést is: „Helyeselhetők-e 
az emlékezet utáni rajzgyakorlatok?" A kérdés 
megvilágosításához a következő okoskodását 
fűzi: „A reformmozgalmak egyik kimagasló 
momentuma abban nyilatkozik meg, hogy a 
rajztanítást a természethez — amelytől a rá-
tukmált mértani és történeti alap mellett any-
nyira eltért — ismét közelebb hozza." 

„Ebből a józan alapelvből, a természethez 

való visszatérés képtelen értelmezése folytán, 
származott utóbb azon túlzott követelmény, 
mely a legkisebb gyermeket is arra akarja 
kényszeríteni, hogy az elébe tett tárgyakat a 
természet után rajzolja le." 

„Ezzel szemben a gyermek természetes haj-
landóságának megfigyeléséből a következőket 
lehet és kell megállapítanunk : 

A gyermek futólag, egyszeri rápillantással 
szemléli meg a tárgyakat és nem behatóan.' 
A tárgy futólagos megszemlélése után emléke-
zetből rajzol és nem a természetes élő minta 
közvetlen szemlélete közben. Ennek oka abban 
rejlik, hogy a tárgy futólagos megszemlélése 
alkalmával az alaknak általánosított, egyszerűbb 
és könnyebben visszaadható képe ragad meg 
a tanuló agyában, míg az élő minta folytonos 
és beható szemlélésére kényszeríttetve, a ter-
mészetes tárgynak egyes részletei és lényegtele-
nebb sajátságai őt a legegyszerűbb alak, ki-
keresésében zavarják, munkáját megnehezítik." 

Ezen okoskodásával a szerző kétségtelenül 
azon állapotokra céloz, amelyek az újirányú 
rajzoktatás gyermekkorában merültek föl, abból 
kifolyólag, hogy az újítók az igazán józan és 
észszerű rajzoltatás módjától elragadtatva, nem 
fejtettek ki kellő körültekintést a rajzolandó 
tárgyak megválasztásánál, amiből természetesen 
az is következett, hogy a gyermeket olyan föl-
adatok elé állították, amelyek megoldására, fej-
letlen megfigyelő- és kifejezőtehetségénél fogva, 
képtelen volt. Ennek az állapotnak azonban 
legnagyobb részt már a tisztultabb nézetek és 
tapasztalatok, különösen pedig az új Tanterv 
vetett véget, amennyiben a tárgyak megválasz-
tását eléggé körülhatárolja. 

Ezen kérdés végleges tisztázásához azonban 
a szerző jelen munkája nem igen fog hozzá-
járulni, mert a kérdés megoldásánál elsősorban 
az jön tekintetbe, hogy a gyermek elé olyan 
természetes tárgyakat adjunk, amelyek a lehető 
legegyszerűbbek. Az egyszerű tárgy fölfogása a 
gyermeknek nem okozhat nehézséget, mert egy-
szerűségénél fogva nem rendelkezvén részletek-
kel, nem is vonhatják el figyelmét a főalaktól és 
technikai kivitelük sem támaszthat nehézségeket. 
A magam részéről abban igen nagy veszedelmet 
látnék, ha gyermekeinket felületes megfigyelésre 
szoktatnók. Hiszen a beszéd- és értelemgya-
korlatoknak s vele kapcsolatosan a rajznak is 
az a tulajdonképeni célja, hogy a gyermek az 
eléje kerülő természeti tárgyakat helyesen látni 
és megítélni tudja. Az pedig csak úgy érhető 
el, ha fokozatosan, lépésről-lépésre, lassan ha-
ladva, szeretettel vezetjük a gyermeket a tár-
gyak megfelelő szemléléséhez, a forma helyes 
megismeréséhez és az arányok hozzávetőleges 
fölfogásához. Az arányok fölfogásánál, az első 
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két osztályban, csak a kirívó helytelenségekre 
figyelmeztessük a gyermeket. 

„A játékszerű rajzolgatás az iskolában" című 
fejezetében igazán értékes tanácsokat ad a 
szerző a tanítónak. Többek között azt mondja : 
„A rajzolás a gyermek lelki ösztöneinek s tehet-
ségeinek természetes fejlődésére legyen alapítva." 
Rajzolhat a gyermek eleinte egészen pongyolán. 
Az sem baj, ha ábrázolása a fölismerhetőség 
rovására esnék, csak a gyermek örömét lelje 
benne. „Az oktatás folyamán a tanító inkább 
a saját észrevevő- és fölfedezőképességeire utal-
tassék, mintsem a tanító útbaigazításaira." 
„A lehető legkevesebbet célszerű a gyermeknek 
megmondanunk és a lehető legtöbbet kell saját 
maga által fölfedeztetni, mert a jó képzési 
tervnek egyik lényeges követelménye az, hogy 
necsak képző hatású, de egyúttal önképző is 
legyen." 

Igen üdvös a szerző azon bíztató tanácsa is, 
amellyel a tanító lelkére köti, hogy a beszéd-
értelemgyakorlatban előforduló minden tárgyat, 
állatot, embert a maga kezdetleges rajztudá-
sával rajzolja le. Ezen ösztönzésből a gyermek 
bátorságot merít minden más tárgy megraj-
zolásához, mely érdeklődésének körébe esik. Ez 
az eljárás viszont fejleszti a gyermek meg-
figyelőtehetségét is. 

Továbbá a szerző azt a kérdést veti föl, 
hogy milyen kívánalmakat támaszthatunk a 
tanuló munkájával szemben? 

„Az iskolázás elején a rajzolandó tárgy leg-
kirívóbb oly külső tulajdonságainak megfigye-
lését várhatjuk csak, amelyek érdeklődését már 
az első futólagos rápillantás után felkölteni 
képesek voltak." 

A tananyag helyes megválasztását lélektani 
szempontból igen fontosnak tartja. Ami termé-
szetes is, mert a gyermek csak olyan tárgyak 
felé fog teljes érdeklődéssel fordulni, amelyek 
az ő világából valók s amelyek neki kedvesek, 
így legközelebb állanak hozzá a saját játékai 
miért is az első lerajzolandó tárgyakat ezek 
közül válogatjuk össze. Csak később, amikor 
a gyermek már önmagáért is szereti a rajzot, 
rajzoltatunk vele használati tárgyakat. 

„A tárgy egyszerűsített képe" című fejeze-
tében nyújtja a szerző a tulajdonképeni mód-
szeres utasításokat. 

Mielőtt rátérne a módszertani fejtegetésekre, 
előbb még azt a kérdést veti föl, hogy hogyan 
rajzol a gyermek ösztönszerű rajzolgatásai köz-
ben, távlatilag-e, vagy pedig vetületileg? 

„Az ösztönszerű rajzok azt mutatják, hogy 
a gyermek a tárgyat térbeli elhelyezésében 
rendszerint nem a látszat törvényei szerint raj-
zolja, hanem aminőnek azt tapintási érzéke 
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révén megismerte. Azon körülményből azonban, 
hogy a testek többirányú kiterjedésére nézve 
a gyermek a tárgyak térbeli viszonyait rajzban 
nem tudja helyesen visszatükröztetni, nem az 
következtethető, mintha a harmadik kiterjedést 
nem látná, hanem inkább az, hogy a rendel-
kezésére álló eszközök megfigyelésének vissza-
adására elégtelenek." „Bár a gyermek a látszat 
törvényeit nem keresgéli, mindamellett gyakran 
észreveszi a tárgyak távlati elváltozásait." 

„Tévedés azt hinni, mintha a gy ennek nem 
látna távlatilag, vagy mintha nem akarná a 
tárgyakat látszatilag ábrázolni. Csakhogy tudá-
sának korlátoltsága és fogyatékos technikai 
készsége gátolják őt észleleteinek grafikai hű 
visszaadásában. Távlatilag nagyobbrészt hely-
telenül ábrázol ugyan, de mindamellett inkább 
távlatilag kísérli meg az ábrázolást, mint vetü-
letileg." 

„Az ily vetületi rajz a gyermek munkájába 
leginkább másolás révén kerül. Az ő, a tanító, 
a szülő, az idősebb testvérek rajzai nyomán 
emlékezetből rajzolja le." 

Mindenki, aki új eszmék terjesztésére vállal-
kozik, különösen akkor, ha megcsontosodott 
előítéletekkel, balfölfogásokkal és egyéb hát-
rányos okokkal áll szemben, megalkuvásokra 
kénytelen. A szerző is hasonló helyzetben érez-
hette magát, mert mindannak dacára, hogy amint 
a föntebbi és alább közlendő idézetekből látszik, 
teljes elfogulatlansággal és éleslátással meg-
figyelte a gyermek ösztönszerű rajzolgatásai 
közben megnyilatkozó természetességet és ok-
szerűséget, amely okszerűség teljesen megegye-
zik a didaktika követelményeivel, munkájában 
mégis a vetületi ábrázolás álláspontjára helyez-
kedik. Elismeri, hogy a vetületi ábrázolás logi-
kusabb, leszűrtebb gondolkodást igényel, mint 
a valóságnak megfelelőbb látszati képek. „Ezek 
érthetetlenek előtte (t. i. a gyermek előtt), 
távolabb esnek tőle, mint az ő szemében iga-
zabb távlati képek." Még azt mondja a szerző. 
„ . . . a használati tárgyak ezen rajz sémáira 
melyek tulajdonképen vetületi ábrázolások, a' 
gyermek önmagától nehezen jön rá. A tárgyak 
vetületi alapon való szemléltetéséhez és elő-
állításához idegen segítségre van szüksége. 
A használati tárgyak sematikus alakjainak le-
rajzolási módjára vezesse rá a tanító a tanulót, 
a tárgyak szemléltető rajzoltatása által." 

Ezekből kifolyólag a következőkben foglalja 
össze vetületi ábrázolásra vonatkozó utasításait : 
„Szabályul állíthatjuk föl tehát, hogy a tár-
gyaknak legkezdetlegesebb látszati ábrázolás-
módját az ösztönszerű rajzok keretében, egye-
dül önmagára utalva, a vetületi ábrázolásokat 
pedig, a szemléleti rajzok keretében, a tanító 
segítsége mellett készítse a kis növendék. De 
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akkor sem hűen, nem természeti tárgy meg-
figyelésével, lianem csak futólagos szemlélet 
alapján s emlékezetből. Az egyszerűsített kép 
eszerint nem természet utáni rajzolás, de viszont 
a tárgy sématikus képének ábrázolása a tanítás 
kezdő fokán a természet utáni rajzolás elő-
készítése, kitűnő bevezetése, amennyiben ez a 
természetes tárgyak alakjának megfigyelésére 
és a látottak visszaadására vezet." 

A szerző ismételten kifejezését adja annak, 
hogy a gyermek inkább a távlati ábrázolás felé 
hajlik s inkább. így igyekszik magát kifejezni 
s ő mégis a vetületi ábrázolásra veti a fősúlyt. 
A vetületi ábrázoláshoz való ragaszkodása 
abban leli magyarázatát, hogy ő a forma he-
lyes fölfogását helyezi első sorba, ami helyes 
is. A tárgyak három kiterjedésű ábrázolása a 
gyermeknek gondot okoz s hátrányosan be-
folyásolja a forma kikeresésében ; de ebből 
még nem következik az, hogy a gyermekkel 
természetellenes módon ábrázoltassunk. Ennek 
helyes megoldása az, hogy mivel a gyermek 
ösztönszerű rajzolgatásai közben úgyis szaba-
don érvényesítheti csapongó képzeletének nyil-
vánulásait, ne állítsuk őt komplikált föladatok 
elé, hanem addig, amíg azt megszokja, hogy 
az ábrázolandó tárgyon előbb a formáról sze-
rezzen magának megfelelő képzetet, csupán két-
méretü (nem abszolút értelemben) tárgyak 
szemléletére és ezek kifejezésére szoktassuk. 
En az első és második osztályban a tananyagot 
olyképen állítom össze, hogy előbb a kétméretű 
tárgyakat (papírcsákó, papírsárkány, zászló, 
galuskaszaggató, óralap, dominó stb.) rajzolta-
tom, utánuk, amikor növendékeim, tehetségük-
höz mérten, számot tudnak adni a forma föl-
fogásáról, áttérek az egyszerű forgási testekre 
(cukorsüveg, üveg, retek, gyümölcsfélék stb.) 
és csak végül olyan tárgyakra, amelyeknél 
kívánatos, hogy a harmadik kiterjedés is ki-
fejezést nyerjen. 

A tanmenetnek ilyetén való összeállítása 
fölöslegessé teszi azt, hogy a tanító kerülő 
úton vezesse rá a gyermeket a forma helyes 
fölfogására, de egyszersmind fölöslegessé teszi 
a tárgyak általánosított (nem jellegzetes) ábrá-
zolását, mert ha a tanítás kezdő fokán elnézem, 
hogy a gyermek hatfiókos ablakot négyfiókos-
nak rajzoljon, akkor oly dolog fölött hunytam 
szemet, mely fölbátorítja arra, hogy más alka-
lommal is felületesen surranjon át egyes lénye-
ges részleteken. 

Az pedig határozottan helytelen, hogy a 
tanító vesse a tárgy sématikus képét néhány 
vonallal a táblára, ha a gyermek képtelen a 
tárgy sématikus (vetületi) képét a tárgyról ki-
hámozni. A szerző ezután maga is siet kijelen-
teni, hogy az ilyen rajz lemásolása nem fejleszti 

a gyermek megfigyelőképességét. De a bajt 
még növeli az a tény, hogy a gyermek így a 
tárgyakat nem úgy nézi, mint ahogy a való-
ságban vannak, hanem úgy, ahogy azt a tanító 
lerajzolta. Pedig a szerző már a szemléltetésnél 
óva intette a tanítót, hogy magyarázatait rö-
vidre fogja, nehogy a gyermek az ő szemüve-
gén keresztül szemlélje a tárgyakat. 

Munkájának 64-ik oldalán azt mondja, hogy 
kevés tárgy alapos megvizsgálása inkább fej-
leszti a megfigyelőképességet, mint sok tárgy 
felületes megfigyelése. És mégis mit látunk? 
Azt, hogy a leckemintákban a szerző halmozza 
az anyagot. A rajzolgatási időt 15—30 percre 
szabja s erre a rövid időre 3—4, sőt a 11-ik 
leckemintában 8 játékot sorol föl. A rajzolás-
nál ennyire halmozni az anyagot helytelen, mert 
így teljesen ki van zárva a tárgyak figyelmes 
szemlélete. 

A 12-ik leckében már a tárgy egyszerűsített 
képére vezeti rá a gyermeket. Ezen félórára 
van fölvéve játékszánka, játékkocsi, bádog vasúti 
kocsi, faházikó stb. 

Bemutatok itt néhány kérdést eme lecke-
mintából. Tanító: „Mi van az asztalon?" Gyer-
mek: „Egy kis kocsi, fából." T. „Milyennek 
látod?" Gy. „Négyszögletesnek." T. „Ezen 
helyzetben négy kerekéből hányat látunk?" 
Gy. „Kettőt." T. „Miért csak kettőt?" Gy. 
„Mert a hátulsó két kereke az innenső két 
kerékkel el van födve." T. ..Hát te akkor hány 
kereket fogsz rajzolni?" Gy. „Kettőt." 

T. „Hasonlít-e ez (vasúti kocsi) a közönséges 
kocsihoz? Miben különbözik attól?" (}y. „Hogy 
ütköző van oldalaira erősítve." stb. 

Álljon itt még néhány kérdés a 18-ik lecke-
mintából: T. „Ha az asztalt oldalról nézed, 
négy lábából hányat fogsz látni?" Gy. „Ket-
tőt." T. „Hát a másik kettőt miért nem látod?" 
Gy. „Mert az innensők a hátsókat elfödik." 
T. „Mindenki úgy rajzolja az asztalt, amilyen-
nek látja." 

Eme leckekivonatokat nem azért vettem ki, 
hogy ezáltal a munka értékét lebecsüljem, ha-
nem hogy kimutassam, hogy a vetületi kép 
erőszakolása mennyire ellentmond a természet-
szerű rajzolásnak. Mert már maga az az össze-
hasonlítás, amelyet a szerző a játékkocsi és a 
bádog vasúti kocsi között eszközöltet, feltűnően 
helytelen. Azt pedig határozottan kétségbe vo-
nom, hogy a gyermek csak két lábat látna, még 
ha oldalról tekinti is az asztalt. Az asztal már 
oly nagyméretű, hogy annak a két túlsó lába, a 
távlati törvényeknek megfelelőleg, a két első 
láb közé esik, tehát látható. Erről bárki meg-
győződhetik egy pillantással, ha az asztal lábaira 
tekint. 
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Ezen leekekivonatok világos tanúságát adják 
annak, hogy a gyermek nem arról ad számot, 
amit lát, hanem amire a vetületi kép érdeké-
ben megtanítottuk. 

Az egész rajzoktatásnak a szemlélet képezi 
alapját s azért nem csodálkozhatik senki sem, 
hogy ezen résznek, valamint ezen kérdésnek: 
távlatilag vagy vetületileg rajzoltassunk-e, oly 
sok helyet szenteltünk. Célunk ezzel az elvi 
kérdések tisztázása volt. 

Ezek után áttérünk a könyv további rész-
leteire, amelyekről igazán csak dicsérettel szól-
hatunk. Az a szeretet, amellyel a szerző a 
gyermeket és tárgyát fölkarolja, megragadja az 
olvasót is. Mennyi figyelem és mennyi szeretet 
nyilatkozik meg például a gyermekrajzok osz-
tályozásáról szóló fejezetben ! A szerző azt 
mondja, hogy a gyermek jó bizonyítványát 
rossz rajzosztályzattal elrontani nem lehet, mert 
ha a gyermek egyéb tantárgyból megfelel, 
képtelenség, hogy épen a rajzból ne tudjon 
kellő eredményt fölmutatni. Téved az a tanító, 
aki azt hiszi, hogy szigorú osztályozással na-
gyobb sikert ér el. Fődolog az, hogy a netán 
magasra szabott követelményeket a tanító kellő 
mértékre szállítsa le. Azt is helytelennek tartja 
a szerző, hogy a tanító a gyermek rossz raj-
zát, ha jobbat készíteni képtelen, visszaadja. 
Mert, miért rossz a rajz ? Vagy azért, mert 
olyan föladatot tartalmaz, amelyet a gyermek 
megoldani képtelen, vagy mert a módszer volt 
helytelen, vagy mert a tanuló az átlagnál is 
gyöngébb tehetségű. 

A házi föladatoknál, épúgy mint az osztályo-
zásnál, a gyermek szempontjából mérlegeli az 
eshetőségeket. Szerinte a rajzföladat nem lehet 
kötelező, mert ösztönözni ugyan lehet a növen-
déket, hogy ezt vagy azt otthon is megrajzolja, 
de ilyen föladatokat követelni semmi szín alatt 
sem szabad. 

Hogy á gyermek még nagyobb örömét lelje 
a rajzolgatásban, ajánlja a színes kréták hasz-
nálatát. Először azért, mert az élénk színek 
jobban hatnak ; másodszor, mert így a gyermek 
a látott formát foltban adhatja vissza, ami 
által sokkalta hívebb képet kap, mint amilyet 
a vonalak által határolt ábrák mutatnak. 

Az elemi népiskolák ú j Tanterve a kézimunka 
oktatásáról is gondoskodik. Ezt természetesen 
kézügyesítő foglalkozások előzik meg, amelyek 
a tanítás kezdőfokán játék jellegével bírnak. 
Az amerikaiak (L. Prang, Liberti Tadd) a rajz-
oktatást összekapcsolják a kézügyesítési gyakor-
latokkal. Nálunk többen szintén ugyanezt teszik, 
különösen azok, akik az agyagmunkát művelik. 
A könyv szerzője igen ügyesen kapcsolja össze 
a kettőt, részint azért, hogy vele a gyermek 

munkájába nagyobb élénkséget és változatos-
ságot vigyen, részint pedig azért, hogy az agyag 
és egyéb kézimunkák képző hatását a rajz és 
általános fejlődéstani szempontból értékesítse. 

A kézügyesítő rajzgyakorlatoknak is szentel 
egy fejezetet, amelyben érdekesen beszél az ujj-, 
kézcskukló- és kargyakorlatokról s megemlíti 
a balkéz használatát is. Ugyanitt szól a test-
tartásról, írón és egyéb rajzszerek kezeléséről. 
Végül összefoglalja módszerét. Az összefogla-
lásnál meg kell még emlékeznünk a rajz javí-
tásának módszeréről, mert ez a modern rajz-
oktatásnak igen lényeges pontja. 

A régi rajzolási mód mellett a rajzjavításnak 
alig volt némi jelentősége, az új rajzoktatásnál 
azonban annál fontosabb szerepet játszik. A 
kész rajzot a növendék megmutatja tanítójának, 
aki viszont az egész osztálynak mutat ja meg 
s így megindul az igazi szemlélés és össze-
hasonlítás a rajz és az illető tárgy között, 
amelyről az készült. Ilyenkor az egész osztály 
keresi a hibát s ha ilyen tényleg fölmerült, az 
egész osztály utána néz, nincs-e az ő munká-
jában hasonló hiba. Ez alkalommal a gyermek 
fokozott figyelemmel szemléli a maga rajzát is, 
a kiállított tárgyat is. Ezen javítási mód mellett 
a tanuló hozzászokik a helyes és megokolt 
ítélethez, mert a tanító kérdéseivel fokozato-
san rávezetheti őt arra, hogy amit jónak vagy 
rosznak lát, meg tudja mondani, miért jó vagy 
rossz az ? A javításnál is az a fő, hogy a tanuló 
a hibát maga javítsa ki. A törlőgummi hasz-
nálata teljesen fölösleges, miért is hassunk oda, 
hogy azt a tanulók ne használják. Anélkül is 
ki lehet a rajzot javítani, hogy a hibás vona-
lakat kivennők, inkább rajzoltassuk másodszor 
is az illető tárgyat. 

A kötet befejező részét a negyven lecke-
minta képezi, amelyekben igen sok üdvös útba-
igazítást találhat a tanító. Végül melléklet 
gyanánt 12 mintalap van a könyv mellett, 
melyek arra valók, hogy a tanítónak fogalmat 
nyújtsanak, milyen kivitelű rajzokat várhat a 
7—8 éves gyermektől. 

íme, ezekben adtunk számot Szűcs Izsó út-
törő munkájáról. A szerző nem kímélt sem 
fáradságot sem költséget, amikor művét oly 
szép kiállításban útnak indította. Legfőbb 
óhajtásunk, hogy ezen szép és hasznos könyv 
minél több tanító kezébe jusson, hogy ezáltal 
az ügy, melynek érdekében íródott, igazán 
hasznát lássa s hogy a szerzőnek is része 
legyen önzetlen és lelkes munkájával megérde-
melt erkölcsi jutalmában. 

(Budapest) Barton, Imre. 

a£>4>Ge 
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Vidéki levél a fővárosba. 
Kedves Barátom! 

Hozzám intézett szíves leveledre előbb írtam 
volna, de közérdeklődésünk tárgyának, a fizetési 
törvényjavaslat sorsának figyelemmel kísérése 
nagyon elfoglalt. Most, bogy ügyünk végre 
kedvező elintézést nyert, készségesen válaszo-
lok, annál is inkább, mert gondterh.es éltedben, 
mint jó barát, vigasztalni óhajtalak. Mivel is 
kezdjem csak, hogy tisztán állítsam szembe 
kettőnknek, a fővárosi és falusi tanítónak 
helyzetét ? 

Azt írod, hogy ti ott, a fővárosban, úri 
szegények vagytok. Mi meg, itt falun, szegény 
urak vagyunk. Lám, nektek még a szegény-
ségiek is uras, nekünk meg az uraságunk is 
szegényes. Helyzetünkben tehát, ott és itt, mi 
különbség sincs ugyan, de azért a királyhegyesi 
paraszttal tar tok: „Hajh, hajh, az úr még a 
pokolban is úr!" 

Panaszkodol, hogy kevés a fizetésed; de ma, 
amikor minden drága, ugyan kié elég ? Bizony a 
nehéz megélést innen a vidékről is visszapanasz-
kodhatjuk. Panaszosan írod, hogy keresetforrás 
után kell futkosnotok, hogy társadalmi állást fog-
lalhassatok el, ruházkodhassatok stb., egyszóval, 
hogy úri mivpltotok meglegyen. Nekünk sokkal 
lényegesebb és életbevágóbb dologért kell 
keresetforrás után nézni, azért, hogy gyerme-
keinket tovább taníttathassuk. Gondolj csak 
vissza, mikor te vidéki voltál s 8 gyermekedet 
taníttattad házon kívül ! Mily gondban voltál, 
hogy gyermekeidért fizethess és ti, otthonmara-
dottak is megélhessetek ! De sok főzeléket ettél 
hús nélkül ! Lásd, most én 'is ebbe a sorsba 
jutok, csakhogy most 8 gyermek taníttatása az 
általános drágulás miatt sokkal többe kerül ám ; 
és hogy legalább 1000 koronát honnan fizetek 
3 gyermekemért, attól fő a fejem. Nem tudom, 
mily mellékfoglalkozásokkal szerzem meg ezt 
a rengeteg pénzt, mert a selyembogártenyésztés 
és ehhez hasonló nekünk ajánlott foglalkozás 
sohasem hoz annyit a konyhára. Aztán, lásd, 
drága pénzen másokra bízom gyermekeimet ! 
Ne panaszkodjál tehát, te boldog, ki gyerme-
keidet szemed előtt, szülői szeretetben, apai, 
anyai édes gondosságban nevelheted. Szegény 
én gyermekemnek már 10—12 éves korában 
nélkülöznie kell a szülői gondosság édes melegét. 

A ruházkodás nekünk is elég gondot okoz, 

mert bennünket sem az ruház ám, aki a mezők 
liliomát ! Elismerem, hogy neked ott a főváros-
ban másként kell öltöznöd, mint nekem itt az 
Isten háta mögötti kis faluban, de ne feledd, 
hogy bennünket is leszólnak, ha kopottan járunk. 
Aztán itt hamarabb romlik a ruha, mert nincs 
ám fürge, tiszta villamos, mikor a városba 
megyünk bevásárlás végett. Hányszor kell oly 
kocsira ülnünk, melyen még ott érzik az illata 
annak, hogy alig néhány órával előbb az édes 
anyaföld termőerejének pótlására hordották 
raj ta a — néhai jóféle takarmányt. 

Panaszosan említed lakásviszonyaidat. El-
hiszem, fáraszt a lépcső, engem meg a falusi 
aszfalt, az őszön-tavaszon soká tartó sár fakaszt 
nem egyszer kegyes sóhajra. A falusi lakás-
viszonyok sem oly rózsásak, amilyeneknek te 
látod. Igaz, hogy a törvény legalább kétszobás 
•tisztességes lakást (megfelelő mellékhelyisége-
ket), holdnyi kertet ír elő. Van is, akinek 
van, de a falusi tanító előtt sem ismeretlen 
fogalom ám a lakbér ! Aztán a háziurak itt is 
háziurak ! Ezek is tudják, mitől döglik a légy ! 
Fürdőszobát azt ugyan nem építenek, ele annál 
kevesebbet költenek szobapadlózásra. 0 bizony 
az édes anyaföldet el nem takarja holmi desz-
kával. így a lakbéres falusi tanító többnyire 
földes szobában teszi tönkre a maga és egész 
családja egészségét. Bútorán a nyirkosságtól a 
„funír", keze-lábán, a szerzett csúztól, az izületek 
púposodnak ki. 

Ijesztőleg említed a házmestert ! Nagy hata-
lom lehet ! I t t nincs ugyan házmester, de van 
háziasszony. Ez se kutya ám! Tyúkjai eteté-
sekor menjen csak oda a lakó csirkéje,_tudom, 
a fővárosi házmester is "tanulhatna tőle ! 

írod, hogy drága nálatok a fűtőanyag! Azt 
hiszed, falun nem ? Kukoricaíziket, csutkát mái-
nem lehet venni, mint a te falusi korodban, 
mert a termelő felesége a „porhecba" maga 
is eltüzeli. 1 öl fa a városból ideszállítva, föl-
vágatva 44 korona és ha rossz az út, mi is 
didereghetünk. 

Panaszlod : az élelmiszerek mily drágák ! Ha 
venni kell, akkor bizony itt falun sem olcsóbb. 
Legföljebb a marhahús, de ez aztán rosszabb is. 
Hányszor kell hitvány marhának állott húsát 
1 korona 40 fillérért fizetni ! Te mintegy szé-
gyenkezve mondod, hogy ^megnyílt a lómészár-
szék és lóhúst eszel ! Oh, százszor boldog 
te, óh, irigylendő ember te ! Ti legalább lóhúst 
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ehettek, mi még azt sem ! Községünkben még 
mészáros sincs. 13 km.-ről hozatom a húst, ha 
néha-néha alkalom van rá. 

Cselédmizériával mi is küzdünk. Bérük itt is 
elég magas: 12—20 korona havonként. Nekem 
is van, mert udvart-utcát kell söpörni, kertet 
is kell kapálni, aztán baromfi és egyéb lábas-
jószág is van. Hanem, hogy nektek minek egy 
kenyérfogyasztó 16 — 24 koronáért, mikor kevés 
a fizetés, sok a kiadás, nem tudom. Nálatok 
udvart-utcát söpreni nem kell s még a víz is 
ott van a konyhában, csak egyet kell csavarni 
a falon. Azt üzeni a feleségem a feleséged-
nek, hogy, ha a fővárosban oly nehéz a meg-
élhetés, akkor oly drága cseléd nélkül is meg-
lehetne ! 

De van nekünk egyéb bajunk is. Vagy nem 
kétségbeejtő az, ha beteg van a háznál, mikor 
nincs orvos a falunkban ? Gyermeked van, 
tudod tehát mi az, ha gyermekünk beteg. Neked 
nem kell messze menned, kéznél van az orvos ; 
megvigasztal s a rendelt gyógyszer enyhíti a 
kis beteg szenvedését. Nálam 9—10 óra is 
beletelik, mire orvost kerítünk s a gyógyszert 
meghozzák. Ennyi idő alatt pedig egy élet el 
is pusztulhat ! Oh, de sok keserű órát éltem 
én már így át és mily temérdek pénzembe 
került csak a fuvar! 

Minden helynek megvan a maga kényelme 
és terhe. A városi és falusi életnek megvan a 
saját külön előnye-hátránya. Az egyik a másik 
fölött miben, hogyan nyilvánul, nagyon sok szó 
fér hozzá. Ne irigyeld a falusi életet, f'őleg az 
intelligens ember falusi életét. 

A természetben való gyönyörködés fönségesen 
szép ! Ha még ez sem volna, ugyan micsoda 
gyönyörűségünk maradna ? Társadalmilag sokat 
nélkülözünk és szenvedünk. Hiszen ismered ama 
kiirthatatlan falusi nyavalyát, melyet úgy hív-
nak, hogy egymáson való rágódás ! 

Tudomány, szépművészet, színház, divat, 
korzó, zsúr stb. nem foglalkoztatja elménket, 
de a pletyka, az emberszólás, a haragtartás, 
ki vagyok én ? mi vagy te ? díszlik, mint út-
szélen a szerbtövis. Falun vagy városon hara-
gosok között élni, mily különbség ! Ne irigyeld 
a mi életünket, kiknél még a kutyaugatás is 
szórakozásszámba megy. A falusi tanító több 
viszontagságon megy keresztül, mint egy tüske-
borona alá került béka. 

Kedves Barátom ! Fizetéstekről szólván, 
vigasztalannak mondod a jelent és jövőt. Re-
mélni sem mered, hogy a közel jövőben a 
fővárosi tanítók fizetése előnyösebb legyen. 
Bízzál ! Látod, csak a közelmúltban is ki hitte 
volna, hogy — mint te is írod — a mi vigasz-
taló napunk oly rövid idő alatt fölragyogjon. 
A mi éltünk derűje már reánk köszönt, mert 

tiszta és szilárd jellemű vezérünk nemcsak 
magasröptű szellemben gondolkozik, hanem 
nemesen érző szíve bensőségesen dobog is. Nél-
külözésünk jajszava nem volt ismeretlen előtte 
s amint Isten odavezérlé, ahol tenni is lehet, 
a Ház asztalára letette a tanítók fizetésrende-
zési törvényjavaslatát. Mindnyájunkat nem elégít 
ki, de ne csodálkozzunk rajta, hisz' Krisztus 
Isten fia volt s egyszerre csak 5000 embert 
elégített ki. 

Ti is bízzatok ! Hiszem, hogy reményetek a 
közel jövőben megvalósul. A minden szépért, 
jóért és nemesért hevülő fővárosi tanácsban 
vannak ügyetekért lelkesülők. Szép fővárosunk 
haladásában kifejtett munkátok érdemét c'ík is 
nemcsak látni, hanem méltólag jutalmazni is 
fogják. 

A nyomorgás nehéz életiskola, mi is soká 
jártunk benne ; adja Isten, hogy boldogulástok 
kellemes hírét minél előbb közölhesd. 

í r j addig is. Tanulságos leveleidet mindig 
örömmel olvasom, szóljanak azok akár magán-
viszonyaidról, akár tanítók közérdekű dolgairól. 
Nekem mindig örömnap, ha soraiddal bevilá-
gítsz az én falusi magányomba. Részemről fölötte 
örvendenék, ha ezen levelem a fárasztó fővárosi 

' életben üdítőleg hatna zaklatott kedélyedre. 
Isten veled! A lóhús kövérítsen s ha két 

karom átér még a viszontlátáskor, ölel igaz 
barátod : 

+ + . falusi tanító. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(1. Valamennyi főtisztelendő egyházi főhatóságnak. 
2. A lluuiei kormányzónak. 3. Valamennyi tanker, 
kir. főigazgatónak. 4 Valamennyi kir. tanfelügye-
lőnek és tanfelügyelőségi kirendeltségnek. 5. A 
felső keresk. isk. főigazgatójának. 6. A felsőbb 
leányisk. min. biztosainak. 7. A budapesti közép-
iskolai tanárképző-intézet gyak. főuimn. igazga-

tónak. — 18.431,00«. szám.) 

1—7. 
A Magyar Szent Korona Országai Béke-

egyesülete azzal a kéréssel fordult hozzám, 
rendeljem el, hogy a müveit nemzetek példá-
jára iskoláinkban is az I. hágai békekonferencia 
megnyitásának napján legalább egy órát a 
béke nagy eszméjének szenteljenek. 

Teljesen méltánylom a nevezett egyesület 
kérelmét, mert magam is szükségesnek tartom, 
hogy a nemzetközi béke érdekében a köz-
szellem új útakra tereitessék, a hagyományos 
előítéletektől és szenvedelmektől megtisztíttas-
sák, és különösen a nemzetközi bíráskodásnak 
mindinkább tért hódító intézménye közismere-
tűvé tétessék. 
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A közszellem átalakítására elsősorban az 
iskola van hivatva. Az iskolai nevelésnek és 
oktatásnak feladata a gyermekben az egész 
ember müvelését, tehát erkölcsi életét előkészí-
teni. Ez a nagyfontosságú elv vonul végig a 
középiskolai és népiskolai Utasításokon. 

Az egyéni becsületnek, a vallási, polgári és 
hazafiúi élet erényeinek csíráit a népiskola adja 
meg növendékeinek és a középiskola ápolja 
és fejleszti tovább azokat a tanulók lelkében. 

Tanterveink és Utasításaink szerint a tanító 
legszebb feladata megtanítani a gyermeket 
arra, hogy az erkölcsi élet azon sarkallik, 
hogy másért és másokért is élni tudjunk, nem 
avégett, hogy magunk hasznát biztosabban 
keressük, hanem hogy a köznek használjunk 
és másokon segítsünk. 

Helyesen utalnak iskolai Utasításaink továbbá 
arra, hogy az iskolai élet minden pillanatban 
alkalmat nyújt ezeknek az egészséges erkölcsi 
elveknek foganatosítására és figyelmeztetik a 
jövendő nemzedék tanítóját, hogy minden tan-
tárgy tanításánál mód és alkalom kínálkozik 
arra, hogy az emberek és emberi cselekedetek 
nemes buzdító példája a gyermek szeme elé 
állíttassanak. 

Nagyon természetes, hogy elsősorban a 
vallás, a magyar nyelv és a történet áll az 
erkölcsi fölfogás fejlődésének szolgálatában. A 
vallás helyes irányú oktatásából, a legjobb 
magyar olvasmányokból és a történet észszerű 
tanításából fakad a gyermek lelkében az álta-
lános emberszeretet eszméje. E tantárgyak 
helyes tanítása fogja a közszellemet új útakra 
terelni és attól a hagyományos előítélettől 
megtisztítani, hogy az általános emberszeretet 
eszméje ellenkezik a hazafiság eszméjével, vagy 
a multak hadi dicsőségének ápolásával, a, haza 
védelmére való elszántságnak szellemével ; holott 
a béketörekvések helyes értelmezésükben a 
hazafiságot magasabb erkölcsi színvonalra eme-
lik és — a támadó föllépés elítélésével — a 
haza biztosságát az erő váltakozó esélyeitől 
függetlenítik és a nemzetközi joguralom szi-
lárd talajára ültetik át. 

Tanterveink és Utasításaink szelleme értel-
mében az ifjúság oktatóinak úgyszólván min-
den nap az egyes tantárgyakkal kapcsolatban 
az iskolai élet minden mozzanatához oda lehet 
kapcsolni a valódi hazafiság és az általános 
emberszeretet egymással megférő, egymást 
kiegészítő kettős eszméjét. Emellett azonban, 
arra való tekintettel, hogy az I. hágai béke-
konferencia megnyitásának napján a világ min-
den békeegyesülete ünnepel és csaknem minde-
nütt elfogadták az iskolai béketanítás állandó-
sítását, ezennel felhívom a tanintézetek igaz-
gatóságai^ hogy ezentúl minden év május hó 

18-án az I. hágai békekonferencia megnyitásának 
napján, az ország mindenfokú iskolájában az 
iskolával kapcsolatos önképző-körökben és ifjú-
sági egyesületekben az arra hajlandóságot érző 
tanárok, tanítók- vagy amennyiben az illető 
tanintézetek igazgatói ezt célszerűnek látják, a 
szóbanforgó egyesületek tagjai is röviden 
ismertessék a békekonferencia napjának jelen-
tőségét, a békemozgalom eszközeit és szerveit. 

Erre nézve tájékozás meríthető dr. Ferenczy 
Árpád: „A nemzetközi választott bíróságok 
múltja, jelene és jövője" című és a Franklin-
társulat kiadásában megjelent munkájából. 

1—2. 
Miről Címet szíves intézkedés végett tisz-

telettel értesítem. 
3—7. 

Miről Címet további eljárás végett értesítem. 
Budapest, 1907 április hó 29-én. 

Apponyi. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította: az „Osztálysors-

játék Igazgatóságának", amely a IV. ker. sze-
gény gyermekek részére 200 K-t adományozott ; 
a dévai szegény tanulókat segélyző egyesület-
nek, mely a folyó tanévben a dévai áll. el. 
leányiskola tanulói közül felekezeti és nemzeti-
ségi különbség nélkül 35 tanulót 344 K értékben 
fölruházott ; Nagy Ferenc földbirtokosnak, aki 
a szilágynagyfalui áll. el. isk. növendékek tan-
könyveinek beszerzésére 400 K-t adományozott ; 
nagyenyedi „Kisegítő Takarékpénztár-Részvény-
társaság "-nak, amely az áll. el. nép- és polgári 
iskolai növendékek jutalomkönyveire 200 K-t 
adományozott ; Briill Alfréd budapesti lakosnak, 
aki az „Útmutatás az életmentés és az első 
segítség nyújtásra" című közhasznú műből 100 
példányt áll. el. iskolák részére adományozott ; 
a „Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvény-
társaság"-nak, amely a borsódnádasdi áll, el. isk. 
fölépítéséhez adományozott 4000 K értékű építési 
anyagot ; Tauszik Hugó kir. tanácsosnak, a 
Marosvásárhelyi agrár takarékpénztár-részvény-
társaság vezérigazgatójának, különféle iskolák 
céljaira adományozott összesen 940 K-t kitevő 
segélyért. 

Elismerését nyilvánította : Balla Jenőnek, 
Nyíregyháza r. t. város tanácsnokának és dr. Brök 
Gyula ügyvéd, nyíregyházi ág. hitv. ev. isk.-széki 
elnöknek, a nyíregyházi népoktatás érdekében 
tanúsított hazafias és buzgó munkálkodásukért. 

Kinevezte: Juhay Antalné szül. Simonidesz 
Jolán oki. óvónőt a kaczkói áll. óvóhoz óvó-
nővé; Posgay Hedvig oki. óvónőt a csabren-
deki áll. óvóhoz óvónővé; Téglás Ferenc oki. 
tanítót a buzásbesenyői áll. el. isk.-hoz r. tani-
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tóvá; Tenzián Etelka oki. tanítónőt az Örkényi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; lile Péter oki. 
tanítót a mózesfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Mikovényi Margit oki. tanítónőt a bőfalvai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Tirkanics József és 
Mező Erzsébet oki. tanítót ill. tanítónőt az 
avasújfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ill. taní-
tónővé ; Csécs Piroska oki. tanítónőt a nyárád-
szeredai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Bibó 
Endre oki. tanítót a hódmezővásárhely-tanyai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Pinkeczer Károly 
oki. tanítót a felsőnémetii áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Vágó Margit oki. tanítónőt a sátor-
aljaújhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Hencz 
Karola oki. tanítónőt a m. kir. államvasút buda-
pesti északi főműhelytelepi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Magdó István oki. tanítót a bajesdi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovács Jenőné, szül. 
Kvassay Teréz állandó helyettesként alkalma-
zott óvónőt az ógyallai áll. óvóhoz óvónővé ; 
Madarász E. Andor oki. tanítót a rudolfsgnádi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Iiaasz Anna Karo-
lina oki. óvónőt a mártonházi áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Krespay Ágoston oki. tanítót a szilágy-
kövesdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Landi 
Ferenc oki. tanítót az ombuzi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Csatári János oki. tanítót a demétei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Vajay József oki. 
tanítót az újbánya-csürök külvárosi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Tollée Erzsébet oki. tanítónőt 
az aninai áll. el. isk.- hoz r. tanítónővé ; Derzsi 
Ferenc oki. tanítót a füzesi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Markó 
György demétei áll. el. isk. tanítót a dubro-
viczai áll. el. isk.-hoz; Wolf István újbánya-
csürök külvárosi áll. el. isk. tanítót és Gere 
Erzsébet izbugyaradványi áll. el. isk. tanítónőt 
•az újbánya-belterületi áll. el. isk.-hoz. 

T A N Í T Ó K T A N A C S A D Ó J A . 
Had mentességi díj. Az 1880. évi XXVII. 

t.-c. 3. §-a így szól: „A népiskolai tanítójelöl-
tek és néptanítók, habár a tényleges szolgálat-
tétel alól föl vannak is mentve — hadmentes-
ségi díjat nem kötelesek fizetni. Azonban, ha 
ezek tanulmányaikkal fölhagynak, vagy tanítói 
minőségük megszűnik, a díjfizetés kötelezettsége 
alóli mentesség kedvezménye is megszűnik." 
A pénzügyminiszternek a honvédelmi minisz-
terrel egyetértőleg kiadott 23.268/1882. számú 
rendelete szerint a népiskolai tanító és tanító-
jelöltek fogalma körébe tartozóknak értetnek 
„az elemi, valamint a földmívelési, kereskedelmi 
és ipariskolai, felső nép- és polgári iskoláknál, 
úgy a tanítóképezdéknél és ezekkel kapcsolatos 
gyakorló-iskoláknál és végre a felsőbb leány-

iskoláknál működő tanítók, illetőleg tanítójelöl-
tek is. A nevezett tanintézetek tényleges tanítói 
és tanítójelöltjei tehát a hadmentességi díj 
fizetésére nem kötelezhetők". — Többeknek. 
A fővárosi elemi iskolák tanítói állásaira a 
tanács már kihirdette a pályázatot, de meg-
választásra, értesülésünk szerint, majdnem kizá-
rólag csak a már ideiglenes minőségben alkal-
mazottaknak van kilátásuk. Egyébiránt a pályázat 
több igazgató-tanítói, tanítói, tanítónői és óvónői 
állásokra szól. Minden pályázó csatolja a kér-
vényhez születési bizonyítványát, okleveleit és 
egyéb végzett tanulmányaira, valamint eddigi 
alkalmazásaira vonatkozó okmányait és pedig 
az összes okmányokat vagy eredetiben vagy 
közjegyzőileg hitelesített másolatban. A pályázati 
kérvényben világosan meg kell jelölni azokat 
az állásokat, amelyek elnyeréseért az illető 
folyamodik. Mindazok tehát, akik a pályázatra 
bocsátott állások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
magyarul írott és a mondottak szerint pontosan 
fölszerelt pályázati kérvényüket, ívenként egy-
koronás bélyeggel (a bélyegtelen mellékleteket 
ívenként 30 filléres bélyeggel) ellátva és Buda-
pest székesfőváros tanácsához címezve, legkésőbb 
í'. évi május hó 23. napjának déli 12 órájáig 
a tanács segédhivatalába (IV. ker., Városház-
utca, Központi városháza, I. emelet, 110. 
ajtó) okvetlenül nyújtsák be, mert a később 
érkező, vagy hiányosan fölszerelt kérvényeket a 
tanács nem veszi figyelembe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Román üdvözlet gróf Apponyinak. 

A máramarosmegyei görög katholikus román 
tanító-egyesület elnöksége Bárdfaluból gróf 
Apponyi Albert közoktatásügyi miniszterhez a 
következő táviratot küldötte : „ A nem állami 
tanítók fizetésrendezéséről szóló javaslat tár-
gyalása és fizetéseink fölemelése alkalmából 
az ellenzéki támadásokkal szemben Excellen-
ciádat mély hódolattal üdvözöljük." 

— Gyógyító-pedagógiai Intézet. A Magyar 
Gh/ermektamdmányi Társaság küldöttsége tisz-
telgett Teleki Sándor gróf elnök vezetésével 
Apponyi Albert gróf kultuszminiszternél. Üd-
vözölték a minisztert abból az alkalomból, hogy 
a gyógyító-pedagógiai és lélektani laboratóriu-
mot, amely Banschburg Pál idegorvos buzgó-
sága és áldozatkészsége következtében létesült, 
önálló állami intézetté tette. A küldöttség 
vezetője kifejezte örömét azon, hogy a mos-
tani közoktatásügyi miniszter és minisztérium 
megértette ez intézet nagy fontosságát a lélek-
tan és a gyermektanulmány művelése terén. 
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Apponyi Albert gróf miniszter örömmel érte-
sült azokról a sikerekről, amelyeket ez az in-
tézet s annak vezetője, Ranschburg Pál dr., 
hazánkban és külföldön a tudomány művelése 
körül elért. Továbbra is melegen támogatni 
fogja az intézetet, mert legfőbb óhaja és gondja, 
hogy Magyarország a modern tudományosság 
mívelésében a kultúrállamok között méltó he-
lyet foglaljon el. 

— Pánszláv diákok. Szarvason egy pán-
szláv körnek jöt tek nyomára, amelynek tagjai 
az ottani tanítóképző és gimnázium tót nem-
zetiségi tanulói sorából kerültek ki. A pánszláv 
diákok ügyében a két intézet kormányzó-
testülete a tanári kar bevonásával Haviár 
Dániel felügyelő elnöklete alatt tanácskozást 
tarott, amelyen Zlinszky kerületi esperes is 
résztvett. A tanácskozáson, amely délutáni 4 
órától este 10 óráig egyfolytában tartott, a 
hazafiatlan mozgalomban résztvett összes tanuló-
kat kihallgatták. Lilgéről, a kör vezetőjéről 
kiderült, hogy a túróczszentmártoni pánszláv 
központnak fizetett ügynöke. A kihallgatás al-
kalmával az egyik, Zloch nevű pánszláv diáknál 
töltött revolvert találtak. A kormányzó-testület 
este 10 órára hozta meg ítéletét a pánszláv 
diákok fölött, amely szerint Lilge és Pavella 
az ország összes tanintézeteiből, a többiek pedig 
a tankerület iskoláiból kitiltatnak. Az ítéletet 
Szarvason túlságosan enyhének találják és azt 
hiszik, hogy a közoktatásügyi miniszter meg 
fogja szigorítani. 

— Gyengeelméjíi gyermekek fölvétele. 
A Gyengeelméjűek budapesti m. kir. orsz. inté-
zetében az 1907/8. tanévben több hely üresedik 
meg. Ezekre a helyekre fölvétetnek 7—10 éves 
korban levő, nevelés-tanításra alkalmas gyenge-
elméjü gyermekek. A fölvétel iránti kérvénye-
ket a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úrhoz címezve, 1907. évi 
június hó 10-ig kell beküldeni az intézet igaz-
gatóságához. A kérvényhez szükséges nyomtat-
ványokat bárkinek ingyen megküldi s levélbeli 
megkeresésre bővebb fölvilágosítást szívesen 
nyújt az intézet igazgatósága (I., Alkotás-utca 
53. sz.). 

— Műkedvelő-előadás. A belényesi állami 
polg. leányiskola növendékei ápr. 27-én este a 
kaszinó nagytermében sikerült jótékonycélú színi-
előadást tartottak, amely a résztvevő intelligens 
közönség osztatlan tetszését és elismerését érde-
melte ki. A szépen sikerült előadás fényes tanú-
jelét adta annak, hogy az intézetben mily nagy 
súlyt fektetnek a növendékek szellemi kikép-
zésén kívül azok kedélyvilágának fejlesztésére is. 
A közönség szűnni nem akaró tapssal jutal-
mazta az előadás rendezéseért úgy az egész 
tantestületet, mint Dittler Ida igazgatónőt, kinek 

ügybuzgóságáról és hazafias célt szívén viselő 
fáradhatatlan működéséről ezúttal is bizonyságot 
tettek a gondjaira bízott intézet növendékei. 

— Rövid hírek. A Madarak és Fák napja 
ünnepére való előkészületek alkalmából tiszte-
lettel értesítem a kartársakat, miszerint az Orsz. 
Állatvédő-Egyesület támogatása lehetővé tette, 
hogy a „Madarak és Fák Napja" című vezér-
fonalam második bővített kiadása (6 nyomott 
íven = 96 old.) megjelent és 1 korona 25 fillér 
árban nálam kapható. Szintén megjelent az 
ünnepélyre való „Alkalmi dalfüzet" is, Beleznay 
Antal és Vaday J . egy- és kétszólamú eredeti 
nótáival. (Benne két induló is.) Ara 55 f. A rende-
lések közvetlen hozzám intézendők. (Egyszerű 
postadíj 10 f. Utánvételes 45 f.) Nagyvárad, 1907 
május 1. Vaday József, közs. isk. igazgató. — 
Fölhívás és kérelem. Répássy János „Kis ma-
gyar nyelvtan. Eger, 1873." című munkáját 
keresem. Tanügyi monográfiám hézagos maradna, 
ha erről a könyvről nem írhatnék. Nagyon 
lekötelezne az a t. ügytársam, aki ezt a könyvet 
egy-két napra kölcsön adná, Minden költséget 
szívesen megtérítek. Kartársi tisztelettel Buda-
pest, 1907 május hó. Böngérfi János (IX. ker., 
Knézies-utca 17. szám, polgári fiúiskola). — 
Gyűlés. A „Zomborvidéki róm. kath. tanító-
egyesület" május hó 23-án Zomborban, a köz-
ponti fiúiskolában közgyűlést tar t . 

— Halálozások. Paszler Anna tanítónő 
életének 30. évében Temesgyarmatán jobblétre 
szenderült. — Lux Ede budapesti ág ev. tanító 
május hó 3-án életének 63., az egyház szol-
gálatában buzgó munkálkodással betöltött 41. 
évében, szélhűdés folytán váratlanul elhunyt. 
Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. K. M. Bnisz. Jelentse 
az esetet a kir. tanfelügyelő úrnak. — A. Br. Csernye. 
De igen : az a 30 év az országgyűlési napló sajtó-
hibája volt ! — K. E. Knrtakesz. Csak az aktákat 
ismerő kir. tanfelügyelő világosíthatja föl erről ; for-
duljon csak ismét oda ; majd csak válaszolnak ! — 
F. M. Nyiilfalu. Ismételjük, hogy a mi közlésünk 
hiteles, vagyis az I - III. korpótlék 2 0 0 - 2 0 0 K, a III. 
és IV. 100—100 K, a VI. 200 K. Azok a lapok felel-
jenek maguk helyett. — Nyb. F. I. Nagyenyed. — 
H. A. A Magyar • Nyelvőr, melyet a tanítók egész 
évre 6 K-ért kaphatnak meg, IV., Ferenc József rak-
part 27. sz. a. rendelhető meg. — Cs. M. Szigetvár» 
A közoktatásügyi miniszter és az államtitkár urak 
rendesen d. u. 4 órakor fogadnak. 

Tarta lom : Az országgyűlési tanítói napok után. 
Lakatos Lajos. — Békenap. — Képek oláh iskoláink 
életéből. Szabó Elemér. — Az egyhuzamban való taní-
tásról. Fekete Antal. — A modern rajzoktatás vezér-
fonala. Barton Imre. — Szünóra : Vidéki levél a fővá-
rosba. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

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

Budapest, 1907. 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 i n g y e n . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj ár ósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A p á l y á z a t i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. E g y é b hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábií sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

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

Kéziratokat rxenn adunk vissza. 

Gróf Apponyi Albert miniszter 
beszéde 

(a főrendiház május 10-iki ülésén.) 
Nagyméltóságú elnök! Méltóságos fő-

rendek ! Xagy köszönettel tartozom a 
közvetlen előttem szólott bíboros érsek 
őeminenciájának, hogy a törvényjavaslat 
tárgyalását oly nagy általános nézőpon-
tok magaslatára emelte föl, mint aminők-
ből ő fejtegetésében kiindult, és igen 
nagy elégtételül szolgál nekem az, hogy 
őeminenciája, bár a törvényjavaslat rész-
leteinek taglalásába és bírálatába nem 
bocsátkozott, mégis azokból a magas 
szempontokból kiindulva, amelyeknek 
előadásában az imént gyönyörködtünk, 
arra az eredményre jutott , hogy e tör-
vényjavaslatot részletes tárgyalás alap-
jául elfogadja. 

Ha szabad nekem is némileg az álta-
lános alapvetés terére átmenni, arra 
kell kérnem a méltóságos főrendeket, 
hogy emlékezzenek vissza arra a tör-
vényjavaslatra, amelyet tegnapelőtt el-
fogadni szívesek voltak s mely az állami 
tanítók fizetésrendezéséről és az állami 
iskolák helyi felügyeletéről szól, és mél-
tóztassék a jelenleg tárgyalás alatt levő 
törvényjavaslatot azzal a másik törvény-
javaslattal kapcsolatosan lelki szemük 
elé állítani. Mert a népnevelési ügyek 
ama novelláris rendezésében, amelyet a 
javaslataimmal megkísérlek, e két javas-

lat koncepció tekintetében egységet 
képez, és egymást kiegészíti. Mivel a 
tapasztalat mutatja, hogy nagyrészt ama 
viszonyok folytán, amelyekre rámuta to t t 
Mihályi érsek úr őexcellenciája, és ame-
lyek tényleges létezését elismerem, mon-
dom, mivel a tapasztalat mutatja, hogy 
a népoktatás terén mutatkozó óriási 
hiányoknak — csak a külterjes hiányok-
ról beszélek most, nem a belterjes tö-
kéletesítésről — ismétlem, hogy ezen 
külterjes hiányok pótlásában, melyet az 
őeminenciája által megemlített szempont, 
t. i. alkotmányunk, mind szélesebb de-
mokratikusabb alapra fektetése sürgős 
szükséggé tesz, hogy a külterjes hiányok 
orvoslásában az állami oktatás mind-
inkább tér t nyer azon egyszerű okból, 
hogy a nem állami iskolafönntartóknak 
ereje további terjeszkedésre, legalább 
igen nagy mértékben, még az állami 
támogatás mellett sem mutatkozik elég-
ségesnek. 

Azért iparkodtam e két törvényjavas-
latban a különböző jellegű iskolák közt 
fönnálló elvi határvonalakat szűkíteni, 
azokat közelebb hozni. Az állami taní-
tókravonatkozó törvényjavaslatban nagy-
részt csak az eddig követett gyakorlatot 
megerősítve, de azt a mindenkor vál-
tozó kormányok egyéni belátásától füg-
getlenítvfe és törvényes intézménnyé át-
alakítva iparkodtam az állami iskolák 
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helyi felügyeletébe bevonni az önkor-
mányzati elvet, a gondnokságok egy 
részének választással való betöltése útján 
s azon további intézkedés útján, hogy 
az így önkormányzati közeggé átszerve-
zett gondnokság a tanító kinevezése 
előtt legalább meghallgatandó. Iparkod-
tam megnyugvást kelteni az állami isko-
lákban azon valláserkölcsi irányúak 
megszilárdulása tekintetében, amelyre 
őeminenciájával együtt én is igen nagy 
súlyt fektetek, azok által az intézkedé-
sek által, amelyek a hitközségeknek is, 
amennyiben az állami iskolák fölállítá-
sához hozzájárulnak, úgy a tanítói állá-
sok betöltésénél, mint a tanító műkö-
désére bizonyos biztosíték természetével 
bíró ingerenciát, befolyást biztosítanak. 

Másfelől pedig a nem állami tanítók 
fizetésrendezésére és azok jogviszonyaira 
vonatkozó törvényjavaslatban iparkod-
tam a tanszabadság elvének sérelme 
nélkül és — amint bátor leszek az ellen-
kező fölfogásokkal szemben kimutatni — 
a községi és hitfélehezeti autonómia minden 
lényeges és jogos követelményének sérelme 
nélkül az állami és nemzeti szempontok-
nak föltétlen megóvásáról gondoskodni. 

Én is úgy, mint őeminenciája, az egri 
bíboros érsek, ellenfele vagyok minden-
féle közoktatásügyi monopóliumnak. (He-
lyeslés.) Fönntartani kívánom, amint ezt 
ezek a törvényjavaslatok bizonyítják, az 
oktatási szabadságnak elvét, és nemcsak 
fönntartani, de fönnállásukban biztosítani 
és megerősíteni kívánom mindazokat a 
nem állami iskolafönntartókat, amelyek iskola-
fönntirtási jogukat és kötelességüket az állami 
célokkal, a nemzeti egységnek soha szem 
elől nem téveszthető igényeivel harmóniában, 
összhangban teljesítik. (Helyeslés.) 

Nagyon jól tudom azt, hogy az iskola 
terén, amint őexcellenciája, Mihályi érsek 
úr kiemelte, az egyháznak is vannak fontos 
érdekei,az államnak isvannak fontos érde-
kei s hogy helyes, ha ezen a téren váll-
vetve működnek. És ón csak nagyon sajná-
lom, hogy midőn a kiindulópontban őexcel-

lenciájával szerencsés vagyok egyetérteni, 
végkövetkezményekben annyira eltérnek 
útaink. Én ezt másnak nem tulajdonít-
hatom, mint annak, hogy őexcellenciája 
ezen törvényjavaslatnak intézkedéseit 
talán nem volt kegyes annyira figyel-
mére méltatni, miszerint láthassa, hogy 
ennek a kiindulópontnak e törvény-
javaslatnak minden intézkedése eleget 
tesz, arra minden egyes intézkedésében 
figyelemmel van. 

Azokkal az ellenvetésekkel, amelyek 
a törvényjavaslat ellenzői részéről föl-
hozattak, pontonként foglalkozni nem 
kívánok, csak némely főszempontokra 
óhajtom azokat visszave?etni és ezeket 
a főszempontokat tőlem telhetőleg meg-
világítani. 

De előbb egy momentumra akarok 
kiterjeszkedni, amelyet mindjárt a vita 
elején Beöthy Zsolt őméltósága említett 
föl, annak általánosságban való hang-
súlyozásával, ámbár azután az irányzásra 
nézve nagyon eltérő módon Hosszú püspök 
úr őméltósága is egyetértet t vele, most 
meg újabban az egri bíbornok-érsek 
őeminenciája nagy erővel állította a 
méltóságos főrendek elé, t. i. a tanító-
képzők ügyének fontosságára. 

Teljesen igazuk van mindezeknek az 
illusztris szónokoknak abban, hogy a 
legnagyobb tanügyi problémák egyike, 
ha nem a legnagyobb, a tanítóképzők-
nek a rendezése. Teljesen igazuk van ezen 
szónok uraknak abban, midőn azt mond-
ják, hogy ez a törvényjavaslat a meg-
oldandó problémáknak csak egy részét 
öleli föl és hog}- magának a népoktatás-
nak egészségessé tétele tekintetében a 
tanítóképzésnek minden szempontból való 
helyes és célszerű rendezése talán a leg-
fontosabb föladat. 

Ez, méltóságos főrendek, nem keiülte 
ki figyelmemet, hiszen lehetetlen, hogy 
kikerülje figyelmét annak, aki csak rövid 
időn át is, mint a közoktatásügynek 
vezetője, abban a helyzetben van, hogy 
magának gyakorlati tapasztalásokat sze-
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rezzen. De talán azzal sem mondok 
nagyon újat, ha hangsúlyozom, hogy 
ennek a problémának megoldása amint 
a legfontosabb, úgy egyszersmind a leg-
nehezebb föladatok közé is tartozik, és 
ha már magának a föladat fontosságá-
nak hangsúlyozásában a legkülönbözőbb 
irányzatok is egyetértenek, rendkívül 
nehéz lesz oly megoldást találni, amelynek 
főbb elveire nézve is találkozik azoknak a 
nézete, akik ma egyhangúlag hangsúlyoz-
zák magának a problémának nehézségét. 

Már huzamosabb idő óta foglalkozom 
ezzel a kérdéssel. A dolog természete 
szerint csak jól átgondolt, csak érett 
dologgal óhajtok e tekintetben a törvény-
hozás elé lépni és azért kérem a tör-
vényhozásnak becses türelmét, hogy 
engedjen nekem időt, hogy ezzel az alap-
vető föladattal annak minden vonatkozá-
sában foglalkozliassam, hogy eleget tehes-
sek azoknak a nagy pedagógiai, azoknak 
a nagy erkölcsi, azoknak a nagy szociális, 
azoknak a nagy hazafiúi szempontoknak, 
amelyeknek összeegyeztetéséből kell a 
kérdés megoldásának kialakulnia. (He-
lyeslés.) 

Már most magát ezt a törvényjavas-
latot illetőleg — hogy a kisebb termé-
szetű ellenvetésekkel kezdjem — többen 
a fölszólalók közül kifogásolták azt, hogy 
ez a törvényjavaslat az iskolafönntartó 
hatóságok előzetes meghallgatása nélkül nyúj-
tatott a törvényhozás elé. Hát, méltó-
ságos főrendek, én azt hiszem, hogy e 
tekintetben mulasztási hibát nem követ-
tem el. Ha népoktatási törvényhozásunk 
alapvető elveit át akartam volna ala-
kítani, ha egészen más alapokra óhaj-
tottam volna fektetni népoktatásunkat, 
ha a törvényhozás kontinuitásának e 
téren 1868 óta kifejlődött hagyományai-
val, logikájával szakítani akartam volna : 
akkor talán helyén lett volna annak a 
követelménynek fölvetése, hogy mielőtt 
ilyesmi történik, előzetesen meghallgat-
tassanak azok, akik a népoktatás terén 
eddig mint iskolafönntartók működtek. 

De az én ambícióm sokkal szerényebb. 
Én népoktatásunk eddigi alapvető tételeit 
és elveit fönntartottam, én csak novel-
láns intézkedéseket tervezek ebben a 
törvényjavaslatban, olyanokat, amelyeket 
a tapasztalás a gyakorlati szükség köve-
telményei gyanánt mutat föl. Bocsánatot 
kérek, hogyha ilyen novelláris intéz-
kedéseknek megtétele előtt az a köve-
telmény állíttatnék föl, hogy a miniszter 
mindig még számos tényezőt előbb meg-
hallgatni, azokkal azt megvitatni erköl-
csileg — ha nem is jogilag, ha nem is 
formailag — kötele3 volna, akkor oly 
nehézkessé tennők törvényhozásunk fej-
lődését, hogy a végén is a teljes stag-
náció veszélyének volna kitéve. Ezt a 
szemrehányást tehát ebben az esetben 
erkölcsileg jogosultnak nem fogadha-
tom el. 

De azután azt mondják — és ez m á r 
fontosabb ellenvetés — a javaslatnak 
igen tisztelt ellem ői, hogy ez a törvény-
javaslat mélyreható izgalmat és elkese-
redést idézett elő hazánknak nem magyar-
ajkú polgártársai közt és azon egyházak 
körében, amelyek nagyobbrészt nem 
magyarajkú polgártársainkból alakultak. 

Méltóságos főrendek, én megvallom, 
hogy ezt a dolgot másként iátom. Én 
igenis úgy látom, hogy voltak törek-
vések abból a célból, hogy hazánk nem 
magyarajkú polgártársait ezen törvény-
javaslatok ellen fölizgassák. Folyt akció 
azon irányban, hogy ez mély elkesere-
dést idézzen elő nem magyarajkú polgár-
társaink tömegei között és ezen akció 
szépítéseképen azzal párhuzamosan haladt 
az a törekvés is, hogy a művelt európai 
országok sajtója, tehát az idegen köz-
vélemény is fölizgattassék ebből az alka-
lomból a magyar nemzeti politika ellan. 
(Helyeslés.) 

De mindjárt meg kell állapítanom és 
pedig nagy örömmel kell megállapítanom, 
hogy ezen törekvések a kezdeményezőktol várt 
sikert nem érték el és hogy mélyreható 
izgalomnak és elkeseredésnek nem ma-

21* 
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gyarajkú polgártársaink tömegei között 
nyomát sem láttuk és hogy nem magyar-
ajkú polgártársaink körében t a r t a t t ak 
ugyan olyan gyűlések is. amelyek ezen 
törvényjavaslat ellen foglaltak állást, de 
viszont nem magyarajkú polgártársaink 
körében tar tat tak olyan gyűlések is, 
amelyek engem ezen törvényjavaslat be-
nyújtása alkalmából és az abban fog-
laltakért melegen üdvözöltek. Egészben 
véve, mint aki kötelességszerűleg a 
nemzeti élet ütőerén tar tom a kezemet, 
megállapíthatom, hogy ilyen mélyreható 
izgalomnak és elkeseredésnek nyoma 
sincsen. (Igaz ! Úgy van !) És nyoma 
egyszerűen azért nincsen, mert a r ra 
kellő ok nincsen. (Helyeslés.) Igen, ha 
úgy volna a dolog, mint ahogy azt a 
javaslat igen t. ellenzőinek némelyike 
mondja, bogy ez a törvényjavaslat illu-
zóriussá teszi az iskola önkormányzatát, 
ha igaz volna az, hogy megfosztja nem 
magyarajkú polgártársainkat attól, bogy 
gyermekeik az anyanyelven kapják az 
elemi oktatást, ha épenséggel igaz volna 
az, amit a román gör. kel. egyház egy 
igen tisztelt főpapja i t t mondott, bogy 
ez a törvényjavaslat megakasztja talán 
ezt az egyházat, vagy nem tudom vala-
mennyi egyházat abban, hogy a keresz-
tény evangélium szerint nevelhessék 
gyermekeiket, ha mindez így állana, 
akkor talán lett volna ok a mélyreható 
izgalomra és elkeseredésre. Ami külö-
nösen a keresztény evangélium szerinti 
nevelés akadályait illeti, én nagyon bálás 
volnék, ba valaki rámutatna a törvény-
javaslat azon szakaszára, amely erre 
nézve akadályt képez, mert akkor én 
készségesen módosítanám ezt a szakaszt, 
minthogy távol áll tőlem ilyen szándék, 
és egyetlenegy intézkedését sem talál-
tam a törvényjavaslatnak, amely a vallás-
erkölcsi nevelésnek útjában állana. 

De az anyanyelvi oktatásnak lehetőségétől 
és jogától sem fosztja még meg ezen törvény-
javaslat nem magyarajkú polgártársainkat és 
azokat az egyházakat. Hiszen a törvény-

javaslat számos szakasza intézkedik nem 
magyar anyanyelvű iskolákról, tehát 
maga a törvény megállapítja azoknak 
létezését és létjogosultságukat elismeri. 
Igaz, hogy emellett gondoskodik arról 
is, hogy azon már régen fönnálló tör-
vényünknek, amely szerint a nem ma-
gyarajkú népiskolában a magyar nyelv 
kötelező tantárgy, érvény szereztessék. 
(Helyeslés.) Valamint gondoskodik arról, 
hogy minden néven nevezendő iskolában 
biztosíttassék a hazafias érzés ápolása. 
És akik ezt a törvényjavaslatot figye-
lemmel olvassák, nem fogják félreismer-
hetni azt, hogy a magyar nyelv okta-
tásának követelménye ebben a törvény-
javaslatban a gyakorlati lehetőségnek 
legméltányosabban megszabott korlátai 
között mozog és hogy a törvényjavaslat 
ott intranzigens és arra fekteti a fősúlyt, 
ahol hazaellenes, nemzetellenes, a nem-
zeti egység fogalmával ellenkező törek-
vésekkel találkozunk. (Helyeslés.) 

A törvényjavaslatnak igen t. ellenzői 
közül sokan azt mondották, hogy mire 
való e tekintetben intézkedni ? Tagadják, 
hogy bármi olyan jelenség legyen bárhol 
ebben a hazában, a haza bárminemű 
népiskolájában vagy népiskolái bármi-
nemű körében, amelyek szükségessé 
teszik, hogy az államhatalom külön 
gondoskodjék a nemzeti, a hazafias 
iránynak a megóvásáról, sőt föl is hív-
nak engem arra, hogy mondjam meg 
azokat a tényeket, amelyek a hazafias 
irány megóvása céljából ilyen különös 
gondoskodásra késztetnek. 

Hát, méltóságos főrendek, én erre a 
térre nem fogom követni azokat a nagy-
méltóságú és méltóságos urakat, akik 
erre engem fölszólítottak. Kazuisztikát 
nem fogok a méltóságos főrendek elé 
terjeszteni. A méltóságos főrendek nem 
élnek idegen földön, itten töltik idejü-
ket, nem is hunyják be szemüket, látják 
azt, ami körülöttük történik, ismerik a 
köztudomású tényeket saját tapasztala-
taikból. (Úgy van !) Ennek folytán én 
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csak azt mondom, hogy aki a hazai 
közállapotok ezen szemléléséből azt a 
következtetést vonja le. hogy iskolai 
ügyünkben nemzeti szempontból semmi 
baj nincs, hogy semmi szükség sincs 
arra, hogy az állam a nemzeti és haza-
fias szempontok megóvása tekintetében 
különös és szigorú intézkedéseket tegyen, 
aki ilyen tapasztalatokkal bír az életből, 
az ám szavazzon e törvényjavaslat ellen; 
hanem aki velem együtt azt hiszi és 
úgy tapasztalta, hogy ilyenekre szükség 
van. az ezen tapasztalásnak alapján 
talán meg fog ajándékozni azzal a szíves 
jóakaratával, hogy ezt a törvényjavaslatot 
épen ezen tapasztalatok alapján el fogja 
fogadni. (Elénk helyeslés.) 

A legkomolyabb ellenvetés, amely a 
törvényjavaslat ellen emeltetett s amely 
ellenvetést némileg olyanok is osztják, 
akik a törvényjavaslatnak állami és 
nemzeti szándékaival teljes összhangban 
vannak, az, hogy as iskolafönntartási feleke-
seti autonómiát túlságosan megszorítja, vagy 
amint a legradikálisabb fölfogásúak mond-
ják illuzóriussá teszi. 

Hát, méltóságos főrendek, hiszen e 
tekintetben igen hamar tisztába jöhe-
tünk. Állapítsuk meg, hogy a törvény-
javaslat intézkedései mit hagynak meg 
a nem állami, mondjuk, a felekezeti 
iskolafönntartók kezében — mert hiszen 
ezek képezik a nem állami iskolafönn-
tartóknak zömét és túlnydmó legnagyobb 
számát — s mit vesznek igénybe az 
állam számára? Érintetlenül hagyja a 
törvényjavaslat a nem állami iskola-
fönntartók számára az egész oktatást, az 
oktatás irányának, az oktatás szellemé-
nek meghatározását és amint őeminen-
ciája magát helyesen kifejezte, az ennél 
sokkal f'ontosabb nevelés irányítását az 
egész vonalon, a tantervnek megállapí-
tását a tantárgyaknak kilenctized részére, 
a tanítási nyelvnek meghatározását, a 
tankönyvek kiválasztását azokkal a meg-
szorításokkal, amelyekre rá fogok térni, 
a tanító alkalmazását, a fegyelmi jog-

nak gyakorlását az egész vonalon. Mindez 
as iskolafönntartók kezében marad, vagyis 
as egész iskola. Csupán bizonyos szűk 
területeken vesz igénybe ez a törvény-
javaslat jogokat az államhatalom szá-
mára. Mik azok a jogok? Azok a jogok 
a tantervet illetőleg csak annyiból álla-
nak, hogy a magyar nyelv tanításának 
tantervét a nem magyarajkú iskolákban 
a közoktatásügyi kormányzat határozza 
meg ; annyiból állanak, hogy a hazai 
földrajz és történelemnek, a polgári 
jogok és kötelességek teljesítésére vonat-
kozólag az iskolafönntartó által megálla-
pított tanterv jóváhagyásának jogát 
tartja fenn magának a közoktatási kor-
mányzat és a tanterv megállapításának 
jogát akkor, ha az iskolafönntartó állami 
szempontból el nem fogadható tantervet 
terjeszt elő, fönntartja magának a tanító 
megerősítését olyan iskolában, amely 
200 koronánál nagyobb állami segélyt 
élvez, de nem a miniszter tetszése, 
kénye-kedve szerint, hanem csak akkor, 
ha a miniszter törvényességi vagy állam-
biztonsági szempontból az illető tanító 
ellen kifogást emel; a tanító kinevezé-
sének jogát csak akkor, ha az iskola-
fönntartó kétszer terjeszt megerősítés 
alá olyan tanítót, akit az előbb említett 
szempontokból megerősíteni nem lehet, 
ahol tehát a tények azt a gyanút meg-
állapítják, hogy az iskolafönntartó vagy 
nem képes, vagy nem hajlandó olyan 
tanítót alkalmazni, aki az állami köve-
telményeknek megfelel. Végül az állam 
fönntartja magának az államellenes, az 
állam ellen irányuló deliktumok tekin-
tetében a fegyelmi bíráskodást, de csak 
akkor, amint a törvényjavaslat 24. §-a 
kimondja, amikor az illetékes egyházi 
főhatóságok fegyelmi eljárása a kor-
mányzat felfogása szerint azoknak az 
ott taxatíve felsorolt állami érdekeknek 
szempontjából kellő biztosítékot nem 
nyújt. 

Már most, méltóságos főrendek, ha 
kiindulási pontul vesszük azt. amit a 
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balázsfalvi érsek úr őexcellenciája alap-
tételül odaállított, hogy az iskolában 
és az iskola körül az egyháznak és 
államnak is vannak fontos, megóvandó 
érdekei, és hogyha ezt a tételt nemcsak 
egy tetszetős theorémaként állítjuk oda, 
hanem gyakorlatilag érvényesítendő igaz-
ságnak fogadjuk el, akkor kérdem én, 
vájjon a jogköröknek az a megosztása, 
amelyet rövid vonásokban a méltóságos 
főrendek elé állítottam, nem felel-e 
meg tökéletesen annak az alaptétel-
nek, amelyet őexcellenciája felállított, 
amennyiben mindazt, ami az iskolában 
nem egyenesen állami érdek, tehát az 
egész erkölcsi nevelést, az egész okta-
tást, amennyiben az direkt nem az 
államot érinti, az egész fegyelmi jogot 
az iskolafönntartó kezében hagyja és az 
államnak csupán az állami érdek meg-
óvása szempontjából biztosít jogokat. 

Én azt hiszem, méltóságos főrendek, 
hogy abból az alaptételből kiindulva, 
amelyet őexcellenciája felállított, ha 
annak következéseit levonjuk, logice nem 
lehet másra jutni, — nem mondom, 
minden egyes részletre, mert hisz a 
részletek kidolgozásában alig fogunk két 
elmét találni, amely az utolsó hajszálig 
ugyanazt akarja — hanem nagy voná-
sokban nem lehet más eredményre jutni, 
mint arra, amelyre ebben a törvény-

"> javaslatban jutottam, hogy tudniillik az 
állam számára vindikáltam azt a jogot, 
ami egyenesen és közvetlenül állami 
érdek, annak biztosításáról minden körül-
mények között gondoskodni lehessen ; 
mindazt pedig, ami nem egyenesen érinti 
az állam érdekét és ami az iskola bel-
élete tartalmának kilenctized részét ké-
pezi, otthagytam az autonómiának, az 
önkormányzatnak hatáskörében. 

Méltóságos főrendek! Ezzel a képpel 
szemben — és ez a valódi képe ennek 
a törvényjavaslatnak — azt mondani, 
hogy ez a törvényjavaslat illuzóriussá 
teszi az iskolafönntartók autonómiáját, 
hogy elkobozza jogaikat, átruházza az 

államra, ez vagy egy már nem létező 
hangulatból eredő, vagy ilyen hangulat-
nak előidézésére alkalmatos felfogás 
terjesztése. Inkább azzal a szemrehányás-
sal véltem majdan találkozni, amint 
találkoztam is más helyen, hogy a szük-
ségképen, minden körülmények között 
megóvandó állami érdek biztosítására 
nem tet tem eleget a törvényjavaslatban. 
De hát ezzel a szemrehányással is, ha 
vele találkoznám, szembe tudok szállani, 
ki tudom fejteni, igazolni tudom, hogy 
kellő végrehajtás mellett ennek a tör-
vényjavaslatnak a segítségével, ha az 
törvényerőre emelkedik, egyfelől azok az 
iskolafenntartók, akik az állami és nem-
zeti célokkal kongruens úton akarnak 
haladni, semmi megkötést, semmi aka-
dályt, semmiféle gyötrődést, semmiféle 
kellemetlenséget nem fognak találni, 
csak úgy, mint ahogy a büntető kódex-
nek összes fejezetei az életben nem gá-
tolják és nem érintik azt az embert, 
aki azokkal összeütközésbe nem jön. 
Viszont azonban módomban van. igenis 
— aminthogy kötelességem, hogy mó-
domban legyen — ebben a hazában 
nemcsak, hogy nem támogatni, hanem 
nem is tűrni olyan iskolának létezését, 
amely tanításnak és nevelésnek nem jó 
magyar, a magyar nemzeti államegység-
nek gondolatától áthatot t polgárokat 
nevel. (Helyeslés.) 

Úgy a balázsfalvi érsek őexcellen-
ciája, mint a görög keleti román egyház 
metropolitája őexcellenciája, de még 
a lugosi püspök őméltósága is elvileg 
kifogásolni látszanak azt, hogy a törvény-
hozás egyáltalában foglalkozzék a tanítói fize-
tési minimumnak megállapításával. Bocsána-
tot kérek, méltóságos főrendek, ha az 
államnak arra joga van, hogy a tansza-
badságnak megsértése nélkül megállapít-
hassa a nevelésnek, a műveltségnek azt 
a minimumát, amelyet a népiskolai ok-
tatás követel, akkor önként folyólag 
kell. hogy joga legyen ahhoz is. hogy 
megállapítsa az anyagi jólétnek azt a 
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minimumát, amely nélkül nem enged-
heti meg, hogy tanítói tisztet gyako-
rolhasson valaki. Miért? Mert ha meg-
engedné az állam azt. hogy kellő képe-
sítés nélkül vállalkozhassék valaki taní-
tásra. akkor kiszolgáltatnák az ifjú 
nemzedéket a tanítás külső formáinak 
megtartása mellett tudatlanság és sok-
szor az erkölcsi elvadulás veszélyének. 
Ha pedig megkívánja a képesítésnek 
egy bizonyos mértékét, akkor meg kell 
kívánnia azt is, hogy ez a férfiú, aki 
azoknak a nélkülözéseknek, annak a fá-
radságnak magát alávetette, amely kö-
rülbelül a középiskolával egyenlőnek 
vehető képesítés elérésére szükséges, 
azután olyan sorsra is juthasson ezen 
előkészítő munka, ezen előkészítő fára-
dozásnak révén, amely megfelel az ezzel 
járó műveltségi fokozat természetes igé-
nyeinek. Nem túlcsigázott igényeinek, 
hiszen ezzel a fizetésrendezéssel szem-
ben, ha azt méltányosnak is vallom, 
ha az a jelenlegi állami pénzügyi viszo-
nyok között a maximumát képezi is 
annak, amit nyujthatunk, de túlcsigá-
zott igények kielégítéséről nem lehet 
szó. Az alig nyújt többet a mai viszo-
nvok között, mint amennyit az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cikk az ő 300 forintos mi-
nimumával nyújtott, mert hiszen azóta 
az életviszonyok úgy fejlődtek, a drága-
ság az egész vonalon úgy fejlődött, hogy 
ma talán nem sokkal, valamivel igen, 
de nem sokkal többet jelent ez a fize-
tésrendezés, mint amennyit az 1868-ban 
megállapított fizetésminimumok akkor 
jelentettek. 

Hogyha ettől a perspektívától, ettől 
a kilátástól a képesítés elnyeréséért 
fáradozó tanítót megfosztjuk, akkor azt 
fogjuk elérni, hogy csak a legselejtesebb 
elemek fognak erre a pályára menni és 
akkor megint ifjú nemzedékeinket szel-
lemi hanyatlásnak és az erkölcsi elva-

r / 

dúlás veszélyének tesszük ki. En tehát 
magát azt a tényt, hogy a tanítói fize-
tések minimumát az állam megállapítja, 

feltétlenül jogosnak, sőt szükségesnek 
tartom. Ezzel az állam csak akkor sú-
lyosbítaná a nem állami iskolafenntartók 
helyzetét, ha ezt velük szemben, mint 
követelményt állítaná fel. anélkül, hogy 
egyúttal annak a teljesítésére a segít-
séget felajánlaná. De az állam, amidőn 
felállítja ezt a követelményt, egyszer-
smind oda nyújtja segítő kezét azoknak, 
akik nem képesek a maguk erejéből 
ennek a követelésnek eleget tenni. 

Nem vagyok képes belátni, hogyan 
lehet ezt a rendezést úgy jellemezni, 
mint ahogy őexcellenciája is, a balázs-
falvi érsek úr, jelezte, hogy t. i. ez meg-
akasztja a hitközségek természetes fej-
lődését. A hitközségek természetes fej-
lődése nem lehet az, hogy a népoktatás 
terén szükséges előrehaladás helyett a 
sülyedés lejtőjére jussanak. Épen attól 
a veszélytől akarjuk őket megóvni, ami-
kor állami segélyt ajánlunk fel arra, 
hogy a korral lépést tarthassanak és 
annak követelményeihez képest fejlőd-
hessenek. 

Méltóságos főrendek! ügy a balázs-
falvi érsek őexcellenciájának, mint a 
lugosi püspök őméltóságának van egy 
aggodalma, amelyet méltánylok s amelyre 
nézve nyilatkozni kívánok. Vonatkozik 
ez a törvény azon intézkedésére, amely 
szerint ott, ahol a tankötelesek száma 
harmincnál kevesebb, a miniszter csak 
kivételes esetekben engedélyez állami 
segélyt. 

Hiszen a törvényjavaslat a képviselő-
házi tárgyalás alatt már enyhült e te-
kintetben, amennyiben már eddig is 
létező állami segélyben részesült ilyen 
iskolákra ez nem terjesztetet t ki. Meg-
mondhatom azonban, hogy ezen kivéte-
les körülmények közé azt is számítom, 
amidőn abban a községben, ahol ilyen 
harminc tankötelesnél kevesebbet szá-
mító iskola létezik, csupán más feleke-
zeti iskola volna. Azt csakugyan nyo-
masztó körülménynek tartanám, ha más 
felekezeti iskolájába volnának kén}Ttele-



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 0 . SZÁM. 

nek menni azok. akiknek iskolája a 
segélytől megfosztatnék. Azt hiszem, 
hogy ezzel őnagyméltósága és őméltó-
sága aggodalma legalább legsúlyosabb 
részben, abban, amelyet én is figyelemre-
méltónak tartok, elesik. 

Egyébként nem akarok most a tör-
vényjavaslat részleteibe belemenni. Ismét-
lem, hogy abból az elvből indultam ki, 
amelyet őeminenciája, az egri bíbornok 
bölcsen hangoztatott, hogy t. i. a maga 
természetes határaiban tartva mind a 
kettőt, összeegyeztessék a tanszabadság 
nagy eleve az állami felügyeletnek, még 
pedig nemcsak a kontemplativ állami 
felügyeletnek, hanem annak az állami 
felügyeletnek követelményeivel, amely 
nem akar betolakodni oda, ahol arra 
szükség nincs, hanem eszközökkel akar 
bírni avégett, hogy ott, ahol nemzeti 
és állami szempontból súlyos bajok van-
nak, azokat minden egyéb tényező jó-
vagy rosszakaratától függetlenül, okvet-
lenül orvosolhassa és így a mi népokta-
tásunkat az .állampolgári nevelés tekin-
tetében is kifogástalanná tegye. Ebből a 
szempontból elfogadásra ajánlom a mél-
tóságos főrendeknek a javaslatot. (Helyes-
lés és éljenzés.) 

A népiskolai törvényjavaslatok a 
főrendiházban. 

A népiskolai törvényjavaslatok tárgyalását 
a főrendiház május 8-iki ülésén kezdette meg 
s f. hó 10-én már be is végezte. A főpapi kai-
szokatlan érdeklődést tanúsított a tárgyalás 
iránt, de főleg a görög katholikus és görög 
keleti főpapok jelentek meg majdnem teljes 
számban s közülük mindjárt az első nap négyen 
szólaltak föl a javaslat ellen, valamennyien hig-
gadtan és tárgyilagosan, a magyar nyelv beha-
tóbb tanításának szükségét elismerve ugyan, de 
hirdetve egyházi autonómiájuk sérelmét. 

Az állami tanítók fizetéséről szóló törvény-
javaslat tárgyalásánál Antal Gábor dunántúli 
református püspök azt a módosítást ajánlotta, 
hogy az állami népiskolákhoz rendszerint és 
lehetőleg olyan tanítókat nevezzenek ki, akik 
egy valláson vannak a tanulók többségével s 

ahol több tanító van, ott a tanulók felekezeti 
hovatartozandóságának aránya szerint nevezzék 
ki őket. 

Rudnyánszky József báró szerirt erre a pót-
lásra nincs szükség, mert a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium az állami tanítók ki-
nevezésénél mindig figyelemmel van a tanulók 
vallására is. 

Wekerle Sándor dr. miniszterelnök is kijelenti, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
felekezeti viszonyokra a legmesszebbmenő tekin-
tettel van ; nemcsak most, hanem már évek óta 
az a gyakorlat az állami tanítók kinevezésénél, 
amit Antal Gábor kíván. 

A Ház a javaslatot Antal Gábor módosítá-
sának mellőzésével változatlanul elfogadta. 

Áttértek ezután a községi és felekezeti iskolák 
jogviszonyaimi szóló törvényjavaslat tárgyalá-
sára. 

Beöthy Zsolt örömmel üdvözli ezt a javas-
latot, mert a felekezeti tanítók megélhetési 
eszközeinek gyarapításával, munkakedvüknek 
fokozásával az iskola erejét növeljük, és mert 
es a javaslat lehetővé teszi, hogy az iskola 
megnövekedett ereje a nemzeti műveltség, a 
nemzeti egység érdekében érvényesüljön. He-
lyesli a javaslat törekvéseit, s áhítja. azokat az 
eredményeket, melyeket ez a javaslat céloz. 
A javaslattal kapcsolatban fölmerült az állami 
oktatás kérdése ; e* a kérdés a mi viszonyaink 
között némileg más jellegű, más értékű, mint 
a külföldön ; nálunk nem az államhatalom, a 
népakarat, a népszuverénitás teljességének a 
kérdése oly értelemben, mint Franciaországban ; 
s nem az oktatás és nevelés különválasztá-
sának vagy egységesítésének kérdése, mint 
Angliában, ahol a liberális párt a tanítás 
egységesítése érdekéért küzd. Nálunk az 
állami oktatás a nemzeti egység akadály-
talan fejlődésének, vagy további nehéz küzdel-
mek között való vergődésének kérdése. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter ismételten ki-
jelentette azt az elvi álláspontját, hogy a fele-
kezeteknek a közoktatásban való részvételét, s 
e munkában a felekezetek támogatását éi segí-
tését szükségesnek tartja. Ez a tétel általános-
ságban kétségtelenül helyes, de nem minden 
megszorítás nélkül ; a mi nemzeti életünk, fáj 
dalom, szinte kényszerítőleg irányozza figyel-
münket azokra a viszonyokra, amelyek a meg-
szorítást szükségessé teszik. Kétségtelen, hogy 
a közcél irányában centripetális erők közre-
működése üdvös dolog, de vannak centrifugális 
erők is. A legnagyobb tisztelettel a felekezeti 
oktatás múltja, jelen buzgósága, föladatai iránt 
tanúsított hűsége és hazafisága iránt, nem zár-
hatjuk el figyelmünket az elől, hogy bizonyos 
pontokon a közoktatás felekezeti faktorai a mi 
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nemzeti céljaink szempontjából centrifugális 
erőket érvényesítenek. Erre nézve, ha egyéb bi-
zonyíték nem volna is, elég utalni arra az 
általános szükségérzetre, mely a most napiren-
den lévő törvényjavaslatot létrehozta. Ez a ja-
vaslata felekezeti iskolák támogatása által előmoz-
dítja a félekezetek valláserkölcsi céljait is. Amikor 
tehát mégis azt látjuk, hogy e javaslat ellen he-
ves agitáeiót indítottak, akkor megállapíthatjuk, 
hogy bizonyos faktorok melyek a felekezeti okta-
tásban érvényesülnek, a nagy nemzeti közcélokra 
nézve nem centripetálisok, hanem divergensek, 
centrif'ugálisok. Bízhatunk benne, hogy bölcse-
ség és jóakarat, energia és kitartás, kulturális 
felsőbbség az említett divergens erőket is a 
közcél felé hajlíthatja; e részben azoknak az 
eszközöknek és módoknak, melyeket ez a tör-
vényjavaslat közigazgatási és közoktatási éle-
tünkbe beiktat, lesz bizonyos hatása. De bármily 
üdvösek is ezek az eszközök és módok, lénye-
ges és gyors eredményt csak a tanítóképzés 
államosításától várhatunk. A nép müvelését ma 
úgyszólván semmi egyéb nem szolgálja, mint 
a népiskola; és nem elég, ha a népiskola csak 
a magyar nyelv terjesztését szolgálja; a magyar 
nyelv tanulásának együtt kell járnia azzal az 
érzéssel a másnyelvű növendékekben, hogy ők 
is e hazának hozzánk hű fiai ; azokat az isme-
reteket, melyeket a népiskola nyújt, csak a 
magyar érzelem avatja magyar műveltséggé s 
ránk nézve igazán értékessé; ez az, amit az 
iskola magyar szellemének nevezünk. De kérdés, 
hogy ez a magyar szellem az idegen nyelv-
terület iskoláiban ápolható-e oly mértékben, 
amint kívánatos ? A népiskola szelleme a tanító 
szelleme, a tanító szelleme pedig a tanítóképző-
intézet szelleme. Ma még elegendő volna a 
tanítóképzést államosítani, de ha ezt most el-
mulasztjuk, később már az egész népoktatás 
államosítására lesz szükség. 

Bogdánovics Lucián budai szerb püspök sze-
rint a törvényjavaslat oly intézkedéseket tar-
talmaz, amelyek az egyházi önkormányzat 
szempontjából sérelmesek s az autonómiát 
szinte illuzóriussá teszik. Kijelenti, hogy föl-
szólalása nem irányul a magyar nyelv tanítása 
és elsajátítása ellen, mert nincs józan gondol-
kodású ember, aki tagadni merné, hogy a ma-
gyar nyelv tudása e hazában mindenkinek szinte 
életkérdés, enélkül se a közhivatalokban, se a 
társadalmi érintkezés terén nem lehet boldogulni, 
A javaslatot nem fogadja el. 

Baltik Frigyes evangélikus püspök örömmel 
üdvözli a tanítók fizetésének rendezését. A javas-
latnak az állami érdek igiegóvása és a magyar 
nyelv sikeres tanítása érdekében kontemplált 
intézkedéseit is helyesli, és noha egyes szaka-
szokat nem lehet összeegyeztetni az evangélikus 

egyház önkormányzati jogával, ilyen például 
bizonyos esetekben a tanító kinevezése, holott 
az evangélikus egyháznak egyik sarkalatos elve, 
hogy az egyház szolgái választassanak, mégis 
állami szempontokból elfogadja a javaslatot 
akkor is, ha egyházának bizonyos áldozatokat 
kell is hoznia. 

Metianu János görög keleti román metro-
polita, olyan magyar nyelven, amely a leg-
csattanósabb érv a törvényjavaslat mellett, arra 
hivatkozik, hogy egyháza körében visszatetszést 
keltett ez a javaslat, mert sérti az egyházi ön-
kormányzatot. Nincs senki, aki ne akarná, hogy 
a magyar nyelv nagyobb mértékben taníttassék 
az elemi iskolákban, de nem szabad ezen a 
téren annyira menni, hogy a magyar nyelv miatt 
a többi tanítási tárgyat elhanyagolj ák. (? Sserk.) 
A javaslatot nem fogadja el. 

Pap János aradi görög keleti román püspök 
azt hangoztatja, hogy a hazához való ragasz-
kodás és a polgári kötelességek teljesítésének 
érzete megvan az ő egyházának híveiben is, 
az ő iskoláik a különböző nyelvű polgároknak 
egymáshoz való közlekedését, a vallási türelmet 
és a felebaráti szeretetet szolgálják. Az azonban, 
hogy a népiskolában egy idegen nyelvet is el-
sajátítsanak a gyermekek, túlságosan szigorú, 
szinte lehetetlen követelés. Tehát az aradi oláh 
püspöknek a magyar nyelv idegen nyelv. Ezt 
jó lesz megjegyeznünk! 

Hosszú Vazul lugosi görög katholikus püspök 
igen örvendetesnek tartja a tanítók fizetésének 
rendezését, de ez maga még nem elég a taní-
tás színvonalának emelésére. A javaslat meg-
nyirbálja az egyházak autonóm jogait ; a lugosi 
egyházmegye 81 iskolája közül 30 válságos 
helyzetbe fog kerülni, ha ebből a javaslatból 
törvény lesz. Kijelenti, hogy gondolkozásától 
távol van az, hogy az állam hivatalos nyélvének 
bár legintenzívebb tanítása élé akadályokat gör-
dítsen, senkire nézve sem lehet sérelmes az állam 
nyelvének terjesztése, mert a magyar politikailag 
egységes nemzetnek fai csak így juthatnak egy-
mással szorosabb érzelmi kapcsolatba. A törvény-
javaslatot azonban nem fogadja el. 

Másnap, f . hó 10-én, folytatták és be is 
fejezték a törvényjavaslat tárgyalását. 

Mihályi Viktor gör. kath. érsek a javaslatot 
általánosságban sem fogadja el, mert temérdek 
sérelem van benne a különböző felekezetek 
autonómiája s a nem magyarajkú népek anya-
nyelvének a jogai ellen. 

Samassa József egri bíboros-érsek: Nem az 
a fontos ennél a javaslatnál, hogy az oktatás 
melyik fokán, az elemi, középiskolai vagy fel-
sőbb oktatás ügyeiben intézkedik e ? A fontos 
az, hogy figyelemmel van-e a javaslat az oktatás 
két sarkalatos elvére: a tanítás szabadságára 
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és az állam érdekére. Sem a családnak, sem 
az egyesnek, így az iskolának vagy a tanítónak 
sem szabad föllázadnia az állam érdekeivel 
szemben és nem szabad meggátolnia a nemzeti 
szellem erősödését. (Helyeslés.) Ezek oly elvek, 
amelyek az oktatás minden fokán igazak és 
követendők, de főképen az elemi iskolában, mert 
minden állam sorsának legfőbb tényezője a nép-
oktatás. Különösen oly országokban, ahol vagy 
áttértek, vagy át akarnak térni a demokratikus 
fejlődés útján az általános szavazati jogra. Óriási 
veszedelem, ha az általános választói jog birto-
kába jutó elemek nem elég müveitek s így szen-
vedélyek és túlzott eszmék által a választói jogot 
visszásán használják. Ha azonban az elemi 
iskola padjain már ránevelték a népet a vallás-
erkölcsös és hazafias szellemű életre, akkor az 
általános választási jog veszedelme nagy mér-
tékben csökkenthető. Csodálkozik, hogy egyesek 
szemrehányást tettek a kormánynak, amiért a 
tanítói javaslatot a törvényhozás elé terjesz-
tette. Csaknem lehetetlen föl nem födözni, hogy 
mily szoros kapcsolat van a népoktatás és a 
szavazati jog reformja között. A népoktatás 
fejlesztése az észszerű demokrácia haladását je-
lenti. Ennek a javaslatnak tehát meg kellett 
előznie az általános választói jogról szóló tör-
vényjavaslatot. Akik évtizedeken keresztül figyel 
lemmel kísérték a népoktatás ügyét, azok 
tapasztalhatták, hogy a látszat és a lényeg 
ellentétben van egymással. Meg lehetett álla-
pítani, hogy a tanítás elszigetelődött a neve-
léstől, holott az elemi népiskola egyik legfon-
tosabb tennivalója épen a nevelés. Hazánk leg-
nagyobb részében az iskolák és a tanítók a 
várakozásnak megfelelnek. Ámde annak, akinek 
szeme van, lehetetlen meg nem látnia, hogy 
igen sok tanító nagyon is rászolgált a jogos 
kritikára. Ez azonbítn csak múló bajnak látszik, 
amely bajon már ez a javaslat is nagy mér-
tékben van hivatva segíteni. Egyik legfontosabb 
része a javaslatnak az, amely a tanítóságról 
állásának, képzettségének megfelelően gondos-
kodik. Helyes ez, mert a tanítók valóban érde-
mesek az egész ország jóindulatára. Olyan 
pályára lépnek ők, amely nem bíztat kinccsel, 
sem dicsőséggel, amely pálya egyhangú munká-
ban telik el s olykor még a tudatlanok hálát-
lanságával is találkozik. A tanító a nép javára 
dolgozik, a népért áldozza föl önmagát, jutal-
mát pedig csak az égtől nyerheti. A tanító-
ságtól függ az ifjú nemzedék sorsa, a tanító 
egyénisége pedig ott csiszolódik ki a tanító-
képzőben. Erre kell tehát a legfőbb gondot 
vetni, az állami preparandiákban épen úgy, 
mint a felekezetiekben. Nem fejezheti be más-
ként beszédét, mint annak a hangoztatásával, 
hogy vigyázni kell arra, hogy helytelenül képzett 

tanítókkal be ne kerüljön az iskolákba a föl-
forgató széllem. (Helyeslés.) 

Samassa bíboros után gróf Apponyi minisz-
ter beszélt. A miniszter nagyszabású beszédét 
lapunk első helyén egész terjedelmében közöljük. 

Többek hozzászólása után a főrendiház a 
nem állami tanítókra vonatkozó törvényjavas-
latot a képviselőház szövegezésében úgy általá-
nosságban, mint részleteiben is elfogadta. Most 
tehát már csak a királyi szentesítés kell ahhoz, 
hogy a javaslatok törvényerőre emelkedjenek. 

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

Köszönetét nyilvánította: az „Ungvári 
Népbank" igazgatóságának, mely a magyar 
nyelv tanítása körül érdemeket szerzett tanítók, 
valamint a magyar nyelvben legjobb előmene-
telt tanúsított tanulók részére 560 K-t ado-
mányozott ; Hári Ágoston nagybirtokosnak, aki 
a Magyarbánhegyes-Hári pusztai áll. el. iskola 
céljaira 1100 négyszögöl földterületet engedett 
át díjtalanul; Elfer Edéné úrnőnek, mint a 
„Balassagyarmati ingyentej és kenyeret kiosztó 
egylet" elnökének, szegény iskolásgyermekek 
között kiosztott tej- és kenyéradományáért. 

Kinevezte : Kovács Béla okleveles tanítót a 
szinyéri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Wrede 
Adél oki. tanítónőt a temesszentandrási áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Nagy Mária oki. tanító-
nőt a zborói áll. el. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Hertzog Anna oki. tanítónőt a tolnai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Nahlovszky 
János tuzsinai és Nahlovszky Gyula koskóczi 
áll. el. isk. tanítókat f. évi szept. hó 1-i 
hatállyal kölcsönösen; özv. Tordy Istvánné czeg-
lédberczeli áll el. isk. tanítónőt a soroksári áll. 
el. isk.-hoz ; Obetkó Izabella tolnai áll, el. isk. 
tanítónőt a nagybányai áll. el. isk.-hoz; Bányai 
Piroska brassói áll. el. isk. tanítónőt a stájer-
laki áll. el. isk.-hoz ; Fejér Katinka magyar-
szóváti áll. óvónőt a türkösi áll. óvóhoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Sztojkovicsné Balea Irma kuszicsi közs. isk. r. 
tanítónőt. 

Végkielégítést engedélyezett : Fördős Kál-
mán győrszemerei ev. ref. el. isk. tanítónak 
400 K-t ; Körmendyné Lehotzky Anna túrócz-
szentmártoni áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek 1300 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Benedek József 
kolozsvári ev. ref. el. isk. elaggott ig.-tanítónak 
évi 1740 K- t ; Fuchs Hona soproni róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen"tanítónőnek évi 940 K-t; 
Botár Simon daáli gör. kel. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 480 K-t. 
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Pünkösdkor. 
Piros Pünkösd hajnalán 

Kinyílik a rózsa, 
Minden költő ajakán 

Cseng-bong a dal róla. 
Bűvös-bájos tündérvilág 

Kedvelt királynéja, 
Hódolva kér minden virág: 

Mosolyogj rá néha. 

Piros Pünkösd hajnalán 
Kinyílik a rózsa, 

Szerelem száll illatán, 
Szerélem néz róla. 

Viriilj, virulj szerelmesek 
Jelképe, hü társa, 

Te voltál az Édenkertnek 
Szerélemforrása. 

Piros Pünkösd hajnalán 
Kinyílik a rózsa, 

Szedjen minden szőke lány 
Gyöngyharmatot róla, 

Kejtse bele barna legény 
Ivóserlegébe ; 

Azt tartja róla a remény : 
Lagzi lesz a vége! 

Piros Pünkösd hajnalán 
Kinyílik a rózsa, 

Szőke legény, barna lány 
Fülemile-szóra 

Ébredtetek ? Figyeljetek 
E dalos madárra, 

Azt dalolja : hó szívetek 
Most talált hű párra. 

Bűvös-bájos királynő : 
Szép pünkösdi rózsa! 

Nyílj ki, ha O hozzád jő 
S hódolatát rójja ; 

Nyílj ki, nyílj ki, kinyílásod 
Epedve, hőn várom, 

Csókja helyét, szíve lehét 
Szirmodon találom. 

(Nagyvárad.) Kovács János. 

Dal a fülcmUéröl. 
— Madárnapi vers. — 

Kizöldült a mi kis kertünk nagy fája, 
Fülemile jár dalolni reája. 
Míg énekét, bús énekét hallgatom, 
Szívemben is úgy felsajog, 
Felzokog a fájdalom. 

Kis leányka, kis fiúcska tudod-e, 
Miért oly bús a fülemile éneke? 
Azért Inis a fülemile éneke : 
Nagyon sokszor rossz gyermekek 
Leselkednek fészkire. 

Bej, ne bántsd a fülemile madarat! 
0 pusztít él legtöbb hernyót, bogarat. 
Ha az a kis dalos madár nem volna : 
Nem teremne a mosolygó 
Szilva, körte, meg alma. 

Ha nem szólna dalos madár az ágon. 
Nem volna tán öröm sem a világon. 
Olyan lenne a nagy erdő, a mező, 
Mint ősszel az elhagyatott 
Biíbánatos temető. 

(Eger.) Borsodi (Frinth) László. 

I R O D A L O M . 
A „Magyar nép művészeteSzámos szakértő 

és művész közreműködésével írta Malonyay 
Dezső. Franklin-Társulat, 1907. Képzőművésze-
tünk hiányában volt eddig olyan forrásmunká-
nak, amely teljes gazdagságában, lelkiismeretes 
rendszerességgel tárta volna föl a magyar nép 
lelkéből fakadt, különleges képzőművészeti vilá-
got. Pedig példátlanul gazdag ez a világ is. 
A Franklin-Társulat ennek a hézagnak a pót-
lására vállalkozott, amidőn a magyar nép mű-
vészetét tárgyaló ötkötetes mű kiadását hatá-
rozta el. A nagyszabású mű, amely illusztrá-
ciókban való rendkívüli gazdagságánál fogva 
természetszerűen páratlan díszmüvé válik, össze-
sen mintegy 150—200 ívnyi terjedelemben fog 
megjelenni. Ezt a roppant ívszámot a szerkesztő 
és a kiadótársulat öt kötetre osztja el. Mind-
egyik kötet a közölt népművészeti anyagon 
kívül tartalmazni fogja az anyagnak minden 
alapossága mellett is vonzó, könnyed, közért-
hető, érdekfeszítő és élvezetes, igazi íróművé-
szettel megírt ismertetését. Az első, most meg-
jelent kötet tartalmazza az erdélyi, kalotaszegi 
falvakban összegyűjtött művészi kincsek ismer-
tetését. Jól megírt fejezetei a következők : Be-
vezetés, a nép művészetéről, Kalotaszeg, viselet, 
templom, ház, temető. Az első kötetet számos 
kép, műmelléklet és színes tábla díszíti. Túlzás 
nélkül mondhatjuk, hogy ennél szebb munka 
kevés jelent meg még a magyar könyvpiacon : 
kiállítása páratlan a maga nemében. A kiállítás 
szépségének megfelel a szöveg is, melv vonzó 
és zavartalan élvezettel olvasható. Ami az egész 
nagyszabású mű célját illeti, azt a nemzeti 
nagyság iránti lelkesedés mai korában nem 
szükséges bővebben magyarázni. Amit az egy-
szerű, romlatlan magyar lélek a századok során 
szépet teremtett, amivel a külső formákban 
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magyarrá, eredetivé és kedvessé tette otthonát 
és környezetét, s ami most szerteszórtan, el-
aprózottan kiesik a nemzeti kultúra teremtő 
és fejlesztő munkájából : az lesz teljesen össze-
gyűjtve a Magyar nép művészete című munká-
ban, melynek megszerzését melegen ajánljuk 
mindazon iskoláknak és magánosoknak, akik 
megszerezhetik. 

békeszeretetre való nevelés. Irta Lédercr 
Ábrahám.Fáradhatatlan, érdemes pedagógusunk, 
aki 81 éves korában még mindig tanul és tanít, 
érdekes füzetet írt a békeszeretetre való neve-
lésnek most aktuális kérdéséről. A minden 
pedagógus elolvasására érdemes munka tartalma 
a következő : bevezetés, a békeszeretet történe-
tez és fejlődéséhez, a békeszeretet lélektanához, 
a beixszeretet erkölcstana, a békeszeretet és a 
neveléstan, befejezés. A kiválóan tanulságos fü-
zetet, mely a kérdést minden oldalról és teljesen 
megvilágítja s mely a Lampel-féle könyvkeres-
kedés útján rendelhető meg, ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

Seneca erkölcsi levelei. Seneca a római iro-
dalom ú. v.. ezüstkorszakának egyik legkiválóbb 
alakja. Tragédiái, mindamellett, hogy valóságos 
könyvdrámák, sok nemzet klasszikusaira nsgy 
hatást gyakoroltak, de még maradandóbb be-
csüek bölcseleti munkái. Seneca stoikus volt. 
Változatos pályát futott meg. Magas polcra 
jutott, Neró nevelője s uralkodása első — még 
áldásos — éveiben tanácsadója volt ; majd kegy-
vesztett lett s a vérengző császár parancsára 
maga oltotta ki életét. Ez a forgandó sors 
érlelte filozófussá, s filozófiája a fenséges stoa, 
amely az élet hiúságainak megvetésével és 
emberszeretetével már oly közel jár a keresz-
ténységhez. Ilynemű bölcsészeti müvei közül 
igen nevezetesek a Lucilius nevű fiatal barát-
jához írt Erkölcsi levélek, amelyek magyar 
fordítása Barcza József tollából most jelent 
meg a Franklin-Társulatnál, a Magyar Tud. 
Akadémia klasszika-filológiai bizottsága által 
kiadott „Görög és latin remekírók" című so-
rozat új köteteként. E levelek könnyű és tet-
szetős formában azt a nagy problémát fejtege-
tik, hogyan teheti az ember saját életét 
boldoggá. Végső következtetése az, hogy ezt 
akkor érhetjük el, ha a siílypontot saját bel-
sőnkbe helyezzük s megküzdünk úgy a sors 
szeszélyeivel, mint saját szenvedélyeinkkel. Se-
neca mély szellemű és gazdag élettapasztalatú 
gondolkozó, de- emellett élénk és vonzó előadó, 
úgy, hogy könyvét gyönyörrel olvashatja ma 
is a népszerű filozófia minden kedvelője, külö-
nösen pedig az, akinek a szenvedésben vígasz-
talásra és megerősítésre van szüksége. A mű 

~ o 

két kötetben jelent meg: egy-egy kötet ára 
fűzve 4 K 50 f. Egyidejűleg azonban a Franklin-
Társulat kiadta a müvet latin és magyar pár-
huzamos szöveggel is, ugyancsak két kötetben, 
melyek ára fűzve egyenként 10 K. 

Magyar iskolai dalok. Zöld Károly székes-
fővárosi tanító ily című érdemes munkáját, 
melyről megjelenése idejében már megemlékez-
tünk, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
a kedvező hivatalos bírálat alapján 117.617. 
sz. a. nyilvános iskolákban való használatra 
engedélyezte. Megragadjuk ezt az alkalmat, 
hogy ismételten fölhívjuk t. kartársaink figyel-
mét Zöld Károly kitűnően használható és sok 
helytt teljesen bevált munkájára, melegen ajánljuk. 

Az Országos Gyermekvédő-Liga hivatalos 
közlönyének, a Gyermekvédelmi Lap-nak most 
jelent meg idei harmadik száma, a szokásos 
érdekes tartalommal. Az Edelsheim-Gyidai Li-
pót gróf főszerkesztő és Karsai Sándor dr. 
felelős szerkesztő által vezetett újság e számába 
a többi között Deutsch Ernő dr., Szilágyi Artúr 
Károly dr., Edelmann Menyhért dr. és mások 
írtak a gyermekvédelem körébe tartozó cikke-
ket. A Gyermekvédelmi Lap melléklete gyanánt 
jelent meg a Magyar Gyermektanulmányi Tár-
saság hivatalos lapjának : a Gyermek- nek első 
száma, Nagy László szerkesztésében. A Gyermek-
tanulmányi Társaság, mint címe is mutatja, a 
gyermeki lélek tanulmányozását tűzte ki cél-
jául és e tanulmány eredményét kívánja a tár-
sadalom és a gyermek érdekében. A Gyermek 
első számába Náray-Szabó Sándor dr. minisz-
teri tanácsos, Schwartzer Ottó dr. főrendiházi 
tag, Dormer Lajos, Szemere Samu dr. és Farkas 
Irén írtak cikkeket. 

Megjelentek : A madarak és fák napja. Irta 
Vaday József. Második bővített kiadás. Ára 
1 K 25 f ; kapható a szerzőnél Nagyváradon. — 
Egy- és többszólamú eredeti alkalmi dalok, a 
madarak és fák ünnepére. írták: Beleznay 
Antal és Vaday József. Kapható Vaday József 
ig.-tanítónál, Nagyváradon. Árát nem közölték 
velünk. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
D. I . Szentdemeter . 1. A 2 éves gazdasági 

szaktanfolyamra a pályázati hirdetés lapunkban 
szokott megjelenni. 2. Ide is, nda is majd csak 
21 éves korában. — V. E . K.-Sink. Ilyesmiről 
szó sincs! — J. J . Mezőtúr. A korpótlékért 
elsősorban az iskolafönntartó lévén felelős, 
joggal kérheti s ha nem adná meg: forduljon 
a vármegyei közigazgatási bizottsághoz. — 
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P . Á. Szentháromság. Mi ebben a dologban 
semmit sem tehetünk. — T. 1. Várja be az 
új javaslat törvényerőre emelkedését s azután 
a tanfelügyelőség útján forduljon a közigaz-
gatási bizottsághoz. Okmányokat nem kell 
mellékelnie. 2. Elégséges a házassági anya-
könyvi kivonat csatolása. 3. A magyar állam-
polgárságot külön kell igazolnia. 4. Alkalmilag 
utána járunk. — Rz. ï . A jelenlegi viszonyok-
nak megfelelő új javadalmi jegyzőkönyv kiállí-
tását a közig. biz. útján kérje a minisztertől. A 
változásokat hiteles okmányokkal igazolja. — 
Szegvár. A sz . . . i elemi iskolák községiek ; 
a főreáliskola állami. — F. L. Ha (amit eddig 
még nem tudunk) lesz szünidei rajztanfolyam, 
hirdetve lesz lapunkban. A kérvényt csak a pá-
lyázati hirdetés megjelenése után lehet beadni.— 
Tanítói lakás. Semmiféle alapon meg nem 
tilthatják azt önnek, hogy nővérénél, illetve 
ógoránál csupán azért, mert más vallást követ, 

akár állandóan is tartózkodjék. Szomorú dolog, 
h így még ma is vannak oly egyének, kik az efféle 
tilalmak kibocsátásával vallási elfogultságuknak 
ily bizonyítékát szolgáltatják ki magukról. — 
Feke t eé r . 1. Azt, hogy magasabb kiképzés 
céljából szolgálatát megszakítja, a tanárképző 
igazgatósága útján jelentse be a minisztériumnál. 
2. A képző igazgatóságától kérdezze ezt meg. — 
H. A. Rákösd. Ferencnek hívták és Baranya-
sellyén lakott. — önkéntes . Az iskolaszék 
önkéntességének időtartamára wem köteles önnek 
szabadságot adni és nem köteles egy évi helyet-
tesítéséről a hitközség gondoskodni. Ha állását 
fönn akarja tartani, akkor oly megállapodásra 
jusson az iskolafönntartóval, hogy helyettesíté-
sének költségeit sajátjából fedezi. Ha megkapja 
a szabadságot, úgy ezt a kir. tanfelügyelőség 
útján hozza a minisztérium tudomására, nehogy 
nyugdíjigényének folytonosságában hátrányt 
szenvedjen. Eddig tudtunkkal csak Szeged város 
törvényhatósága hozott oly határozatot, amely 
szerint a tanítóknak egy éves önkéntességük 
tartamára a teljes fizetést biztosította, — 
R. L. B. Almás. Nem áthelyezésért, hanem 
kinevezésért kell folyamodnia és pedig a Hiva-
talos Közlönyben hirdetett állások valamelyikére. 
Csatolja : polgári iskolai oklevelét, születési 
bizonyítványát és szolgálati okmányait. — 
P . I . B.-Szerdahely. Magasabb fizetését 1893. 
évtől fogják számítani. Községi szolgálatát 
megelőző áll. szolgálatának figyelembevételéért 
hiába folyamodnék. — R. B. lvisenyed. Hogy 
miféle ejárást fog a minisztérium önnel szem-
ben alkalmazni, azt most még nem tudhatjuk. — 
K. B. Zsablya. 1. Ha a fővárosban akarja 
bemutatni rendszerét, evégből forduljon vala-
mely itteni igazgatóhoz, vagy esetleg magához 
a tanügyi tanácsnokhoz. 2. Lampel R. könyv-

kereskedése (Andrássy-út 21.) adhat e tekintet-
ben útbaigazítást. — Sz. Gy. N.-Veszverés. 
1. Lehet. 2. Az oklevél minősége nem határoz. 

/ 

3. Dr. Kiss Aron. 4. Beiratkozni nem kell. 
Kérje majd a vizsgálat engedélyezését; ennek 
alapján tűzik ki a vizsgálati napot. Szerezze 
meg a Tantervet és a Szabályzatot, mert ezek 
alapos ismerete nélkül mire sem mehet. — 
Korpót lék. Minthogy jelenlegi minőségében 
korpótlékra nincs igénye, tanítónővé leendő 
kineveztetése esetén megelőző szolgálata a 
pótlék szempontjából nem tudatnék be. — 
K. I . Ónod. Minő alapon kívánja a részesedést ? 
Biztosítva van talán a kérdéses földilletmény 
bizonyos része díjlevelében ? Mert ha nincs, mire 
akarja alapítani követelését, mert azt csak nem 
tekintheti jogalapnak, hogy a pap és a bakter ka-
pott földet, eszerint önnek is jár abból egy rész ?—• 
P . M. Ó-Szt-Anna. Ha a kivágott fák helyébe 
nemes gyümölcsfákat ültet, abba az iskolaszék 
is belenyugodhatik s ha méltányos, a dolgot 
máskülönben is elintézettnek fogja tekinteni. — 
B. I . F.-Gellér . Bélyegmentesen nem folya-
modhatik. A szokásos családi értesítő csatolása, 
melynek kiállítása sok esetben költséges, mel-
lőzhető ; elégséges a községi elöljáróság által 
kiállított olyan okmány, mely a családi álla-
potot föltünteti. — 1.1. Kirá lyhegyal ja . Annak 
kijelentésével, hogy törvénymagyarázatra mi nem 
vagyunk hivatva, tudatjuk önnel, hogy a javas-
latban foglaltakból következtetni lehet arra, hogy 
a kérdéses időt a jövőben is figyelembe veszik.— 
K. S. Mocsonot. Törvény vagy szabályrendelet 
az efféle dolgokra nem szokott kiterjeszkedni ; 
ha a javadalmi jegyzőkönyvben arról az „aján-
dékról" nincs szó, akkor közigazgatási úton hiába 
igyekeznék annak behajtását szorgalmazni. — 
Cz. B. Szabadka. Az illető osztályban arról 
értesültünk, hogy ügyük jogi elbírálás szem-
pontjából ezidőszerint a budapesti kincstári 
jogügyi igazgatóságnál van. Figyelemmel fog-
juk kísérni. — Sz. P. Oláhpataka. Azt a 
munkát ingyen nem köteles elvégezni : ha 
jövőben ily irányú tevékenységét nem dí-
jazzák, melynek mértéke nincs megállapítva, 
tagadja meg egyszerűen annak teljesítését. -— 
Etéd. Lapunk ugyanezen rovatában legutóbb 
is közöltük, hogy a polgári iskolai tanítóképző 
magánvizsgálatainak minden részletére kiter-
jeszkedő útbaigazítást itt nem adhatunk és hogy 
minden vizsgázni szándékozó tanítónak előzete-
sen ismernie kell az erre vonatkozólag kiadott 
Szabályzatot és Tantervet. Tessék ezeket meg-
rendelni az Egyetemi nyomdánál. — B. J . Olasz. 
A nem állami tanítókra vonatkozó törvény-
javaslat végrehajtási rendeletét csak a szente-
sítés után fogják kiadni ; szíveskedjenek ezt 
megvárni. — Rsztmihály. Az előbbi üzenet 
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önnek is szól. — H. I. Udvard. Kihallgatáson 
általános kérvényt is lehet a min. úrnak átadni.— 
B. J. Kisújszállás. A 2 éves gazdasági szak-
tanfolyamra lapunkban pályázatot szoktak 
hirdetni. A pályázati hirdetést kiadóhiva-
talunk eddig még nem kapta meg. — 
F. P. Szentkatalin. Ha a díjlevelében bizto-
sított földjének jövedelmét átalányösszegben 
váltotta meg a község, úgy ezen átalány után 
a IV. oszt. kereseti adót természetesen fizetnie 
kell: a fö d után kirótt adókat azonban, mivel 
ön már nem haszonélvezője a földnek, a hit-
községnek kell viselnie. — M. T. 1. Az iskola-
mulasztók szülőire kiróható pénzbírságokat az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 4. §-a szabja meg. 
Azért, mert valamely szülő tanköteles gyerme-
két elvonja az iskolától, amaz bezárással nem 
büntethető. 2. Ha a vasútat építő munkások 
5—6 hónapon át egy helyben tartózkodnak, 
tanköteles gyermekeik beiskolázandók. — 
Felekezeti. 1. Az iskolafönntartó nem tartozik 
a tanítói lakást kifestetni (de azért megteheti), 
ellenben a szükséges meszeltetéseket épület-
fönntartói minőségéből kifolyólag köteles elvé-
geztetni. 2. A mellékhelyiségek ügyében már 
sokszor nyilatkoztunk. Egy és ugyanazon dol-
gokra minduntalan nem térhetünk vissza. — 
R. E. Szeklencze. Mivel öt évi szolgálatát 
f. évi augusztus hóban fogja betölteni, kor-
pótléka szempontjából nem az 1893. évi XXVI. 
t.-c., hanem az új törvényjavaslat rendelkezései 
lesznek irányadók. A kérvényhez csatolandó 
mellékletek azonosak a hivatkozott törvény 
végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás 17. 
§ ában megjelölt okmányokkal. — N. Hölak. 
Az új törvényjavaslatra vonatkozólag utasítás 
hiányában nem mondhatunk többet, mint 
amennyit lapunkban eddig ismertettünk. — 
E. E. P»j. Azt majd csak a törvényjavaslat 
végrehajtási utasításából lehet megtudni; ez 
azonban még nem adatott ki. — P. S. Zombor. 
1. I. 600, II. 420, III. 360 K. 2. A lakpénz 
nem emelkedik; — F. S. 15. A különbözeti 
tárgyakból teendő sikeres vizsgálat esetén föl-
vehetik. — B. P. T.-Nómeti. 1. Ha a nem 
állami tanítók fizetésének rendezéséről szóló 
törvényjavaslatnak lapunkban közölt szövegét, 
valamint a tárgyalás során eszközölt és szintén 
megismertetett módosításokat, mint érdekelt fél, 
elolvasta volna, úgy könnyen kiszámíthatná, 
hogy f. évi július hó 1-től kezdve mily összegű 
fizetésre tarthat számot. Kételkednünk kell azon 
állításában, hogy ezt több kartársa szintén nem 
tudná. Tessék csak visszatérni lapunk utóbbi 
számaira, azokból úgy ön, mint kartársai teljes 
tájékoztatást szerezhetnek a nyerendő magasabb 
fizetés összegére nézve. 2. Afféle rendelkezési 
alap nem létezik. — Sz. A. Jászberény. A 

31.043/1907. sz. a. kiadott rendeletet tévesen 
értelmezi; tájékoztatásul közöljük annak 3. 
pontját, mely következőképen szól: „a tan-
képesítő-vizsgálatra való bocsátáshoz szükséges 
egy évi gyakorlatnak csak az fogadható el, ha 
a jelölt hivatalos bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
az egy évet nyilvános iskolában tanítással töl-
tötte, vagy pedig, hogy egy éven keresztül olyan 
népiskolai magántanulót oktatott, aki azután 
nyilvános iskolánál jó eredménnyel vizsgázott. 
Óvónőjelöltek nyilvános óvodában folytatott 
gyakorlatot tartoznak igazolni. Az úgynevezett 
hospitálás nem fogadható el gyakorlati működés-
számban és ilyennek alapján képesítő-vizsgálatra 
senki sem bocsátható. — P. Kr. Bűnvádi eljárás 
alatt álló egyén nem, lehet az iskolaszék tagja, 
még ha hivatalból volna is iskolaszéki tag. — 

n o 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanítónői továbbképző-tanfolyamok. 

Az állami elemi iskolai tanító- és tanítónő-
képző-intézetek gazdasági ügyeinek vezetésében 
a folyó iskolaév szünidejében életbe léptetendő 
változásokból kifolyólag, a budapesti iparmű-
vészeti iskolában tartandó tanítónői csipkeverő 
két tanfolyamon kívül, más tanítói vagy tanító-
női továbbképző-tanfolyamok ezidén nem fognak 
tartatni. Budapest, 1907 április hó 27. A 
miniszter helyett: Tóth, államtitkár. 

— Az országos közoktatási tanács állandó 
bizottsága május 8 án Fináczy Ernő elnöklé-
sével megtartott ülésében két üggyel foglal-
kozott. Először letárgyalta a tanítóképző-intézet i 
utasítások alkolmánytani részét Nagy Ernő dr. 
kolozsvári egyetemi tanár, tanácstag közbe-
jöttével ; másodszor elintézte a tanítóképző-
intézeti ének- és zenetanárok képzésére és 
képesítésére vonatkozó szabályzatot, mely 
tanácskozáshoz meghívattak Sztankó Béla ta-
tanítóképző-intézeti zenetanár és Moravcsik 
Géza, az országos zeneakadémia titkára. Föl-
olvasták végül a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek a tanítóképző-intézeti tanterv vég-
leges revíziójára vonatkozó rendeletét, melynek 
a tanács még ez iskolaév végéig eleget fog tenni. 

— Kozma László jubileuma. A debreczeni 
tanítói árvaházban szép családi ünnep folyt le 
f. hó 5-én. A nevelőtestület és a felügyelő-
bizottság Kozma László igazgatót ünnepelte. 
A nevelőtestület nevében Hertelendy Jenő üdvö-
zölte az ünnepeltet, kiemelve, hogy mily nagy 
érdemeket szerzett Kozma László az árvanevelés 
terén. Majd a fiú- és leány növendékek nevében 
beszélt egy-egy növendék. Végül a volt növendé-
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kek nevében Kardos István fejezte ki háláját s 
szeretetét, közben a növendékek ének- és zene-
kara szabatosan előadott ínűdarabokkal emelte 
az ünnepély fényét. A családi ünnepélyen Vesz-
prémy Zoltán főispán, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium képviseletében Csánky Viktor, 
kir. tanfelügyelő és a város számos előkelősége 
jelent meg. Délben a jubiláns tiszteletére családi 
ebéd volt, mely alkalommal számos elmés föl-
köszöntő formájában nyilvánult meg ismételten 
az a tisztelet és ragaszkodás, melyre Kozma 
László 35 éves tanítói munkásságával rászolgált. 

— Fölvételek tanfolyamokra. A vallás-
os közoktatásügyi miniszter úr által szervezett 
iparostanonc-iskolai tanítói tanfolyamokba föl-
vétettek: 1. Gryóri ált. rajztanfolyamba: Bayer 
Mihály (Mágocs), Béres András (Beszterce-
bánya), Brenner Mihály (Poprád), Brinich Kor-
nél (Jolsva), Eördögh Károly (Kispest), Gesztesi 
Péter (Báttaszék), Hacksch József (Pécs), Hadaró 
János(Tatatóváros), Ketting Ferenc (Ózd), Máté 
József (Báttaszék), Medgyesi József (Székes-
fehérvár), Moussong Vince (Pécs), Nagy Sándor 
(Moson), Oszifcsin Béla (Likér), Pesti Sándor 
(Erzsébetfalva), Rada Dezső (Csorna), Repper 
Tivadar (Késmárk), Retter Károly (Sopron), 
Sereghy László (Mohács), Stefanovics János 
(Vágújhely), Szentgyörgyi József (Esztergom), 
Szieberth "Róbert (Pécs), Szvoboda János (Gö-
döllő), Tajdy Jenő (Tokaj),. Tóth László (Szé-
kesfehérvár), Thun Endre (Ózd), Vadász István 
(Trencsén), Wadovics Miklós (Mezőkövesd). 
2. Szegedi ált. rajztanfolyamba : Balla Mihály 
(Szeged), Berky Mátyás (Lednicróna), Biczó 
Árpád (Hódmezővásárhely), Csajkás Lukács 
(Szabadka), Dér Ferenc (Csantavér), Dudás 
Bódog (Kiskúndorozsma)v Faragó Boldizsár 
(Szeged), Fiadl József (Ószivácz), Gresz Jenő 
(Kiskúndorozsma), Kalcsán János (Zombor), ifj. 
Kovács Gyula (Ómoravicza), Kovács Vince 
(Zenta), Kühn Lajos (Nagyszentmiklós), Óváry 
János (Nagybecskerek), Páncsics István (Sza-
badka), Párcsetics Ferenc (Zombor), Pummer 
Sándor (Újvidék), Schwanner Rezső (Szinyér-
váralja), Sóti Béla (Zenta), Schmidt István 
(Nagykikinda), Szegfű Ferenc (Zenta), Vetter 
Kornél (Cservenka), Vidor Benjámin (Tenke). 
3. Aradi ált. rajztanfolyamba: Bencze Sándor 
(Endrőd), Füredi Ármin (Kisvárda), Haller Imre 
(Ópécska), Kanabé Dezső (Resiczabánya), Kár-
páti Károly (Karczag), Kovács Gergely (Mező-
túr), Kovács László (Stájerlak), Luka László 
(Bogsánl.ánya), Magyar Mihály (Detta), Molnár 
Pál (Kúnhegyes), Nádor Adolf (Tótkomlós), 
Nánásy Gyula (Nyírbátor), Paulovits József 
(Orosháza), Péczelv Gyula (Gyiúa), Petrikovits 

Pál (Nyíregyháza), Rátkay Lajos (Túrkeve), 
Rozgonyi Endre (Szabadszállás), Schramm Ta-
más ( Elek), Schork Alajos (LTjarad), Steigerwald 
Károly (Gyula), Szabó Ántal (Nagvkálló), Szálav 
Zsigmond ( Kúnszentmárton), Tóth Sándor (Jász-
kisér), Varga György (Nyíregyháza), Várady 
Jakab (Detta). 4. Brassói ált. rajztanfolyamba: 
Artz Vilmos (Besztercze), Adorján Márton (Kis-
pest), Baka Béla (Marosvásárhely), Bereczky 
Lajos (Déva), Demeter Lázár (Hátszeg), Gagyi 
Ferenc (Abrudbánya), Gábos Győző (Hosszúfalu), 
Fábián Károly (Tövis), Hadnagy Antal (Sepsi-
szentgyörgy), Hellner József (Kőhalom). Jeszen-
kovics József (Erzsébetfalva), Márku* János 
(Marosvásárhely), Schozenszky János (ózd), 
Schön Dezső (Temesvár), Szász Emil (Munkács). 
Székely Károly (Csíkszereda), Szieghardt Elek 
(Segesvár), Utő Sándor (Segesvár), Wagner 
Adolf (Fogaras), Zseltvav Béla (Ózd), valamint 
még öt tanító a brassói áll. iskolából. 5. Ko-
lozsvári fém- és faipari szakrajztanfolyamba : 
Bitzó János (Nagyvárad), Bodnár Alajos (Szat-
már), Chrisztián János (Brassó), Csipkés Gyula 
(Székesfehérvár), Csurka István (Debrecztn). 
Dieczig Ádám (Nagykároly), Dvorcsák Ferenc 
(Budafok), Háló Sándor (Debreczen), Hönig 
László (Hódmezővásárhely), Juhász József (Szat-
már), Kárpáti Ernő (Mármarossziget), Kuzsely 
János (Nyitra), Lakner József (Petrozsény), 
László Elek (Brassó), Litschel Dániel (Nagy-
szeben), Leutschaft Ödön (Nagyszeben), Matkó 
Benjámin (Nagyvárad), Papp Ignác (Debreczen), 
Petrovay Béla (Sátoraljaújhely), Petz József 
(Békéscsaba), Schuszter János (Medgyes), Szabó 
Lajos (Nagyszalonta), Thiesz János (Brassó). 
A kolozsvári közismereti tanfolyamba: Bartlia 
Pál (Kispest), Clementisz Géza (Poprád), Cser-
nus József (Nagykároly), Csuka Endre (Makó), 
Elefánty Sándor (Debreczen), Eichner Öttó 
(Világos), Gaál János (Petrozsény), Furcsik 
Gyula (Törökszentmiklós), Fucsek László (Jász-
alsószentgyörgy), Hermann József (Mátészalka), 
Kardos Dávid (Szerencs), Karsay János (Deb-
reczen), Kovách Gábor (Szerencs), Kovách Mi-
hály (Kispest), Lőrincz Károly (Kassa), Magyar 
Albert (Hátszeg), Necsov József (Óbessenyő), 
Paul Béla (Vácz), Pércsy Kálmán (Belényes), 
Pintea Aurél (Hátszeg), Simon Ferenc (Naszód), 
Som Ernő (Brád), Stitz Pál (Zalatna), Szent-
györgyi József (Fogaras), Tóth István (Abrud-
bánya), Tóth Zsigmond (Tenke), Veress József 
(Magyarpécska), valamint 12 kolozsvári tanító. 

— Vajdafy Gusztáv ünneplése. Abból az 
alkalomból, hogy érdemes és általosan tisztelt 
kartársunk : Vajdafy Gusztáv igazgató tanító 
nyugalomba lépett, a fővárosi IX. ker., első 
számú iskolaszék megfestette a kitűnő peda-
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gógus arcképét és f. hó 9-én d. e. a kép 
leleplezésekor, szép ünnepséget rendezett a 
Lónyay-utcai elemi iskolának ez alkalomra 
zászlókkal és drapériákkal földíszített torna-
termében, nagyszámú és előkelő közönség je-
lenlétében Az ünnepséget Tompa Antal iskola-
széki elnök nyitotta meg, méltatva az ünnepelt 
érdemeit. Utána Emier Károly, iskolaszéki al-
elnök mondott ünnepi beszédet, amely után 
lehullott a lepel az arcképről. A székesfőváros 
hatósága és közoktatásügyi osztálya részéről 
Wüdner Ödön tanácsjegyző üdvözölte Vajdafyt, 
az egykori tanítványok nevében pedig Weigand 
József, Mosdóssy Imre, kir. tanfelügyelőnek 
méltató beszéde után az ünnepelt hálás szavak-
ban köszönte meg a kitüntetést. Az ünnepséget 
az iskola növendékei fejezték be a Szózat eléneklé-
sével. Vajdafy Gusztáv, akinek mi is szerencse-
kívánatainkat küldjük, az Eötvös-alapnak is kelet-
kezése óta oszlopos tagja. Isten éltesse soká ! 

— Piiukösdi népszokások. A Magyar Nép-
rajzi Társaság elhatározta, hogy néhai alelnöke, 
György Aladár emlékére a magyarországi pün-
kösdi népszokások emlékeiből külön kiadványt 
szerkeszttet. E társaság elnöksége fölkéri tehát 
a magyarországi tanítói kart, hogy községeik-
ben az alkalmi ünnepi szokásokat, a já tékok 
lefolyását, a játékdalok szövegét (és esetleg 
dallamát is), főképen pedig a pünkösdi király 
és királyné szerepét pontosan leírni és a nevezett 
elnökség címére (Budapest, Magyar Nemzeti 
Múzeum,) megküldeni szíveskedjenek. A fonto-
sabb közlemények előzetesen az Ethnographiá-
han is megjelennek; minden közlő rendes írói 
tiszteletdíjban, a gyűjtők neveit is föltüntető 
külön kiadvány egy példányában, a legjobb 
három gyűjtő pedig ezenkívül még 3, 2 és 1 
arany külön jutalomban is részesül. Mivel a 
jutalmak odaítélésénél csak a tanítók gyűjtése 
vétetik tekintetbe, szükséges, hogy a beküldő 
állását is megjelölje. 

— Rövid hírek. A váltó-számgépről,. Dr. Ében 
újévkor 1000 K-t ajánlott meg az övénél jobb 
számgép fölmutatójának. Mint tudjuk, Munkácsi 
Antal jelentkezett s már készültek a verseny-
előadásra. A budapesti hivatalos tanítótestület 
igazgató tanácsa azonban Mosdóssy kir. tanfel-
ügyelő indítványára Munkácsi taneszközét, mivel 
nincs engedélyezve, kizárta a pályázatból. 

— Halálozások. A délmagyarországi tanító-
ság egyik nesztora, Leblanc Fülöp ny. iskola-
igazgazgató, 37 évi tanítóskodás, nyugalomba-
vonulásának 15. évében, 71 éves korában Szent-
huberten elhunyt. A boldogult egyike volt a 

legbuzgóbb és legtevékenyebb tanítóknak a 
délvidéken. A „Délmagy. Tanítóegyesület" egyik 
alapítóját s mindenki által nagyrabecsült tisz-
teletbeli tagját veszítette el benne. — Szollár 
István kővágóeörsi ev. ref. fő- és kántortanító 
életének 54. és sikerdús működésének 36. évé-
ben, április 28-án elhunyt. Özvegyéhez részvét-
táviratot intézett Darányi földmívelésügyi mi-
niszter úr is. Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. K. Emil, Bukarest. Szí-
veskedjék levélben tüzetesebben megírni, mily irányú 
tájékozást nyújtson az óhajtott szakkönyv. - S. Á. 
B.-Gyarmat. Államszámviteli vizsgálatokat rendesen 
június hó vége felé szoktak tartani. Nincs módunkban 
ajánlani. — S. 31. Kapuvár, \ . J. Szobotist. Szíves-
kedjenek a törvény végrehajtási utasítását megvárni. — 
Cz. Gy. Ipolyszécsénke. 1. Az iskolaszéki utasítás 
intézkedik erről. 2. Elintézték 23.014. sz. a. 3. Erről 
majd később fognak értesülni. — Jief. t. n. Panasz-
kodik, hogy kérdéseire nem válaszolunk. De mikor 
azok a kérdések olyan különösek! íme: 1. Azt kérdi 
tőlünk, hogy „azok, akik a tanítói fizetésrendezésben 
hibát keresnek, miért nem sürgetik a korpótlék meg-
változtatása helyett azt, hogy a törvényjavaslat a nem 
állami iskolák fönntartóit is kötelezze f. évi július 
1-ére fölemelni a tanítói fizetéseket ?" Mivel mi nem 
tartozunk azok közé, akik „a tanítói fizetésrendezésben 
hibát keresnek" : kérdésére nem válaszolhatunk. 2. Nem 
kénytelen ugyan vele, d,e hogy nem lesz-e emiatt 
kellemetlensége : arról mi nem biztosítjuk. 3. De 
hányszor kérték a vasúti kedvezményt a nem állami 
tanítóknak is ! Hogy K. F. „miért nem indokolja a 
megtagadást elfogadható mentséggel" : erre megint 
nem tudunk felelni mi, hanem csak K. F. miniszter 
úr tudna. 4. Ez az egyház belügye. (Az, hogy eddig 
azért nem válaszoltunk, mert ön szegén}' : gyerekes 
föltevés.) — 0 . K. Csákigorbó és X. X . A minisz-
tériumban nem fordul elő. — II, P. Nagyecsed. A 
segélykérvények, köztük az öné is, most vannak elin-
tézés alatt. A másik ügy még most sincs a minisz-
tériumban. — E. 0 . Nagyi álló. 1. Nem ismerünk 
olyan nyugdíjintézetet. 2. Ha Ausztriában vagy Német-
országban óhajt nevelőnői állást : legcélszerűbb a bécsi 
Neue Freie Presseben hirdetni. — K. E. A részleteket 
mi is csak a törvény szentesítése után kiadandó végre-
hajtási utasításból fogjuk megtudni. — Sz. S. Kassán 
gépészeti szakiskola van ; polgári iskolai 4. osztályú jó 
bizonyítvánnyal fölveszik. A tanítás tartama 3 év. 
Fölvételért augusztus 20-ig kell folyamodni. Jelenlegi 
igazgatója leginkább megmondhatja : alkalmas-e neki 
ez az iskola, vágy sem ? Őt kell megkérdezniük. — 
lb M. V.-Váuios. Természetesen sajtóhibából volt 
IV. heli/ett III. olvasható. Ennek a kitalálásához nem 
is kellett valami nagy leleményesség, bár az egri róm. 
kath. tanítótestület komikus nagyképüsködéssel és 10 
aláírással sürgeti a „fölvilágosítást", jóllehet már a 
19. számban is olvasható volt (.14. oldal), hogy az I—III. 
korpótlék 200—200 K, a I V . és V. 100—100 K, a 
VI. 200 K. Aki még ezek után sincs tisztában a kor-
pótlékkal, az nem érrdemli meg az — »egri" nevet ! 

T a r t a l o m : Gróf Apponyi Albert miniszter be-
széde. — A népiskolai törvényjavaslatok a főrendi-
házban. — Hivatalos rész. — Szünóra : Pünkösdkor. 
(Vers.) Kovács János. — Dal a fülemiléről. (Vers.) 
Borsodi (FrinthJ László. — Irodalom. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók számára. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a gazdasági 

ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése céljából f. évi július 15-től bezárólag 
augusztus 10-ig az algyógyi, adai, békéscsabai, breznó-
bányai, csákovári, csíkszeredai, hódmezővásárhelyi, 
jászberényi, karczagi, kecskeméti, komáromi, lugosi, 
nagyszentmiklósi, rimaszombati, szentimrei, szilágy-
somlyói és szabadkai földmíves-iskolán 20—20, össze-
sen 340 néptanító számára négyhetes mezőgazdasági 
tanfolyamot rendez. 

Ezen tanfolyamra fölveendő minden egyes néptanító 
100 (egyszáz) K átalányban részesül, melyből útikölt-
ség, ellátás, szóval minden költség fedezendő. 

A tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly 
néptanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolya-
mon még nem vettek részt. 

A tanfolyamokra fölvétetni kívánó tanítók eziránt 
illetékes tanfelügyelőségüknél tartoznak kellő időben 
jelentkezni. 

A kir. tanfelügyelők a folyamodók névsorát a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez terjesztik föl, a föl-
vétel pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kijelölése alapján fog történni. (44/h—III—3) 

Szünidei tanfolyam. 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minisztérium 1907. évi 10.126. számú rendelete értel-
mében a gyengetehetségü tanulók kisegítő-
iskoláiban működni óhajtó tanítók, tanítónők 
részére a f. évi nyári szünidő alatt a gyengetehet-
ségűek oktatásában képző tanfolyam tartatik. A tan-
folyam június hó 25-től számított 5 héten át működik. 

E tanfolyamra 20 okleveles népiskolai tanító és 
tanítónő vétetik föl és pedig elsősorban azok, akik 
oly városokban működnek, amelyekben ily kisegítő-
iskola fölállítása már előkészítve van avagy a lakosság 
száma — 20.000 vagy ennél több — s illetve agyenge-
tehetsésjûek számaránya folytán ily iskolák fölállítása 
indokolt. 
j\ tanfolyamra fölvett hallgatók lakás- és teljes el-

látásban részesülnek a gyengeelméjűek, illetve a vakok 
budapesti internátusaiban. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett 
s í koronás bélyeggel ellátott kérvények a tanítói 
oklevelek csatolásával 1907. évi május hó 31-ig alul-
írotthoz küldendők. 

Budapest (I., Alkotás-u. 53.), 1907 május hó 8-án. 
Berkes János 

(56 h—I—1) igazgató, szakt. előadó. 

PÁLYÁZATOK. 
Szünidei tanfolyam tanárok és tanítók ré-

szére . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
térium ez idén is — mint az előző években — szünidei 
képesítő-tanfolyamot rendez beszédhibások oktatására. 
Ezzel kapcsolatban tapasztalati gyermeklélektani elő-
adások is tartatnak. A fölvehetők száma tizenöt. Föl-
vételt nyernek elsősorban képezdei tanárok és tanító-
nők, gyakorlóiskolai tanítók és tanítónők, továbbá 
elemi iskolai tanítók és tanítónők és középiskolai 
tanárok. A tanfolyamra fölvettek egyenként 100 (egy-
száz) korona államsegélyben és ingyenlakásban ré-
szesülnek. A tanfolyam július 1-t.ől július 27-ig tart. 
Bélyegeit folyamodványok a m. kir vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzendők és küldendők 
május 20-ig. Bővebb fölvilágosítást a tanfolyam veze-
tője, Sarbó Artúr dr. egyetemi magántanár (Budapest, 
V., Aulich-u. 7.) nyújt. (57/h I - 1) 

A csipai anyaegyházhoz tartozó S z e l e v é n y köz-
ség róm. kath. iskolaszéke az elhalálozás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom : 1. 1000 korona készpénz; 2. tandíjváltság 
címén ezidőszerint a 6—12 éves gyermekek után 
100 korona, a 12—15 éves gyermekek után 50 korona. 
A fenti összegek havi előleges részletekben a hit-
község pénztárától fizettetnek ki ; 3. természetbeni 
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra és a szükséges 
melléképületekből, hozzá egy 464 [j-öles vetemény-
kert ; 4. stólailleték, énekes mise 2 korona, csendes 
mise 1 korona, koporsószentelés 2 korona, libera l 
korona, öregtemetés 2 korona, kistemetés 1 korona ; 
5. búcsúztatás szabad egyezség szerint. Az énekpróba 
Szelevényen, május hó 19-én d. e. 10 órakor lesz, 
mely után a választás is meg fog ejtetni. Az állást 
1907 május hó 28-án kell elfoglalni. Oklevéllel bíró 
pályázók kellőleg fölszerelt folyamodványukat május 
18-ig a róm. kath. hitközségnek címezve, főt. Mayer 
László esperes-plébános, kerületi tanfelügyelő úrhoz, 
Csipa (Jásznagykúnszolnok megye) küldjék. Kelt Szele-
vény, 1907 április 29-én. Az iskolaszék. 

(592—11—2) 
A homokkomáromi kántortanítói állásra a vá-

lasztás, mely az 1907. évi 25-iki 18. számban közöl-
tetett, június 3. napján lesz megtartva. Derbits Dezső. 

(591—II—2) 
Pályázat a sáregres i ev. ref. egyház kántortanító! 

állására. Kötelessége : addig, míg a másodtanítói állás 
fönnáll, három, esetleg négy osztálynak, annak meg-
szűnése esetén mind a hat osztálynak tanterv szerinti 
tanítása és a kántori teendők pontos teljesítése. Java-
dalom : 17 hold jó szántóföld, készpénz, fa- és munka-
váltság címen 262 korona 38 fillér, 27'/a mérő rozs, 
mind a hat osztály növendékei után tandíj (140—160 
korona), ismétlő-iskolások tanításáért tandíj (40—50 
korona); két szobából, konyha és éléskamrából álló 
lakás, melléképületek, kerttel. Református vallású, 
okleveles férfitanítók beadhatják kérvényeiket nt. 
Medgyaszay Vince esperes úrhoz Bfő-Kajárra (Vesz-
prém m.), május 25-ig. (598 — 11—2) 

Csongrádra jóhangú segédkántor kerestetik. Fize-
tése : havi 30 korona, mosás, ágynemű nélkül teljes 
ellátás ; mellékjövedelme két filia kistemetések díja, 
belvárosi tempíumban végzett nagymisék egy koro-
nájával, gyertyajövedelem 10 — 12 korona. Ezen állás 
június elsején elfoglalható. Hornyik Károly, kántor-
tanító. _ (597—11—2) 

A sa jógömör i ág. ev. Szent-Iványi polgári fiú-
iskolánál az 1907/8. iskolai évtől kezdve 1400 korona 
törzsfizetéssel és 200 korona lakáspénzzel javadalma-
zott, rendszeresített segédtanári állásra pályázatot 
hirdetünk. Ezen állásra a mennyiségtan és természet-
tudományi szakcsoportból, polgári iskolai képesítéssel 
bíró ág. h. ev. tanárok pályázhatnak. Személyes meg-
jelenés kívánatos. A választásnál előnyben részesülnek 
azok, akik tornatanításra is képesítve vannak. A meg-
választott egy évi sikeres működésután véglegesíttetik. 
A pályázók vallásukat, életkorukat, családi állapotukat, 
végzett tanulmányaikat, képesítésüket, nyelvismere-
teiket, esetleges eddigi szolgálatukat igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt kérvényeiket a polgári iskola párt-
fogóságához címezve, legkésőbb 1907 július l-ig a 
sajógömöri polg. iskola igazgatóságánál nyújtsák be. 
Sajógömör, 1907 május 1-én. Bencze Samu, igazgató. 
Szent-lványi Árpád, felügyelő. (588—II—2) 

A m e z ő l a k ! nyári gyermekmenház-vezetőnői ál-
lásra pályázatot hirdetek. Kötelesség: a menház nö-
vendékeit a törvény értelme szerint gondozni. Java-
dalom : havonként negyven korona ós lakás. Az állás 
június 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő: május 25. 
A kérvény képesítési okmánnyal alulírotthoz küldendő. 
Mezőlak, 1907 május 7. Fodor Gyula, elnök. 

( 6 2 0 - 1 - 1 ) 
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A székelykeresztúri m. kir. állami tanító-
képző- intézet l-ső osztályába az 1907/908. iskolai 
évei! fölveszünk oly éptestű, épszervezetű. egészséges 
ifj:ikat, akik 14 ik életévüket betöltötték, de 1« éves-
nél nem idősebbek és a gimnázium, vagy a reáliskola 
vagy a polgári iskola legalább 4 alsó osztályát, vagy 
a felső népiskolát jó sikerrel elvégezték, vagy a jelen 
év június hó végéig elvégzik. A fölveendő 30 itjií 
közül 18 ingyenes ellátás (beimlakás, reggeli, ebéd 
és vacsora), 4 pedig évi 1UÖ korona ösztöndíj kedvez-
ményében fog részesülni. A kedvezmények a közép-
iskola vagy polgári iskola IV. osztályát végzett, kitűnő 
és jeles előmenetelő növendékeknek fognak adomá-
nyoztatni. A bennlakók ingyenlakást, fűtést, világí-
tást és mosatást élveznek. Ingyen-gyógykezelésben 
minden rendes tanuló részesül. A fölvételért saját-
kezüleg írt és 1 koronás bélyeggel ellátott folyamo-
dások a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úrhoz címezve, jelen év május 31-ig alulírotthoz 
küldendők be. A folyamodás a következő és szabály 
szerint fölbélyegzett okmányokkal szerelendő föl : 1. 
Iskolai bizonyítvány az 1905/00G. iskolai évről s igaz-
gatói igazolvány (félévi értesítő) arról, hogy az illető 
a jelen 1906/907. iskolai évben mely osztálynak a tagja 
s milyen magaviselettel és előmenetellel tanul ? A 
jelen tanévi végbizonyítvány július l-ig az igazgató-
sághoz utólagosan beküldendő. 2. Születési bizonyít-
vány. 3. Tisztiorvosi bizonyítvány arról, hogy a folya-
modó semmi olyan testi fogyatkozásban, fejletlenségben 
vagy eltorzulásban nem szenved, amelyek a tanítással 
járó nehéz foglalkozásban akadályoznák, vagy pedig 
a serdülő gyermekek illetlen gúnyolódását önként 
kihívnák. A tisztiorvosi bizonyítványnak részletesen 
kell továbbá tanúskodnia arról, hogy a folyamodó 
növendék teljesen egészséges, ép szervezettel bír s 
hogy különösen látási, hallási és beszélő-organuma 
hibátlan. A fölvett növendéket a beiratkozás alkalmá-
val az intézeti orvos is megvizsgálja. 4. Ujraoltási 
bizonyítvány. 5. Hiteles községi vagy szegénységi bi-
zonyítvány, a szülők társadalmi állásának fölemlítésé-
vel, azoknak vagyoni állapotáról, kimutatva ebben 
részletesen, hogy a szülök ingatlan birtokuk, üzletük, 
iparuk vagy hivataluk után s netalán egyéb forrá-
sokból mily összegű évi jövedelemre számíthatnak, 
vagy esetleg a növendék nem bír-e magánvagyonnal 
s ha igen, annak jövedelme hová fordíttatik '? ü. Hiteles 
családi kimutatás (lelkészi hivatal- vagy községi elöl-
járóságtól), melyben kimutatandó a családtagok száma 
névszerint, azoknak egyenként az életkora s az, hogy 
közülük hány van a családfő közvetlen gondozása alatt 
és hány van távol a szülői háztól s a távollevő mily 
mértékű neveltetési költséggel terheli meg a család-
fönntartót. A II., III. és IV. osztályba csak azok vé-
tetnek föl, akik a megelőző évfolyamot intézetünkben 
mint rendes tanulók sikeresen elvégezték. Minden 
fölvett ifjú köteles magával hozni 1—1 rendbeli tisz-
tességes nyári és téli ruhát, ti pár változót, 3 háló-
inget, 12 zsebkendőt, G törülközőkendőt, 6 pár kapcát 
yagy harisnyát, 1 párnát, 2 párnahéjat, 2 alsólepedőt, 
1 szalmazsákot, 1 paplant, 2 paplanlepedőt é3 1 ágy-
terítőt, továbbá. I mosdótálat és 1 poharat, végül 2 
pár cipőt, fésűt, hajkefét, fogkefét, ruhakefét és három-
féle cipőkefét. Minden fehérneműre a tulajdonos neve 
jegyzőtintával írandó föl. A bennlakók számára ágy-
ról, asztalról és székről gondoskodva van. Minden 
folyamodó mellékeljen a kérvényéhez egy helyesen 
megcímzett levélborítékot is, hogy a nagy szünidőben 
a fölvételi értesítést, esetleg az okmányait biztosan 
megkaphassa. A fölvételről szóló értesítést minden 
folyamodó a miniszteri döntés leérkezése után azonnal 
fogja megkapni (legkésőbb augusztus 20-ig). Székely-
keresztúr, 1907. évi április hó 30-án. Újvári Mihály, 
állami tanítóképző-intézeti igazgató. 

(53/h-I- l ) 

Tanítóárvák fölvétel' a Magyarországi Ta-
ní tók Á r v a h á z á b a . í jövő iskolai év kezdetére 
nevezett árvaházba néhány új tanítóávva fog föl-
vétetni. A betöltendő helyek közül az egyik a pest-
megyei tanítók alapítványi helye s így erre csakis 
pestmegyei tanító árvája pályázhat. A többi hely e 
Magyarország bármely vidékén működött kisdedóvó, 
elemi, felső nép- és polgári iskolai tanító, tanító-
képezdei tar:ár és tanfelügyelő árvája pályázhat. Előny-
ben részesülnek azok az árvái-, akii' az állami tanítói 
árvaházakba való fölvételi jogosultsággal nem bírnnk 
és akiknek szülőik az árvaházi egyesület tagjai voltnk 
és kötelezettségüknek eleret is tettek. Ha az árva 
szülői az árvaházi egyesület tagjai nem lettek volna, 
akkor az árva .ülőinek a nevére a 20 frtos tagsági 
tőkét (örökös t..gsági díjat) az egyesület pénztárába 
kell előzőleg befizetni. A fölvétel iránti folyamodvá-
nyok legkésőbb f. évi június 10-ig, d. e. 12 óráig Tóth 
József kir. tanácsos, pestmegyei ny. kir. tanfelügyelő 
úrhoz, mint az egyesület elnökéhez (Budapest, I , 
Fehérvár-i-út 49. sz., II. emelet 2. ajtó) küldendők. 
A folyamodványhoz melléklendők : 1. a fölveendő árva 
keresztlevele (születési bizonyítványa) ; 2. a testi épsé-
gét és a megejtett himlőoltást igazoló orvosi bizo-
nyítvány ; 3. a mult évi iskolai bizonyítvány és láto-
gatási bizonyítvány a jelen iskolai évről ; 4. az aty ja 
esetleg az anyja halálát igazoló bizonyítvány ; 5. a 
testvérek számát és azok korát föltüntető családi 
értesítő ; 6. szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány, 
mely tanúskodik arról, hogy az árva teljesen vagyon-
talan 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 mem^-i 
segélypénzt a tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy 
bármely más alapból ; 8. az atya, esetleg az anya 
tanító voltát igazoló bizonyítvány és 9. az anyának 
esetleg a gyámnak két tanú előtt aláírt abbeli nyilat-
kozata, hogy az árva számára a tanítói nyugdíjalap-
ból járó nevelési pótlékot és az általa esetleg élvezett 
más ösztöndíjat az árvaháznak szolgáltatja át. Tóth 
József, egyesületi elnök. Röhn József, árvaatya. 

(622—1—1) 
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egy-

letének miskolczi városi választmánya által a borsod-
vármegyei Erzsébet;közkórházban legközelebb rende-
zendő ápolónői tanfo lyam 1907. évi július hó elején 
veszi kezdetét. A telje.-en díjtalan tanfolyamra föl-
vétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károly hoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az 
érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkere-
sésre szívesen ad részletes fölvilágosítást. 

(609—IV— 1) 
Szabadka sz. kir. város polg. közs. iskolaszéke 

f. évi május 25-iki lejárattal egy külterületi tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Ezen állás javadalmazása 
évi 1125 korona törzsfizetés, szabad lakás, fél lánc föld 
haszonélvezete és 100 korona ötévenkénti korpótlék. 
Csak okleveles férfi- és nőtanítók pályázhatnak. A 
szabályszerűen fölszerelt kérvények az iskolaszékhez 
címezve — központi elemi népiskola — küldendők. 
Szabadka, 1907. évi május hó 3-án. Dr. Bíró Károly 
s. k., iskolaszéki elnök. (610—1—1) 

H ó d m e z ő v á s á r h e l y r e olyan róm. kath. kántor-
segédet keresek, ki az alföldi kántorságban kellő jártas-
sággal bír és kellemes bariton vagy tenor hanggal ren-
delkezik. Fizetése : évi 360 korona és ellátás. Ágynemű, 
mosás, világítás nincs. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számítva 15 nap. Simon József, kántor. 

(619—1—1) 
A kántori teendőkben jártas segédkántort keresek. 

Fizetése : mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás és 
25 korona havonként utólagosan. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Csima Béla, BXlskoloz. (637—1—1) 
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A t ö v i s i (Alsó-Fehér vármegye) állami elemi nép-
iskolánál f. évi szeptember 1-éu kezdődő hatállyal 
betöltendő 1 tanítói állás 800 korona fizetéssel, 2ou 
korona személyi pótlékkal és megfelelő lakáspénzzel, 
vagy természetben kapott lakással. Határidő : 1907 
június 1. (Pályázati föltételek : Néptanítók Lapja, 
1900. évi 22. szám.) Budapesten, 1907. évi április hó29. 
Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium. 

(55 h —I — 11 
P é c s szab. kir. város községi polgári leányiskolá-

jánál két III. díjosztályú polgári leányiskolái tanítónői 
állás lévén betöltendő, azokra ezennel pályázatot hir-
detek. Ezen nyugdíiképes állásokkal egy bekötött java-
dalom áll : 12(H) korona évi törzsfizetésből, mely 
államsegéllyel 1400 koronára fog kiegészíttetni, 300 
korona lakpénzből és az 1893. évi XXVI. t. c- értel-
mében öt ötödéves 100 koronás korpótlékból. Öt-öt 
évi kifogástalan szolgálat és magaviselet alapján a 
tanítónő a II., illetőleg 1. díjosztályba leendő elő-
léptetését kérelmezheli az iskolaszéknél, mely az elő-
léptetés fölött a kéielem felülvizsgálásának eredmé-
nyéhez képest határoz. Pályázók okmányilag igazolni 
tartoznak : aj magyar állampolgárságukat ; b) hatósági 
orvosi bizonyítvánnyal egészségi állapotukat; c) sza-
bályszerű képesítésüket és előtanulmányaikat -, d) szü-
letési bizonyítvánnyal életkorukat; e) feddhetlen 
előéletüket; f ) eddigi alkalmaztatásukat és esetleg 
g) nyelvismeretüket és egyéb képességüket. A pályá-
zati kérvények 1907. évi május hó 31-ig bezárólag 
az iskolaszéki elnökségnél nyújtandók be. A pályázati 
határidő lejárta után érkezendő kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Pályázóknak az iskolaszék tagjainál 
való személyes bemutatkozása szükségtelen. Pécs, 1907. 
évi május hó 8-án. Majorossy Imre s. k , kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök. (638 — 1 - 1 ) 

Azonnali belépésre keresek nyári hónapokra segéd-
kántort, ki jártas mindenben. Fizetés : húsz korona 
és teljes ellátás (mosás, ágynemű nélkül). Kovács 
Barnabás, kántortanító. Járdánháza , pósta Arló. 

( 6 1 2 - 1 - 1 ) 
A r imas imoni (pósta helyben, Gömör m.) ref. 

kántortanítósággal és orgonálás-al egybekötött állásra 
pályázatot nyitok. Fizetése: 30 hektoliter tiszta búza, 
egy tagban 22 hold föld (jelenlegi bérlete 600 kor.), 
11 bécsi öl tűzifa (ebből egy tantermet is fnttet), 
négy kaszás-napszám 8 korona, minden tanítványtól 
(jelenleg 47) 80 fillér, egy véka zab és hat tojás, 
ismétlösöktől fejenként (jelenleg 22) 1 korona 60 fill., 
énekszós temetés 1 korona, énekkarral 2 korona, ezeken 
kívül kitűnő lakás, melléképületekkel s kelttel, külön 
772 Q-öl iskolakert. Az adót a tanító fizeti. Köte-
lessége : a kántortanítói és orgonistái teendőkön kívül 
a kanonikus órákon s lelkész akadályoztatása esetén 
szószéki szolgálatot teljesíteni. Az áflás szept. 1-én 
foglalandó el. Okleveles pályázók szabályszerűen föl-
szerelt kérvényeiket május 31-ig küldjék Batta György, 
ref. lelkészhez. Államsegélyért folyamodás folyamatba 
vétetik. ( 6 1 8 - 1 - 1 ) 

Váczhoz közel fekvő rádi (Nógrád m.) magyar-tót 
nyelvű evangélikus leányegyház kántortanítót keres. 
Jövedelem: 800 korona és kert. Tudakozódás, illetve 
pályázati kérvény május 25-ig Sommer Gyula, váczi 
lelkészhez küldendő. (614—1—1) 

Az obrézsa i román-magyar tannyelvű községi el. 
iskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás járandó-
ságai : 1. 800 korona készpénzfizetés; 2. tisztességes 
lakás. A magyar nyelven szerkesztett, honossági bizo-
nyítvánnyal is fölszerelt, kellően bélyegeit és a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 
címzett kérvények folyó évi június hő 10-ig Krassó-
Szörény vármegye közigazgatási bizottságához beter-
jesztendők. Lúgos, 1907. évi május hó 7-én. Berecz, 
kir. tanfelügyelő. (54/h—I —1) 

Az or lá t l községi iskolánál nyugdíjaztatás folytán 
megüresedett tanítónői állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : évi törzsfizetés 600 korona, 
lakbér (esetleg természetbeni lakás) 200 korona, női 
kézimunka-tanításért az ismétlő-iskolában 56 korona, 
összesen 856 korona előleges havi részletekben, tör-
vényes korpótlékok. Teljes képzettséggel bíró pályá-
zóktól a román és magyar nyelvben való szó- és írás-
beli teljes jártasság megkívántatik és ez kétséget nem 
szenvedő módon, okmányok által igazolandó. A hang-
jegyek és valamely hangszer ismeretével bíró pályázók 
előnyben fognak részesülni. Az állás 1907 szept. hó 
1-én elfoglalandó. Pályázatok f. évi június hó 20, d. e. 
12 óráig alulívt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Ezen 
határidő után érkezett pályázatok, figyelembe nem 
vétetnek. Orlát iSzeben vármegye), 1907 május hó 4-én. 
Dio. P. Deeei, iskolaszéki elnök. (628 — 1—1) 

A s ó s k ú t i (Fehér vm.) községi elemi népiskolánál 
letöltendő egy tanítói állás 800 korona készpénz és 
egy öl tü/.ifajárandósággal. Róm. kath. kántorságr.i 
képesítettek előnyben részesülhetnek. Kérvények 1907 
júnis l-ig nagys. Kálmán Károly, iskolaszéki elnök úr 
címére küldendők. B. Benedek István, isk.-széki jegyző. 

( 6 4 0 - 1 1) 

H I R D E T E S E K . H I R D E T E S E K . 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az i s k o l á k és óvoűák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portaiam'tandók, a tüdővéaz terjedésének meg-
gátlása céljából A rendelet értelmében e szert 

szétkiildi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (623-1-1) 

Igen előnyös szünidei keresetre 
tehetnek néptanítók szert, ha hazánk egyik legnagyobb, 
leggazdagabb és legrégibb biztosító-társaságával lép-
nek összeköttetésbe. Az elvégzendők vagy helyben, 
az illető néptanító lakhelyén, vagy pedig utazásokkal 
egybekötve, csupán csak a nyári hónapok alatt telje-
sítendők és nagy jövedelemmel járnak. Bővebb föl-
vitagosítással igen szívesen szolgál Steiner Jakab, Buda-
pest, V., Nádor-utca 11. (384—8—6) 

Bustyaháza (Máramaros megye) vasúti állomás, kincs-
tári telep, nagy intelligenciával bíró, kellemes községből 
enyhébb éghajlatú pppi-Ajriû szeptembertől áll. taní-
bármely községbe voCI CÍUC tónő. Cserélni óhajtó 
írjon Kempelen Anna, áll. tanítónő Bustyaháza (Mára-
maros megye) címre. (584—III—2) 

Eladó 
A magyarországi népoktatásügyi, kereskedelmi és 
ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. 
S'.erk. dr. Morlin Emil és Szuppan Vilmos. Teljesen 
új. Mindkét kötet 16 koronáért eladó. özv. Groó 
Vilmosné, Budapesten, VIII., József-körűt 8. sz. 

(560-111—3) 
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O r K m P v a n e z e l iskolának, melyek az olvasás 
UI UlliC tanításának megkönnyítése céljából a Péter 
József vágsellyei igazgató-tanító fonomimikai eljárá-
sát használják. Ez a fonomimikai eljárás miniszterileg 
engedélyezve van és díszoklevéllel lett kitüntetve. 
Kérjen prospektust. Kiadja az „Első Galántai Könyv-
nyomda", üalánta (Pozsony m.). (278—42— 11) 

TcprÁl ^a r o s vásárhelytól vonaton 20 percnyire levő 
Uí>CI Cl községből, 2 tanerős iskolától többtanerős-
höz. Itt ref. kántor is. Cím : Marosugra, „Áll. tanító". 

(002-1—1) 

P c p r p l p l r Járási székhely és vasúti állomás közelé-
UdCI Cltív ben 2 tanerős iskolától többtanerős isko-
lához. Barkócz, Muraszombat, »Áll. tanítónő". 

(613—1—1^ 

OA nagyon csinos és dallamos előjáték — II. rész — 
120 fillér bérmentve. Zámbó Károly, Szeged. C. 

( 3 6 2 - V I I - 6 ) 

f f2Pt*P Most 6, őszre már 8 tanerős iskolánál mű-
v ù C l C. ködő tanító és tanítónő házaspárral, esetleg 
külön-külön helyre is, cserél. Demetroviçs Leó, To-
rontál-Beresztócz. (456—1—1) 

Ticprpl l l i ftfmt j á r á , s i fékhelyen, épülő vasút 
UoCl OII1I U l i a j l mentén, 2 nagy város közelében, 
11 tanerős iskolánál működő tanítónő bárhova, járás-
bírósági székhelyen működő, szintén állami tanítónő-
vel. Levelek „Csere" címen, poste restante kéretnek 
Szesztára (Abaújtorna). (611 — 1 — 1) 

i n n (íll ^ 1 7 0 0 - 0 I o n magyar gyártmányú papíron 
1UU UU V l & b g d l d p 90 fillér, portó 100 darabra 
30 fillér, 5 kilós csomag (600 darabig) 72 fillér, ha a 
pénz előre küldetik. „Haladás" v i z s g a l a p - ö n b e -
kötö ára portóval 1 korona 40 fillér. Ingusz 1. és fia 
konyvkiadóhivatalában, Aradon. 587—IV—2) 

f c p r p l állami tanító lehetőleg Szepes, Túrócz, Árva, 
UoCI Cl Liptó, Gömör, Sáros, Zólyom megyébe. Cím : 
Prúnyi Ottó állami tanító, Miavablahó (Nyitra m.). 

(007 l - l ) 

P e p r p l tanító, ref. kántor Kolozsvár közelé-
llaCI Cl bői bárhova, osztott iskolához, oly egyénnel, 
ki most nem kántor. „M. állami tanítónak", Arad-
csála. (624-1—1) 

S T p l í f í i v i r á o - n t é s m á s gy ógyn ö yényt , szépen u/iCilVlUVli u g Uli megszárítva, nagyban vásárlók. 
Utasítással szívesen szolgálok. Szerdahelyi K., Béga-
szentgyörgy. (443—VI—3) 

f o p r p l állami tanítónő 9 tanerős állami iskolától, 
vJoCI Cl Temesvárhoz közel, szép nagy községből 
Budapest környékén' működő állami tanítónővel ; ki-
sebb tanerőhöz is. Levelek : Horváth Etelka, Budapest, 
III., Pacsirtamező-utca 28. sz., I. 14. (625—1 — 1) 

Fákról és madarakról az iskolának. 
Iskolai ünnepélyekhez nélkülözhetetlen. Tartalma : a 
fák és madarak napjának története, jelentősége, a 
tanító beszéde. Alkalmi beszédek, szavalatok, dalok 
a gyermekek részére, mondókák a faültetéshez. Ára 
50 fill. Kapható: Szily József tanítónál, Erdőbénye 
(Zemplén megye). (600—1—1) 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását ruáa gyártmányl 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótálással, részletfize-
tésre is kaphatók. Har t 
móniumuk,beszélőgépek,! 
gramofonok, fonográfok] 
bámulatos szép hanggal. 
Hegedűk, harmónikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és 
tanítónőknek 10°/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen küld: MOGYORÓSSY GYULA, 
m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., 
Rákóczi-út 71. (61—XXVI—19) 

12 ezer lakosságú városban osz- f t c a r A l n ï Áll a i t 
tott állami elemi iskolai fitanító wûCI C11I1 UUÛJ l 
főváros közelében, vagy folyó mellett, vagy szép hegyes 
vidékben, osztott állami iskolánál működő, osztott állami 
iskolai tanítóval. Ajánlatokat „P. Kr." címre, Buda-
pest, Thököly-út 16., kérek. (601-1—1) 

Megjelent második bővített és javított kiadásban a 

Madarak és tat napja 
című munka, Vaday Józseftől. Ez csakis a szerzőnél, 
Nagyváradon kapható, 1 kor. 20 üli. beküldése mel-
lett. A hozzávaló dalosfüzet 55 fill. Együtt rendelve, 
postadíjjal 1 kor. 05 llll. Nélkülözhettem vezérfonal 1 

(606—11—1) 

600 koronát, esetleg többet is fizetek annak a dunán-
túli v. pestmegyei kartársnak, ki vasúti állomással bíró 
magyar, esetleg magyar tannyelvű német s legalább 
4 tanerős is- n o p r p l n p ® tanerős iskolához. Cím: 
kólától velem t a d C111C 
poste restante. 

„Csere", Stridó (Zala m.), 
(642-1—1) 

Keresek keresztény, oki. óvónőt 
vagy tanítónőt, ki jól beszél németül és zongorázni 
is tud. Legnagyobb fiút elemire, két kisebb leányt 
óvodai dolgokra kell tanítani. Fizetés : havi 30 kor. 
és teljes ellátás. Jó bánásmód biztosíttatik. Állás jún. 
1-én elfoglalandó. Lippóczyné, Tállya. (615—I—1) 

Hat (6) tanerős áll. isko- p o o r p l p l f dunántúli vagy 
látói, Csanád megyéből vaCI C1CÄ erdélyi több-
tanerős iskolához. Posta-, távirdahivatal és vasúti ál-
lomás helyben van. Cím: Harangozó Árpád, áll. tanító. 
Magyarbánhegyes, Csanád m. (626—I—1) 

„A népművelési egyletek szervezése" 
ára 1 korona és az évi tananyagbeosztásoknál igen jó 

segédeszközül használható 

..Tananyagbeosztási és órarendnyomtatvány" 
füzetek megrendelhetők a „Néptanítók Lapja" 1906 
március 15. számában megjelent Tájékoztató alapján, 
az árak előleges beküldése n]'1 lett, a szerző: Gyerkes 
Mihály igazgató-tanítónál, íL^e lyud var hely. 

(418—V—3) 
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Hazafias, jelleniképzö irányi) 

Vizsgai juta lomköny vek 
Vaday József miivei díszkötésbei), képekkel. 1. Tamilok 
hazafias vezérkönyve 1 K, 1 30 K és 1-80 K. 2. Rá-
kóczi és a kiirucvilág 1'50 K, 2 K és K. 3 Ilákóczi-
emlékfiizet, fűzve 1 K. Megrendelhető!; a szerzőnél, 
Nagyváradon. ((J4">-P 1) 

2 5 k o r o n a 2 3 
saját műhelyünkben készítünk : 

egy elegáns férfi öltönyt, mérték után,legjobb kivitelben 

2 1 5 k o r o n á é r t 
egy felültöt mérték után, szintén csak 25 koronáért. 
KLEIN és TÁRSA, legolcsóbb angol férliszabóknál, 
Budapest, VII., Rottenbiller-utca 4/B. (Munkás-
utca sarok.) Szabászunkat kívánatra házhoz küldjük. 
Vidékre minták bérmentve ! Kérjük hasonló cégekkel 
össze nem téveszteni. (370—X—7) 

Minden tanító 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha megrendeli az épen moot megjelent Makkay-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Árak: 1 tanítósé 3 K; 2 tanítós, 
111—VI. oszt. 2 K -, két összevont osztályé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1'20 K. Megrendelhető a pénz és 
minden füzetnél 30 f póstadíj beküldése mellett Dosztál 
Kálmán „Erzsébet," könyvnyomdájában, Dicsőszent-
márton. (572—111—3) 

Orgona-harmóniumok 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszemek elmés 

szerkezete elővarázsol .önmagá-
nak zeng, dicséretet. 65 frttól 
följebb minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre 
berendezett hangszergyár. 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udvari hangszer-
gyáros, a m. kir. Zeneaka-
démia, színházak, művészek 

stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánchíd-utoa 5. 

Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
legkiválóbb minőségű ö.-szes húros, vonós és fúvó-
hangszereitszakértői és föltétlen szolid árak mellett. 
„Hangfokozó gerenda", mely által bármely hegedű, 
gordonkának beillesztése után sokkal jobb, erősebb 

és lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

l e g n a g y o b b r a k t á r é s g y á r . 
Saját találmányú (Rákóczi) tárogató, általánosan el-
ismert legjobb, mely tökéletes szólóhangszerré ál-
talam konstruáltatott. Iskolával 30 frttól följebb. 
Árjegyzék minden egyes 1 -igMzerröl külün k í v á n a t r a bé r -

nie kü lde t ik . 34—52—20) 

Kivitel nagyban és Kicsinyben. 

H A R M O m U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Áijegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Tanerőknek külö h százalékengedmény. (̂ jj 26 18) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI . ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (219—40—12) 

Fizikai, kémiai műszerek, 
természetrajzi eszközök 

és mindennemű tanszerek 
legjobb beszerzési forrása : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ cégnél, 
BUDAPEST, 

VII. ker., Károly-körút 3. szám, I. emelet. 

Saját mechanikai és iivegfúvómühely. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 
Legújabb árjegyzékkel készséggel szolgálunk! 

( 2 3 - 1 7 - 1 0 ) 

M o i k é z i m u n k a . 

Harisnya 
bevásárlása előtt hozassa meg 

nagy képes árjegyzékemet, 
melyet vidékre bérmentve és 

ingyen küldök : 

BÉRCZÍD. SÁNDOR, 
Alapíttatott i s s3 . Király-utca 4. sz. 

„ V I K T O R I A " " 

D.M. C.EncyklopediaEz;Xmuí£ 
610 oldalon, 880 ábrával a kézimunka-tanítást. 
Minden tanítónőnek nélkülözhetetlen! Díszes 
angolvászon kötésben 2*50 K (bolti ár 5"— K). 

Kizárólagos raktár csak nálam. 
(33—52—20) 
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12 írtért készít mérték után egy öltönyt, fel-
öltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. szám. Vidékre 
minták bérmentve. (220—10 — 11) 

M ê m M â m ê ê m M & ê 
REMÉNYI MIHÁLY 

műhegedű-készítő. A magy. kir. Zene-
akadémia szállítója. 

Budapest, VI., Király-utca 58/N. 
Ajánlja dús raktárát valódi olasz, francia, 
angol, német és magyar mesterhegedűk, 
gordonkák és vonókban,legújabb hegedű-
alakú tokok szolid, finom kivitelben. 
Gyanták, álltartók, hangjegy állványok 

a legcélszerűbb formában. 

Quinttiszta és tartós liangversenyliúrok, 
melyeket a legnagyobb művészek, mint : 
Hnbay, Bnrniester, Griínfeld, Arányi, 
Geger Steil, Vecsey, l'öldesy, Bürger 
tanár urak hangversenyeiken használ-

nak előszeretettel. 
vonós hangszerek készí-
tésében és javításában. 

Hangfokozó gerenda, 
kába alkalmazása által sokkal jobb, erősebb, szebb és 
kellemesebb hangja lesz. Sikerért kezesség minden 
egyes hangszernél. Régi hangszerek vétele és eladása 
a legmagasabb árakig. Képes árjegyzék az összes hang-

szerekről külön-külön ingyen és bérmentve. 

Iskolahegedük 7 koronától följebb. 
(428-30—5) 

ec iál ista: 

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

Iskolapadok, ia-
kolaberendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívána t ra meg-
küldi ú jonnan 
k iado t t árjegy-

zékét , ingyen és 
bérmentve. 
(2—52—20) 

Tanítóképző IY. éves növendékeknek, kezdő tanítók-
nak s másoknak számára is legcélszerűbbnek bizonyult a 

Szász-Yaday féle 

Tananyagbeosztás. 
Megrendelhető Szász Ferenc igazgató-tanítónál Si-
inénfalván (Udvarhely megye), 2 kor. 20 fill, árban, 
a pénz előleges beküldése mellett, vagy títánvétellel. 

(605—III—1) 

nlssíF : a 
15 forintért: 

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

KRATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Kerepesi-út 69. 
Vidékre mintákat mértékvételi 
utasítással bérmentve. = 

( 3 1 - 2 6 - 1 9 ) 

ái lBl i 

A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 
: ELŐFIZETÉSI ÁRA: = 

Egész évre ÍO K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5© f. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy évnegyed-
nél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
kizárólag az egyetemi nyomda igazgatóságához küldendők be. 

Az EGYETEMI NYOMDA igazgatósága. 
= BUDAPEST, I. kerület (Vár), Iskola-tér 3. sz. = 

Budapest, 1907. 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 hete« egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR S. 

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 . 

Térjünk át a békés munkásságra ! 
Az utolsó 15 év alatt — mi tűrés-

tagadás — a tanítókat anyagi ügyeik 
rendezése foglalta le. Járáskörök, megyei 
tanítóegyesületek, országos kongresszus 
nem foglalkozhatott egyébbel, mint a 
fizetésrendezés kérdésével. Ezt senki rossz 
néven nem vehette tőlünk, mert hiszen 
iCgi igazság, hogy éhes hadsereggel 
csatát megnyerni bajos dolog. Hogy ama 
tanácskozások itt-ott szenvedélyes ala-
kot öltöttek, azt sem lehet elítélni: 
hisz négy évtizeden át küzdött igaz 
éideke mellett a tanítóság. Mikorára e 
sorok napvilágot látnak, a tanítók tör-
vényjavaslata talán törvényerőre emel-
kedik. Es ha e törvény nem is elégíti 
ki teljesen az igényeket, az tagadhatat-
lan, hogy óriási lépést t e t t a javítás 
felé. Négy évtizedes mulasztást pótolt. 
Csak emlékezzünk vissza, hogy 1893-ban 
Csáky Albin gróf még tárcáját kötötte 
a 600 koronás minimumhoz, amely mi-
nimum az 500 korona ötödéves korpót-
lékokkal 30 évi szolgálat után 1100 K 
maximumra emelkedett; most pedig az 
1000, 1100 és 1200 koronás minimum 
1000 korona évötödös korpótlékokkal 
30 évi szolgálat után 2000, 2100 és 
2200 koronára emelkedik. Ezzel szem-
ben azt mondhatják, hogy a megélhetés 
1893-tól mai napig fölötte megdrágult, 
a szükségleti cikkek ára megkétszerese-

dett. Ezt én, mint nagy város tanítója, 
nagyon jól tudom. De azt is tudom, 
hogy ezen drágaságnak semmiféle jog-
alapja nincsen, azt egyesegyedül az in-
dokolatlan bérharc és folyton ismétlődő 
sztrájk okozza. 

A munkásnép, azok a józan és értel-
mes magyar munkásemberek, valósággal 
meg vannak mételyezve a lelketlen agi-
tátorok és kolomposok által, akik a 
szegény nép verejtékén élősködnek. Tér-
jen át tehát a magyar tanítóság a békés 
munkásságra; világosítsa föl a félre-
vezetett munkásnépet arról, hogy lel-
ketlen ámítók játéklabdája. Hisz az a 
napszámos, iparossegéd, földmíves, béres, 
kocsis, gulyás, pásztor, dohányos stb., 
aki veszélyezteti a békés munkát, a 
mezőgazdaságot, a virágzásnak indult 
ipart és kereskedelmet, saját megélhe-
tését is kockára teszi, saját életszükség-
leti cikkeit is botor módon megdrágí-
totta. Lábbelije, subája, kalapja, gyolcsa, 
szalonnája, húsa, süldője, tinója, lakása, 
szóval: mindene kétszerannyiba került 
neki is, mint azelőtt. És eme drágaság-
nak ő maga az öntudatlan okozója. 

Hazánk agrárállam és össze nem ha-
sonlítható az európai iparállamokkal. 
Iparunkkal és kereskedelmünkkel sem 
vehetjük föl a versenyt . pl. Német-, 
Francia- és Angolországgal, mert ne-
künk nincsen külföldi piacunk, nekünk 
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nincsenek gyarmataink. Ha megdrágít-
juk iparcikkeinket, önmagunknak drágít-
juk meg elsősorban. Ha megakasztjuk 
iparunk és kereskedelmünk békés föllen-
dülését, hazaárulást követünk el. Ha 
veszélyeztetjük nemzetgazdaságunk békés 
folyamatát, tönkretesszük mi magunkat. 
Menenius Agrippa meséje a kezekről és 
gyomorról még most sem vesztette er-
kölcsi mivoltát, igazságát. Ezt értesse 
meg a tanítóság magyar munkásainkkal. 

„Inter arma silent musae" mondja a 
klasszikus közmondás. A fizetésrendezés 
ideje alatt sok aktuális kérdés szorult 
háttérbe : ilyenek a népnevelési egyesü-
letek kérdése, az új Tanterv átültetése, 
a kézügyesítő-kézimunkatanítás, a látás 
(természet) után való rajzoltatás kérdése 
és még sok más fontos kérdés. A gyer-
mektanulmányozás kérdése is aktuálissá 
vált már. 

A tanítás ma már nem mesterség, 
hanem művészet, ebből kifolyólag a pe-
dagógiát mint művészetet kell elbírálni, 
ehhez viszont lélektani ismeret kell és 
a szociológiába való behatolás. A szü-
lőkkel való szorosabb érintkezés, tanács-
kozás is elodázhatatlan kérdés. 

Szóval : anyag van elég, csak most már 
lássunk a munkáim! 

(Débreczen.) Kuthi Zsigmond. 

Ifjúkornak kriminalitása. 
A gyermekvédelem, mint állami és társa-

dalmi föladat, a megoldás leié erőteljes lépéssel 
halad előre az utolsó börtönügyi és gyermek-
védelmi kongresszus óta, melynek eredményes 
munkásságát mi sem bizonyítja kézzelfoghatób-
ban, mint az az örvendetes tény, hogy immár 
öntudatosan megépített programja van a gyer-
mekvédelemnek. A magyar intelligencia mind 
nagyobb és nagyobb körét ragadja lelkesedésre, 
tettre s mind szélesebbre, mélyebbre rakja tevé-
kenysége alapjait. Jól teszi, ne is álljon meg 
addig, míg minden felnőtt, nagykorú embert 
apostolává vagy legalább harcosává meg nem 
nyert. 

A Néptanítók Lapja f. évi 8-ik száma is 
megemlékezett e tárgyról. Helyesen tette, fel-
színen kell tartani e kérdést, izgatni kell mel-

lette, hogy hassa át az elméket, a lelkeket s 
többé le ne kerülhessen a napirendről. 

Hát ugyan kinek az ügye a gyermekvédelem ? 
Az államé, a társadalomé, mindenkié, a tö-

megé és az egyesé! 
Ma féltve óvom gyermekeimet. Mitől ? Miért 

kell óvnom? A rossz gyermekek társaságától, 
hogy ők is rosszakká ne legyenek. De hogyan 
óvhatom meg? Hiszen nem állhatok szüntelen 
a hátuk mögött, hogy a kellő pillanatban von-
jam el a rossz hatásköréből; fogékony, érin-
tetlen lelküket sem védőpaizzsal, sem semmiféle 
mesterfogással nem tehetem immúnissá. Az 
utca sokféle frivolitása, botránya a maga rend-
kívüliségével észrevétlen, de maradandóan véső-
dik belé. Ki képes megmérni a rossz példa, a 
csábítás, a kerítés által okozott erkölcsi kár 
nagyságát ? Mely szülőt ne ejtené aggodalomba 
az a fölfedezés, hogy féltett gyermeke olyat 
látott, hallott, amit nagykorúsága idején is elég 
korán van látni és hallani. 

Magunk ítéljük el a magunk társadalmát, midőn 
nem bízunk meg erkölcsében. De vájjon meg-
bízhatunk-e? Leánygyermekeknek, fölserdült 
leányoknak nem kész veszedelem-e kísérő nél-
kül végigmenni az utcán? Miért? Kitől kell 
félteni ? Az utca szennyétől, a pletykától, a 
kísértéstől, a csábítástól. 

Miért forog veszélyben a kísérő nélkül járó 
leány, fiatal nő jó híre, becsülete? Mert van 
egy sereg s?erencsétlenné tett leány és fiatal 
nő, akinek keresetforrása az, hogy kísérő nélkül 
járjon. 

Nem egy-két család, nem egy-két ember, 
hanem a köz érdeke a gyermekvédelem, a jó 
erkölcs védelme ; azért nem elég, ha csupán 
egy társaság veszi azt védelmébe. Mindenkinek 
oda kell állani zászlója alá. Nemcsak a rossz, 
eltévelyedett, elbukott gyermeket, de a jót is 
kell védelmezni. Nemcsak intézetekről kell 
gondoskodni, hogy azok megtölthetők legyenek 
a mai nap szerencsétlen gyermekeivel, de egy-
úttal gondoskodni kell az elzüllés okainak kor-
látozásáról és teljes meggátlásáról, mert a gyer-
mekvédelem végső célja épen ez s nem pilla-
natnyi orvoslása a súlyos társadalmi bajnak. 

A gyermekvédelem kérdése egész sor más 
társadalmi kérdésbe kapcsolódik s tulajdon-
képen ezek megoldása amannak föltétele. 

Nem igaz, hogy a szegénység, a nyomor oka 
a véteknek, hiszen ezer és ezer, bajjal küzdő 
szegény család tisztességes, istenfélő, jóerkölcsü 
munkás gyermekeket nevel, pedig ha az erkölcsi 
rossz oka a szegénység volna, ez nem volna 
lehetséges. Isten, magunk és embertársaink iránt 
való kötelesség hármas tudományát kell a 
gyermekeknek megtanítani s ez az útravaló meg-
védi, eligazítja őket nehéz viszonyok között is. 
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Ez az iskola és család föladata. 
Az állam szigorúan hajtsa végre a népokta-

tási törvényt. Oktatás és nevelés nélkül ne 
nőjjön föl egy gyermek sem. 

Kiirtandó a rendőri engedélyt élvező prosti-
túció, amely mindkétnemű ifjúság erkölcsi pestise 
és a társadalom szégyene. 

A fővárosból beszállított, 16 éven aluli kor-
ban levő gyermekek már fertőzöttek a társa-
dalom e rákfenéjétől. Akadtam közöttük oly 
gyermekre, aki 54 prostituált nő lakcímét 
hozta magával akiket személyesen ismert. Van 
oly növendékem, akit éji jelre hideg kamarába 
zártak, nappal elvertek a háztól, hogy az al-
bérletbe fogadott prostituált nőt keresetében s 
nyugalmában ne háborgassa. Ugy látszik, jöve-
delmező üzlet a prostitúció, mert valóságos 
verseny folyik a szegény ágytulajdonosok között, 
hogy egy-egy prostituáltat magukhoz fogad-
hassanak. 

Eltörlendők a nyilvános zálogházak, üldö-
zendők a titkosak, azok az üzletemberek is, 
akik tört arany és ezüst vételét hirdetik. Ha 
a lopott jószágot nincs hol értékre váltani, a 
lopás elveszti ingerét. 

Törvényben mondandó ki, hogy gyermekek, 
kiskorúak mulatóhelyeken, korcsmákban, kávé-
házakban felnőttek kísérete nélkül meg nem 
jelenhetnek s részükre szeszes ital, dohány stb. 
ki nem szolgáltatható. Akár bűnös, akár igaz 
úton jutott a gyermek pénzhez, ne legyen al-
kalma azt elprédálni. 

Üldözendők a fővárosban azon ágytulajdo-
nosok, akik csavargó gyermekeket éjjelre be-
fogadnak. 

Törvényben mondandó ki, hogy a gyermek 
16 éves koráig bűnvádi kereset alá nem fog-
ható, de a szüle, gyám, munkaadó tartozik 
büntetőjogi felelősséggel eme korhatárig, mert 
& szüle, gyám, munkaadó gyakorolhat oly 
fegyelmet a kiskorúakra, hogy gondozottjai 
meg sem kísérlik a házi fegyelem áthágását. 
Minden gyermeknek van valakije, miért ne 
lehetne ezt a valakit büntetéssel is kényszerí-
teni annak erkölcsös nevelésére? 

A statisztika számba veszi ugyan a bűnözési 
eseteket és a kiskorú bűnözőket, de nem veheti, 
nem is veszi számba az erkölcsi rombolás ezer 
nemét, mely a tapasztalatlan, meggondolatlan, 
serdületlen korűakat környezi s könnyű szerrel 
meg is ejti. Nemcsak a fővárosban hemzsegnek a 
gyermekek megrontásából, lopásából élő, hasz-
not húzó lelketlen emberek, de a vidéki egy-
ügyű parasztnépnek is megvan ez a salakja, 
kiket a könnyű szerzés csábít az erkölcstelen-
ségre és saját vagy idegen gyermekek segítsé-
gével operálnak, hitvány testüket az ártatlan 
gyermekek testével fedezik. 

A legkisebb vagy legnagyobb község felnőtt 
lakosságának erkölcse tükröződik a gyermekek 
erkölcsében. A sok rossz gyermek sok rossz pél-
dát föltételez. Javítsuk a példát, tartsuk távol 
a gyermektől az aljast, nemtelent, a törvénybe 
ütközőt s ez lesz a legszebb s leghathatósabb 
gyermekvédelem ! 

(Székesfehérvár.) Mészáros Sándor. 

A tanítótestületek összeállítása. 
Az egy iskolánál működő tanítók együtt 

tanítótestületet alkotnak, hogy egyesített erővel, 
összetett vállakkal munkálják az iskola magasz-
tos célját. A tanító igen sok fontos kötelesség 
teljesítésére van hivatva. Ha csak tisztán tanítói 
föladatát végzi is s ennek lelkiismeretesen meg 
akar felelni, azzal a napi 5—6 óra kitartásá-
val nem végezte el kötelességét, mert tetemes 
időt kell fordítania a másnapi tanítás átgon-
dolására, elrendezésére. Csak azután fordíthat 
egy kis időt pihenésre és családjára. Ámde az 
iskolai munka csak egy része a tanítói hiva-
tásnak ; ezenfelül mennyi kultúrális és szociális 
tevékenységet kívánnak a tanítótól ! Sőt mond-
hatjuk, hogy a kultúrális és szociális népneve-
lést — különösen falun — kizárólag a tanító 
végzi. Ámbár, őszintén szólva, ez a túlságos 
követelés nem egészen méltányos, mert az osztó 
igazság az lenne, hogy mindazon tanult embe-
rek, kik a nép filléreiből nyerik kenyerüket, 
résztvegyenek a népnevelés munkájában. Ez 
jelenleg nem így van, de azért nekünk tanítók-
nak nem szabad erre való hivatkozással a 
dolgot negligálnunk, hanem minden lehetőt 
meg kell tennünk a népért, a népnevelésért ; 
de minden lehetőt meg kell tennünk arra is, 
hogy a tanító munkáját — a cél kockáztatása 
nélkül — minél inkább megkönnyítsük. 

Legnehezebb a helyzet, ahol egy tanító egye-
dül működik. Ennek a tanítónak bizony való-
sagos polihisztornak kell lennie. Még ha gazdag 
könyvtár áll is a tanító rendelkezésére, tudnia 
kell legalább azt, hogy mit hol keressen. Az-
után meg a meglevő művekben alig talál a 
tanító olyan dolgozatot, mely a nép, a közön-
ség számára van írva, tehát a tanítónak minden 
tárgyat át kell dolgoznia. Ehhez is képzettség, 
szakértelem kell. Ha nem beszélünk akadémikus 
tudásról, tisztán csak elemi fokon képzeljük is 
azt a tudást, melyet a tanítótól elvárnak, úgy 
is elég munka annak megszerzése s a kor és 
tudományok haladásának színvonalán ta r tása ; 
különösen nehéz falun, ahol egyedül egy tanító 
működik, kinek nincs kivel eszmét cseréljen. 
Azért egytanítós iskolához mindig a legdere-
kabb embereket kellene alkalmazni. A kormány-
nak most már módjában van anyagilag is 

22* 
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honorálni az ilyen kiváló tanítók többletmun-
káját s a legszerencsétlenebb tanügyi politika 
lenne, ha egy-egy félreeső, elhagyatott állomást 
büntető-, yezeklőhelynek használnának. 

Könnyebb a munkájuk már azoknak, kik 
többen működnek egy iskolánál, ha mindenik 
tanítóban egyaránt megvan a hivatásához szük-
séges buzgóság. Ilyen helyen azután már érvé-
nyesülhet a munkamegosztás elve s hogy érvé-
nyesüljön is, az az iskolákra felügyelő hatósá-
goktól is függ. 

Egyetemes tudású ember kevés van : kevés van 
a tanítók között is. Egyik a pedagógiai tudo-
mányok, másik a művészet, rajz, zene iránt 
érdeklődik ; ismét más a szociális tevékenység 
iránt mutat nagyobb hajlamot. Mi természete-
sebb, minthogy minden ember az önművelődést 
abban az irányban viheti a legmagasabb fokra, 
működése abban a tárgykörben leggyümölcsö-
zőbb, ami iránt legnagyobb a vonzódása. Ebből 
az előzményből akarom levonni a tanítótestü-
letek összeállítására vonatkozó véleményemet. 

Ha egy többtanítós iskola tanítótestületének 
összeválogatásánál mindezen jelenségekre kettő-
zött figyelemmel lennénk, akkor igen szép ered-
ményeket érhetnének el az egyes iskolák helyi 
tanítótestületei. 

Az állami tanítók fizetésrendezéséről és jog-
viszonyairól szóló ú j törvényben az önkormány-
zat elve be van vezetve az állami elemi iskolák 
helyi felügyeletébe és pedig olyan irányban is, 
hogy a gondnokságnak ajánlási joga van a 
tanítói kinevezésekre. 

Milyen szempontok vezessék a gondnokságot 
ezen szép jogának gyakorlásában ? Sajnos lenne, 
ha akár a családi összeköttetés, akár más egyéni, 
önző szempontok döntenék el a gondnokság 
állásfoglalását. Amennyire egy magasabb poli-
tikai eszmény vezette grót' Apponyi Albert 
miniszter urat, mikor az önkormányzat elvét 
belevitte az állami iskolák felügyeletébe : annyira 
kell, hogy az ezen magasabb eszmény alapján 
létrejövő gondnokságok kizárólag az iskola 
kultúrális föladatát nézzék az iskolában s a 
tanítót úgy tekintsék, mint aki ennek a kultú-
rális föladatnak lelket ad. 

Azért a gondnokságoknak mindenekelőtt 
gondos körültekintéssel számba kell venniök, 
hogy az iskolának melyik tanítója mi iránt 
tanúsít nagyobb vonzalmat ? Melyik az a tárgy, 
melynek tanításában nagyobb eredményt tud 
elémi ? Ha így megismerte a gondnokság min-
den tanítóját, egy egy üresedés, új állás szer-
vezése alkalmával a kir. tanfelügyelőséggel 
egyetértve, a többtanítós iskolához épen olyan 
tanítót hozzon javaslatba, amilyen a közös 
munka, a már meglevő tanítók hajlama, képes-
sége szempontjából épen szükséges. Eddig leg-

följebb a vallási szempontok voltak irányadók 
a kinevezésnél ; de ha mélyebben belepillantunk 
a tanítók közös munkájába, ha fontolóra vesz-
szük a helyes munkamegosztás elvét, jövőre 
— különösen többtanítós iskoláknál — abból 
a szempontból kell kiválasztani a kinevezendő 
egyént, hogy necsak egy állást, hanem képes-
ségével, hajlamaival, vagy bizonyos irányú kü-
lönös készségével valóban hézagot töltsön be. 

Nem akarnám ezzel a szakrendszert bevezetni 
az elemi iskolába, de a helyi testületek sikeres 
működése szempontjából tartanám különösen 
megfontolandónak a tanítói kinevezéseknél ezen 
elv érvényesítését. S ennek a rendszernek meg-
honosítása azt sem jelentené, hogy egy cseké-
lyebb készültségű tanítót ne nevezzenek ki 
sehová, sőt ellenkezőleg, ezzel a rendszerrel 
épen az ilyeneket is sikeresen lehetne haszno-
sítani. Nincs ugyanis olyan gyöngén végzett 
ember, kinek valamire különös hajlandósága ne 
lenne. Egyik pl. szereti a művészeti tárgyakat, 
más a tornát, harmadik szerencsés modorú a 
néppel való érintkezésben stb. Egy-egy osztott 
iskolában jól elkelnek az ilyen valamirevalósá-
gok, csak oda kell őket állítani, ahol meg-
kapják munkakörüket, ahol ambíciójuk érvé-
nyesülhet. 

így, ennek a rendszernek érvényre juttatásával 
vélem én a többtanítós iskolák tanítótestületei-
nek együttes működését olyan magas szín-
vonalra juttatni, amilyenre csak juthat. 

(Züáh.) Zoványi Lajos. 

Hazafias munkásegyesületek. 
A magyarországi hazafias munkásegyesületek 

küldöttei nemrég országos érdekű kongresszust 
tartottak a fővárosban s tiltakoztak a szociál-
demokrataszakegyesületek erőszakoskodása ellen. 

Akik bíztak a magyar munkásnép józansá-
gában, tudták, hogy el fog következni az idő, 
amikor az idegen érzésű izgatók féktelenkedése 
megszüli az ellenáramlatot. S e kongresszus 
korszakos lehet a magyar munkásmozgalmak 
történetében. Megindítója az egy ú j iránynak, 
ha szervezetek alakulnak nemzeti alapon, 
amelyek tisztában vannak azzal, hogy sorsuk 
a nemzet sorsával azonos. Mihelyt a magyar 
munkásság előtt világos lesz, hogy béremelé-
sért való küzdelmeinek semmi köze sincs a 
szociáldemokráciához : nem rajong majd a 
szociáldemokráciáért. 

Azok a munkások tehát, kiket a nemzet hű 
fiai alakítottak szervezetté, tisztán fogják látni, 
hogy a szociálista vezérek kalandjai nemcsak 
nagyon drágák, de munkás szempontból is ve-
szedelmesek. Sokkal olcsóbban és sokkal jobban 
megvédhetik érdekeiket, mint azok a szerve-
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zetek, melyek gonosz indulatú, nemzetközi szo-
cialista veszélyek uszályhordozói. 

A kongresszuson fényesen bebizonyult, hogy 
a mezei munkásnép érzésében jó fia a hazának, 
csak az elhanyagolt gazdasági és társadalmi 
helyzete kergette és a szociáldemokraták mézes 
Ígéretei csábították a vörös zászló alá. A kon-
gresszus ezért a legnemesebb ideálizmussal 
tűzte ki magának célul, hogy a magyar mun-
kást ki kell menteni a nemzetközi szociálizmus 
polipkarjai közül s nem szabad megengedni 
azt, hogy megakadályozhassák abban, hogy 
dolgozzék. 

Hogy a kongresszusnak nagyratörő, nemes 
s magasztos terveiben kik lesznek leghűsége-
sebb s legodaadóbb munkatársai, talán mon-
danunk sem kell, hogy azok, kik legközelebb 
állanak a nép szívéhez, kik minden bajában 
és fájdalmában, de egyszersmind örömében is 
hű részesei : a néptanítók. 

Hiszen ki ne tudná igen jól, hogy bár-
mikor és bármily alakban is merültek föl új 
eszmék, amelyek a társadalom megjavítását, 
nemesbítését és életmódja helyesebb beosztását 
célozták, legelső sorban is az iskola ajtaján 
kopogtak sürgős bebocsáttatásért. Mert régi igaz-
ság, hogy akié az iskola, azé a jövő ! 

Kinek is hatotta volna jobban át a szívét, 
mint a néptanítóét, bogy minket testvértelen 
magyarokat azon általános emberi nagy köte-
lességen : az emberszereteten kívül még egy 
közvetlenebb, édesebb és fájdalmasabb érzés is 
kell, hogy ösztönözzön, a fajszeretet ! Nekünk 
negi elég fölkeresni az éhező, rongyokban didergő 
nyomort, nekünk megmenteni, biztosítani kell 
a munkaerőt a jövő Magyarország számára 
minden eszközzel. Segítségére kell sietni annak o o 
a néposztálynak, melyet múltja, jelene ideköt 
a munka verejtékével áztatott édes hazai föld-
höz, de jövőjét már másutt keresi. Meg kell 
közelíteni zárkózott lelkét, a gyermekével való 
jóttevés útján, hiszen gyermeke neki is drága ! 
Föl kell kelteni megkérgesedett szívében a 
szunnyadó nemesebb érzelmeket, hogy érezze 
magát ezer szállal idekötve a mi napsugaras 
völgyeinkhez, erdőkoszorúzta bérceinkhez, déli-
bábos rónáinkhoz, érezze, hogy jó- és balsors-
ban egyaránt itt kell élnie-halnia, érezze azt a 
fájást, ami a mi lelkeinkben sír arra a gon-
dolatra : ha el kellene innen szakadnunk ! Föl 
kell venni a harcot azzal a kincsekkel kecseg-
tető új világgal, ha nincs is fegyverünk egyéb, 
mint a szeretet mindenható ereje. 

Mert megdöbbentő csak elgondolni is, hogy 
nincs már messze az az idő, mikor a magyar 
kivándorlás eléri a természetes szaporodást, 
sőt túl is fogja táo haladni, ha nem akad 
lángeszű magyar államférfiú, ki a veszedelembe 

siető országot eszével és szívével, tudásával és 
fajszeretetével föltartóztatja és a boldogulás új 
útjára elkalauzolja. 

Statisztikailag ki van mutatva, hogy csak 
egy esetet említsek, példának okáért 1906. 
év március havában 37.513 útlevelet adtak ki 
a magyar birodalomban Amerika felé s abból 
az anyaországra 27.149 esett. Ezt a számot a 
két első hónapéhoz adva, az első évnegyedben 
kiállított útlevél 108.178 darabra rúg. Ez a 
szám csaknem háromszorosa az 1905. év meg-
felelő dátumú útleveleinek s kétszerese az 1904. 
és 1903. évinek, mely esztendők pedig a kivándor-
lás szempontjából máig a legrosszabbak voltak. 

Lehetetlen a legnagyobb megdöbbenés nél-
kül hallani ezt az ijesztő és letagadhatatlan 
számot. Kétszázezer lélek, tehát az ország la-
kosságának két százaléka fordít immár hátat 
évenként a hazának s fut világgá kis batyuval 
hátán, vándorbottal kezében, neki a nagy is-
meretlen idegennek, a bizonytalan sorsnak. 
Még harminc éve hatszáz kivándorlónk volt ten-
geren túlra ; ugyanakkor Németországból száz-
huszonhétezer, Angliából kétszáztízezer, Francia-
országból tizenhatezer ember szállott ki Ameri-
kába. Ma a francia kivándorlás megszűnt, az 
angol ötven százalékkal, a német alig egy-
ketedére szállott alá, nekünk pedig hamar ki 
sem mondható százalékkal kétszázezerre törtetett 
föl s ezzel elérte a világ legnagyobb kivándorló 
nemzete, az olasz számarányát. Ám a talján 
munkát keresni, vállalkozni járja az idegent, 
nem hazát keresni. Megszedi magát s vissza-
tér. A mi kivándorló népünk azonban túlnyomó 
részt ottragad az újvilágban, elmerül a nagy 
idegen árban, egy generáció alatt feledi nyel-
vét, nemzetiségét és hazáját, vagyis : elveszett 
miránk nézve! A kivándorlás tehát Magyar-
országra a legnagyobb veszedelem. És ami a 
fő veszedelem, a paraszt megy el, földmunkás 
és kisgazda egyformán : megindult a falu. Sor-
vad tehát az a hatalmas, őserővel teli gerinc 
a nemzet testében, melyre mi egész jövő fejlő-
désünket, államiságunk fönnmaradását s a 
magyar faj szupremáciájának reményét építettük. 

De káros ez közgazdaságilag is, mert míg 
másutt a fölösleges munkaerő vándorol el s 
ezáltal kettős hasznot csinál : az otthon maradi-
nak nem rontja keresőképességét konkurren-
ciával, magának pedig jövedelmes elhelyezke-
dést keres, nálunk nem a fölösleges, de a nélkü-
lözhetetlen munkaerő fut el a hazából, miáltal 
az ország mezőgazdasági termelését megrontja, 
zsendülő iparát kifejlődni nem engedi. 

Nem mulaszthatom el ez alkalommal arra a 
körülményre is rámutatni, hogy munkásaink 
elégületlenségét elég gyakran élesztgetik az 
amerikai munkás sorsának, úri módjának és 
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egyenjogúságárak sze'pen kiszínezett földícséré-
sével. Most egy német, elfogultnak épen nem 
mondható szaklapban érdekes megvilágítását 
olvasom annak, hogy miként értendő az ame-
rikai munkás egyenjogúsága a gyárban, minő 
az elbánás és az üzletszerű szellem. 

Ha a munkás kereset után jár, egyre-másra 
ismétlődik a következő párbeszéd. A munkás: 
„Van-e önnél munka?" A gyáros: „Igen." A 
munkás: „Mennyit fizet?" A gyáros: „Ennyit 
meg ennyit. " A munkás : „ Holnap reggel be-
állok." Másnap a munkás reggel a gyár kapuja 
előtt áll és gyakran századmagával várakozik 
a gyárosra. Gyakori tapasztalat, hogy a gyáros 
az előző napon fölfogadott munkást egyszerűen 
ignorálja és ha kérdést tesz, rárivall, hogy a 
munka még nincs „megállapítva". A munkás 
odébb áll és máshol próbál szerencsét, anélkül, 
hogy ezen az „üzletszerűen rövid" eljáráson meg-
ütköznék, vagy pláne, hogy kártérítési igényt 
támasztana. Vagy belekap a munkás nagy 
buzgósággal a munkába, a gyáros vagy meg-
bízottja folyton szemmel tart ja és a hangos 
„indulj", „előre" bíztatást már az első percek-
ben bőven van alkalma hallani. Ha a munkás 
nem felel meg azonnal a magasra fokozott 
igényeknek, akkor egyszerűen azt mondják 
neki: „menjen az irodába!" I t t minden további 
tárgyalás nélkül a munkást kifizetik és ismét 
az utcára kerül. Epen ilyen „egyenjogú, üzlet-
szerűen rövid" elbánásban részesülnek az idő-
sebb munkások is. Ha a gyáros úgy találja, 
hogy a munkás már nem képes a megkívántató 
erő, ruganyosság és munkaeredmény kifejtésére, 
akkor ez a szólam jár ja : „ne jöjjön többet". 
Ezekre a szavakra a munkás kell, hogy bár-
mely percben elkészülve legyen, akkor is, ha 
éveken keresztül kitelhető erőfeszítéssel és 
igyekezettel szolgálta a gyáros érdekeit. De ez 
nemcsak a munkás sorsa, hanem a gyárban alkal-
mazott magántisztviselők, raktárnokok, írnokok, 
könyvelők stb. sorsa is. Gyakran látni ilyen irodai 
tisztviselőket, akik munkát kereső kézimunkások-
kal vegyest a gyár kapuja előtt álldogálnak és 
az egyenjogúság elvénél fogva egyaránt üzlet-
szerűen rövides elbánásban részesülnek. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Az alkohol ellen. 
Az alkohol a legsúlyosabb, a legveszedel-

mesebb, a legkétségbeejtőbb csapása az emberi-
ségnek. mert egészségrontó, észbontó, boldog-
ságot és jólétet megsemmisítő hatalma épp a 
dolgozó milliókat pusztítja, a nemzet törzsét 
rágja. Hatalma : az embereknek saját magukban 
levő gyengesége, gyarlósága. Már pedig a leg-
nehezebb az embereket saját gyengeségük, saját 

gyarlóságuk ellen megvédeni. Minden más baj 
ellen elég fegyver a f'ölvilágosodottság, a tudás. 
Ez védelmet nyújt a betegség, a zsarnokság, 
az öldöklés ellen és majdan föl is fog szaba-
dítani alóluk. De az alkohol ellen még ez sem 
elegendő. Ritka iszákos embert térített meg a 
józan szó, az ész szava. Itt nem elég a beszéd, 
a szónoklat, az írás, a példa. I t t cselekedni kell. 
Lehetetlenné kell tenni az iszákosságot. 

A magyar társadalom pálinkára 187 millió, 
sörre 45 és félmillió, borra 175 millió koronát 
költött a közelmúlt évben. Ha visszapillantunk 
e számok nagyságára, összeszorul a szívünk, 
elménk elborul s egy cseppet sem csodálkozunk 
azon, hogy a hajdan erős magyar nemzet csene-
vész utódai lehorgasztott fővel s koldustarisz-
nyával seregesen tódulnak Amerika felé, hogy 
onnan még nyomorultabban hazatoloncoltassa-
nak. Ha ezt a rengeteg pénzmennyiséget 
egyetlen-egy évre is össze lehetne gyűjteni, nem 
maradna ebben az országban község iskola és 
templom nélkül, kevesebb lenne a nyomor, a 
könny. Elmondhatjuk a kettővel, hogy e honban 
nincs egy talpalattnyi tér, mit vér ne áztatott 
volna, de viszont ma már azt is elmondhatjuk, 
hogy nincs egy talpalattnyi tér, melyet nyomorú-
ságunk érzetében könnyeinkkel ne öntöztünk 
volna. 

Más nemzetek már korán fölismerték az 
alkohol csendes, de biztos pusztítását s szigorú 
intézkedések óvják az embert az alkohol mér-
téktelen élvezetétől. Angliában mi sem nehezebb, 
mint pálinkamérésre engedélyt nyerni, sőt a 
korcsmáros csak egy fél óráig tűrheti meg a 
vendégét s azontúl távoznia kell, mert ellenke-
zőleg őt büntetik meg szigorúan. Részeg ember-
nek nyújtott italért pedig italmérési jogát veszíti. 

Nálunk is történik e tekintetben intézkedés. 
A közoktatásügyi kormány egymásután küldi 
szét rendeleteit, melyben fölhívja a néptanító-
kat, hogy küzdjenek az alkoholizmus ellen. A 
tanító megszívleli ezeket, iparkodik az alkohol 
ellen küzdeni. De a tanító sziszifuszi munkát 
végez, midőn látja, hogy a társadalom rossK 
példával jár elől s az italmérések nemhogy 
fogynának, de rémületesen növekednek. S ha 
a községben sem iskolát, sem templomot nem 
találunk, biztosra vehetjük, hogy a korcsma 
látogatott s virágzik. A mi népünknek meg-
kövesedett hite, hogy a pálinka éltet, hogy 
anélkül munkás ember nem élhet. Hogy micsoda 
veszedelmeket hordoz méhében ez a tudat, 
annak részletezését, a legsötétebb képeket mind-
annyian ismerjük. A társadalomra s ezzel kar-
öltve az iskolára hárul a kötelesség, hogy 
fölvilágosítsa a népet arról a határtalan nagy 
kárról, amit a szesz élvezete erkölcsi, egészségi 
és gazdasági téren okoz. 
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Ez okból egyesüljenek hazánk legjobbjai 
abból a célból, hogy népünk köztudatába jusson 
az, miszerint a pálinka inkább elnyomorítja az 
embereket, mint a betegség, mélyebbre sülyeszti 
őket, mint a zsarnokság és nagyobb nyomorba 
elönti, mint a legvéresebb háború. 

Nemrég olvastam, hogy ezt az igazságot már 
fölismerte hazánk néhány községe, midőn föl-
eszméltek arra, hogy micsoda istentelen erkölcsi 
és anyagi pusztítást visz véghez közöttük az 
alkohol, és ezen községek szegény munkásnépei 
megtalálták a módját annak, hogy ellene véde-
kezzenek. Szabályrendeletet hoztak, hogy a 
vasárnapi munkaszünet a pálinkásboltokra nézve 
is érvényes legyen és hogy vasárnap ne legyen 
szabad pálinkát sem árulni. Igaz, hogy horri-
bilis összegeket vesz be az állam az italmérések 
után, de az is tagadhatatlan, hogy ha ezzel 
szemben a mérleg másik oldalára rakjuk az 
elmegyógyintézetek] e, szanatóriumokra, lelenc-
házakra, bíróságokra, ügyészségekre, börtönökre 
kiadott összegeket s emellé helyezzük azokat 
az erkölcsi, gazdasági és közegészségi károkat, 
azt hiszem, nem tévedek, hogy az utóbbi mérleg-
serpenyő az előbbivel szemben jóval lejebb fog 
sülyedni. 

Mi tanítók, fogjunk össze s iparkodjunk 
erkölcsi súlyunkkal, példánkkal és apostoli buz-
galmunkkal gátat vetni magyar népünk epusztu-
lásának s necsak szóval, de teljes erőnkből 
akadályozzuk meg az alkoholizmus tovaterje-
dését, mely következményeiben öldöklőbb minien 
pestisnél, minden háborúnál. Tartsuk fölszínen 
e kérdést s munkálkodjunk mindenképen édes 
magyar népünk erkölcsi boldogulásán. 

(Budapest) Vörösváry Béla. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

1Y. 

Ha mindazok az eszmék, tervek és törekvések, 
melyek pedagógusaink agyában megszületnek 
s melyek mindegyike az iskolai nevelés-tanítás 
sikerének és az iskolai egészségügynek elő-
mozdítását célozza, megvalósíthatók volnának, 
a föld kerekségén mi volnánk a legelső kultúr-
állam. 

Mi sem természetesebb, minthogy a sok terv 
és eszme között nem egy van, amely már mint 
terv sem találkozik osztatlan helyesléssel, s a 
megvalósulás esetén egyenesen képtelen hely-
zeteket teremt. De amily hiba volna, merő 
elfogultságból, minden fölszínre kerülő eszmét 
mellőzve, ellene állást foglalni, épen olyan, sőt 
talán nagyobb hiba minden bírálat nélkül 
magunkévá tenni az olyan nagyfontosságú kér-
déseket, amelyek itt vagy ott esetleg beválnak 

ugyan, de melyek sok tekintet miatt nem 
általánosíthatók, s így föltétlen értékkel nem 
bírnak. 

I t t van mindjárt, mint legidőszerűbb, az 
egyhuzamban való tanítás kérdése. Ugyan nem 
ú j dolog, de mert ennek megvalósítása sem 
bírna általános beccsel, nem igen foglalkozunk 
vele. Elek Gyuláé az érdem, hogy e kérdést 
fölszínre hozva, fölötte vitát provokál. 

Eleve kijelentem, hogy részemről az egy-
huzamban való tanítást, mint amely ellen úgy 
pedagógiai, mint egészségi okokból sok és súlyos 
érvet lehet fölsorolni, nem tar tom sem kivihető-
nek, sem célravezetőnek. 

Igyekezni fogok ezen állításom igazát az 
alábbiakban megvilágítani. Ellenérveim két-
félék : pedagógiaiak és egészségiek. Vannak 
azután olyanok is, melyek többé-kevésbé vagy 
az egyikhez, vagy a másikhoz tartoznak. 

Nézzük az elsőt. I t t nem szabad szem elől té-
veszteni azokat a kereteket, azokat a formákat, 
amelyek bennünket, tanítókat, miniszteri tanterv 
néven bizonyos korlátok közé szorítanak. Az álta-
lános óraterv az egytanítós népiskola részére 32 
órát ír elő hetenként. (Itt jegyzem meg, hogy mivel 
az ilyen osztatlan népiskolák vannak túlsúlyban, 
minden hasonló természetű kérdést legelsősor-
ban is ezeknek a szempontjából kell tárgyalni.) 
•Ezt a 32 órát a tanítónak meg kell tartani, 
ebből elhagyni, ezt redukálni nem szabad. 
Ez t a 32 órát osszuk föl hat tanítási napnak 
a délelőttjére s látni fogjuk, hogy négy napra 
esik 5—5, kettőre pedig 6 — 6 óra, ami azt 
jelenti, hogy négy napon keresztül reggeli 8 
órától déli 1 egy óráig, két napon keresztül 
pedig reggeli 8 órától délután 2 óráig kellene 
egyhuzamban tanítani. It t mindjárt fölvetem a 
kérdést: lehetséges-e ez? A f e l e l e t ' r á : nem. 
Miért? Azért, mert amit a tanító az ötödik, 
hatodik órában tanítana, abban nem volna 
köszönet. Tanítók vagyunk, tehát tudjuk, h.ogy 
mennyire elfárad tanuló és tanító egyaránt a 
négy órán keresztül való tanításban is. Hova 
vezetne az öt -hat órán át egyhuzamban való 
tanítás ? Tanuló is, tanító is a szó igazi értel-
mében valósággal kidőlne. A tanuló agya any-
nyira elernyedne a tartós figyelmet követő 
megerőltetéstől, hogy az első órában tanultakat 
sem volna képes földolgozni, megemészteni. 
De be sem letne az időt úgy osztani, hogy ilyen 
tanítás mellett az első, második osztály 10 
órakor már haza menjen, mert ha ezeket 10 
órakor haza akarom ereszteni, nem foglalkoz-
hatom a felsőbb osztályokkal csak 10 óra után, 
ami azt jelenti, hogy a I I I—VI. osztály 8 — 10-ig 
lopja a napot, zavarja a tanítást, unatkozik és 
boäzantja a tanítót. Persze nem leckéztetést, 
mindenféle könyvből való araszolást értek én, — 
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mert ehhez nem kell tanító — hanem igazi 
tanítást. Ilyen tanítás mellett 5—6 órát töl-
teni az iskolában, pedagógiai lehetetlenség. Azt 
mondja E. Gy., hogy az egésznapos tanítás 
fárasztó a tanulóra, mert testileg, lelkileg ki-
meríti. Kérdem én, mikor merül ki jobban a 
tanuló : ha egyhuzamban 5 — 6 órát tölt az 
iskolában, vagy ha okszerű megosztással ezt 
az időt két részben tölti el, a két rész közti 
időt játékra, pihenésre, szórakozásra fordítva? 
Mikor levertebb, fáradtabb és aluszékonyabb : 
a pihenés nélküli 5—6 óra végén-e, vagy a 
pihenés utáni délutáni órákban? Nem is kell 
hosszasan gondolkozni, hogy e kérdésekre meg-
adhassuk a feleletet, mely nem lehet más, mint 
hogy az egyhuzamban való tanítás jobban ki-
meríti a tanulót, mint a délelőtti és délutáni. 

A három-, négy-, öttanítós iskolák heti óra-
számai is 28-ra rúgnak, ami szintén napi 4—5 
órai egyhuzamban való tanítást jelent s így 
a föntebb elmondottak ezen iskolákra is 
állanak. 

Ha a napi tanítási időnek felét fáradt ta-
nulókkal fáradt tanító tölti el, nem lehet taní-
tásunk eredményes. E. Gy. az egyhuzamban 
való tanításnak, különösen városhelyen nagy 
híve. Igar/a lehet a maga szempontjából. Azon-
ban ne feledje, hogy kevés az olyan hivatalnok-
város, mint amilyen Budapest, Újpest vagy 
Kolozsvár. Mert amikor Budapesten és Újpes-
ten az egyhuzamban való tanítást meghonosí-
tották, nem annyira a pedagógiai, mint inkább 
a helyi viszonyokra voltak tekintettel, hogy t. 
i. az apa rendesen d. u. 2—3 órakor megy 
haza hivatalából s rendesen ilyenkor van -a 
közös étkezés ideje. Hogy tehát ne kelljen 
kétszer főzni s kétszer tálalni, hogy továbbá 
a család együtt, egyszerre étkezzék, a délelőtti 
egyhuzamban való tanítást honosították meg 
az iskolákban, amikor azután délután a gyer-
mek esetleg szülei körében, szülei felügyelete 
alatt lehet. Hogy azonban, főleg a munkások 
gyermekeire való tekintettel, ez mennyire hát-
rányos, mennyire hiba. azt a napilapok rend-
őri rovatából, a rendőrség jelentéseiből s a 
javítóintézetek túlzsúfoltságából tudhatjuk meg.* 
Mert kérem, a szülő bármennyire törődjék is 
gyermekével, a mindennapi kenyér után való 
járás, a munka leköti minden idejét. Bár-
mennyire szeretné is ellenőrizni gyermekét, 
nem teheti, mert a családfönntartás kötelessé-
geket ró rá, amely kötelességeket rendesen a 
szülői háztól távol kell végeznie igen sok eset-
ben apának, anyának. Bizony merem állítani, 
hogy a délutáni tanítás sok szülő lelki meg-

* Talán még sem a félév óta folyó egyhuzamos 
tanítás lesz ennek egyedüli oka. (Szerb.) 

nyugtatására szolgál. Az a gyermek pedig, aki 
iskolakerülő, reggel épúgy elkerüli az iskolát, 
mint délután. 

Ha ez áll a nagy városokra, mennyivel in-
kább áll ez a faluhelyekre, a földmívelők és 
földmunkások gyermekeire, akik szintén reggel-
től estig munkában vannak s helyettük az 
iskola teljesíti délután is a nevelést. 

Nagyban befolyásolja a tanítás eredményét 
az a körülmény is, ha a gyermek fáradtan a 
hosszú úttól ér az iskolába. Erre gondol E. Gy. 
is, amikor azt írja, hogy csaknem kivétel nélkül 
minden iskolában több eset van arra, hogy a 
tanítvány több kilométerről jár be az iskolába. 
Városhelyen ez nem történhetik meg, mert ott 
a város különböző és célszerűen elosztott ré-
szein is vannak iskolák, tehát a város területén 
nem egy, hanem több iskola van s ki-ki abba az 
iskolába jár, amely hozzá legközelebb esik. Ha már 
most, — föltéve, de meg nem engedve — a 
távolság ilyen helyeken is kilométerekre rúgna, 
ezt a távolságot vagy alkalmas közlekedési 
eszközön (villamos, omnibusz, ló-, vagy motor-
vonat) teszi meg, vagy jól gondozott úton jár. 
ahol nem fáradhat el annyira, mint teszem azt a 
tanyai iskolákba a szántóföldeken keresztül járó 
gyermek. Ha meg azután meg is történik itt-
ott, hogy a gyermek több kilométerről jár be, 
az délben nem megyen haza, hanem viszonyai-
hoz mért ebédjét magával vive, azt az iskolá-
ban költi el. 

Az is igaz, hogy a szülőnek is szüksége van 
gyermekére, ebédet vinni, takarítani, mosogatni. 
Helyes is, kell is, hogy az iskola ezekre is 
gondoljon. Azonban mikor van az ebédhordás 
ideje? Délben. Igen ám, de az egyhuzamban 
való tanítás mellett a gyermek délben, sőt még 
egy, de talán még két órakor is az iskolában 
van. Tehát nem viheti el az ebédet, mert az 
ebédre annak, akinek viszik, délben van szük-
sége. Míg ha 10 —11 órakor megyen haza, 
délután 2 óráig vissza is jöhet az ebédhordás-
ból. így van ez a mosogatással is, a déli taka-
rítással is. 

Hogy azonban mégis lehetőleg könnyítsünk 
a dolgon, az egésznapos tanítás mellett úgy 
igyekezzünk elrendezni iskolai dolgainkat, hogy 
délutánra lehetőleg olyan tárgyak kerüljenek, 
amelyek kevesebb szellemi megerőltetéssel jár-
nak, mint pl. testgyakorlás, ének, kézügyesség, 
írás, rajzolás és az esetleges kirándulások. 
És ez az a pont, ahol cikkíró önmagával jut 
ellenkezésbe. Mert ide is tanító kell s ami a 
legfőbb, tanuló is. Cikkíró is délutánra helyezi 
ezeket a tárgyakat s amikor ezt teszi, meg-
feledkezik arról, hogy az egyhuzamban való 
tanítás mellett fölhozott érveit agyonüti. 
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Ugyebár, ha a tanuló az Isten szabad ege 
alatt játszik, természetesen nem minden fel-
ügyelet nélkül, — cikkíró saját szavai — ki 
az, aki a gyermekekre felügyel? A szülő nem, 
mert nincs érkezése. A cseléd sem, mert ennek 
tartására a szülőnek nincs tehetsége. Ki hát? 
Bizonyára a tanító. A tornaórákon, kézügye-
sítő-oktatáson, a játékórán és tanulmányi ki-
rándulásokon ki van a gyermekekkel ? A tanító ! 
Ügy, de akkor nincs szabad délutánja. Nem 
foglalkozhatik a gazdasági és iparoktatással, 
szövetkezeti és társadalmi teendőkkel. Akkor 
mire való az egyhuzamban való tanítás ? 

A tanító legelsősorban és mindenekelőtt 
tanító s csak azután szövetkezeti könyvelő, 
kántor, kaszinói tag stb. Minden egyéb, a taní-
táson kívül végzendő, úgynevezett mellékfog-
lalkozást úgy kell beosztani, hogy ne essék 
tanítási időre. Aztán, ha az egyhuzamban 
való tanítás mellett fölszabaduló délutánt a 
mellékfoglalkozások végzésére akarnók lekötni, 
akkor a tanító megint csak nem pihenne, amire 
fiedig a tanítónak is épúgy van szüksége, mint 
a tanulónak. A családjával, a saját gyermekei-
vel sem foglalkozhatnék, amit pedig cikkíró 
szintén az egyhuzamban való tanítás javára 
szeretne írni, ugyancsak feledve, hogy 4—5, 
esetleg több órai tanítás után nem szívesen 
foglalkozik a fáradt tanító azonnal neveléssel. 
Ami azonban a legfőbb, a szerinte is délutánra 
helyezhető tárgyakra épúgy be kellene jönni 
a több kilométer távolságra lakó gyermeknek, 
mint annak, aki otthon mosogat, vagy ebédet 
hord. A rongyos ruhában járónak épúgy, mint 
a jó ruhával bírónak. Vagyis ott vagyunk, ahol 
a mádi regálebérlő. 

Mindenki tudja, hogy a tanítónak nagy az 
elfoglaltsága, sok a dolga, de kevés a fizetése. 
Legjobban tudta és tudja ezt nagynevű minisz-
terünk, aki a már letárgyalt és szentesítésre 
fölterjesztett községi, felekezeti és állami tanítók 
fizetési törvényjavaslatait elkészítette s a Ház 
elé terjesztette. Tette pedig ezt azért, hogy a 
tanítónak a fekete kenyér mellé néha-néha 
egy-egy kis hús is jusson, hogy így ne kény-
teleníttessék a mellékfoglalkozások után való 
lótás-futás miatt tulajdonke'peni kötelességét, a 
nevelés-tanítást elhanyagolni. Az egyhuzamban 
való tanítás tehát cikkíró ezen érvelésével sem 
állhat meg. 

Most vizsgáljuk az egyhuzamban való taní-
tást egészégi okokból. 

A legtöbb iskolában, az anyagiak elégtelen-
sége miatt, bizony még azok a régi jó időkre 
emlékeztető rossz szerkezetű padok vannak, 
amelyekben valóságos kín az ülés. Hogy kíván-
hatjuk attól a szegény gyermektől, hogy 4—5, 

sőt hat órát töltsön ezekben a padokban ? 
Gondoljuk csak el, mit érezhet a tanuló az 
ötödik-hatodik óra vége felé, amikor a háta, 
dereka kettészakadni készül. Ha minden ok 
az egyhuzamban való tanítás mellett szólana is, 
ezért az egyért ellenezném azt. Nem lehet, de 
nem is szabad gyermekeink testét elcsigázni, 
esetleg elnyomorítani. 

Túlzsúfoltságról panaszkodunk. Ügy is van. 
Az iskolák 80—85°/o-a túlzsúfolt. Mit gondol-
nak azok, akik az egyhuzamban való tanítás 
apostolai, milyen lehet itt a levegő 5—6 órai 
tanítás után, különösen télen? Mert az az 5—10 
perces szellőztetés, ha a legalaposabban történik 
is (ha ugyan történik), nem frissíti föl az iskola 
levegőjét teljesen. Romlik tehát a gyermek szerve-
zete, de romlik a tanítóé is. Sem a tanító, sem a 
gyermek nem üdül föl az óraközönkénti 5 — 10 
percben annyira, hogy a szervezet 5—6 órai szo-
bában, zárt levegőben való ülést ellensúlyozni bír-
jon. Pedig-pedig az egészséges testről és egészsé-
ges lélekről épen mi, pedagógusok mennyit beszé-
lünk. Ha pedig, mint cikkíró is mondja, a 
gyermekek testi nevelését célzó játékok, torna, 
kirándulás délutánra tehetők, akkor mi szük-
ség sincs az egyhuzamban való tanításra, mert 
ezek mellett, mint azt már említém, az ének, 
kézügyesség, írás, beszéd-, értelemgyakorlat, 
esetleg az olvasás szintén igen szépen elvégezhető. 

Nem tudom, tapasztalta-e cikkíró az ú. n. 
nyári lustaságot. Mikor úgy május dereka felé 
beköszöntenek a melegebb, sokszor lehet mon-
dani forró napok s a gyermek agya, figyelme 
olyan, mint a lágy tészta. Folyik széjjel, nem 
fog, nem tart semmit. Az egyhuzamban való 
tanítás fárasztó volta mellett mit csináljunk 
ezekkel épen a déli órákban? 

Az egészség és fejlődés szempontjából oly 
sokszor és sokat kifogásolt túlterhelés csak 
növekednék az egyhuzamban való tanítás mellett. 
Mert van ám a között különbség, hogy én 
bizonyos munkát 5—6 órán át egyhuzamban 
végzek-e, vagy kellő pihenésekkel megszakítva. 
Ü j dolog és soha sem hallottam, hogy pl. 11 
órától délután 2 óráig tartó pihenés után a 
gyermek testileg is, lelkileg is levertebb. 

Szép a nemes és eszményi cél felé való 
törekvés, de csak addig, míg abból az iskolá-
nak haszna van. Mivel pedig az egyhuzamban 
való tanításból nemcsak hogy jóformán semmi 
haszna nincs, de egyenesen a tanítási eredmény 
és a testi fejlődés rovására, meggátlására szol-
gál, az egyhuzamban való tanítást a megvaló-
sításra érdemesnek, megérettnek nem tartom. 

CSimonyifalva.) Gáspár Frigyes. 

«SX^lO 
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Irodalom. 
Beszélgetések nem magyar anyanyelvű II. és III—IV. 
osztályú népiskolai tanulók részére. írta Bicinger Ignác, 
áll. tanító. Kapható .a szerzőnél, Tátraalján (p. Késmárk). 
Ara 50 f. Késmárk. Nyomatott Sauter Pál könyv-

nyomdájában. 1907. 

A szerzőt 2 ívre terjedő könyvecskéjéhez írt 
„Bevezető"-je szerint az indította művecskéje 
kiadására, hogy— szerinte— „a történelemnek, 
földrajznak s a többi oktató tárgyaknak magyar 
nyelven tanítása együttesen sem képesíti a 
gyermeket arra, hogy szomszédjának azt mond-
hassa: Add ide a késedet, János! Es pedig 
azon egyszerű oknál fogva nem, mivel ezt sem 
a történelemből, sem a földrajzból nem tanulja". 

Annyi bizonyos, hogy a történet vagy föld-
rajz tanítása aligha szolgáltat ily kérés kifeje-
zésére alkalmat; hogy azonban a „többi oktató 
tárgy" keretében ne találnánk módot azoknak 
a dolgoknak a tanítására, melyeket a szerző 
184 beszélgetése során szóvá tesz, az, ha nem 
elhamarkodott, akkor legalább is merész állítás. 
Aztán abban az iskolában, ahol „magyar nyel-
ven tanítanak történelmet, földrajzot és egyéb 
oktató tárgyat", a tarulóknak ezen a nyelven 
legalább is akkora jártassággal kell bírniok, 
hogy ne jöjjenek zavarba, ha Jánoshoz effajta 
kérést kell intézniök. Talán inkább a fönti 
állítás megfordítottja az igaz : amely gyermek 
nem képes ily egyszerű kérést magyarul meg-
szövegezni vagy erre a helyes feleletet megadni, 
az meg sem értheti a tanító magyarnyelvű 
tanítását. Epen ezért a „többi oktató tárgyak" 
közül a számolás, írás, olvasás, főképen pedig 
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása kere-
tében akkora szó és egyéb nyelvkincs birtokába 
kell juttatnunk a gyermeket, hogy necsak 
Jánostól tudja elkérni a kését, hanem az el-
vontabb dolgokról szóló tanításunkat is megértse 
és a m egértetteket magyar nyelven ki is fejez-
hesse. Ezt pedig csak úgy érjük el, ha — mint 
a szerző mondja — as eleven magyar beszédet 
visszük az iskolába ; de nem úgy, mint a szerző, 
aki az eleven beszéd gyakorlása helyett a könyv 
hólt betűjét vágatja be és beszélteti a gyermeket 
szajkó módjára a betanult kérdésekkel és fele-
letekkel, hanem , úgy, hogy folytonos szemlélés 
(érzékeltetés) mellett társalgunk a gyermekekkel 
mindenről, ami tanításunk körébe esik! 

Fölvetem ebből az alkalomból azt a kérdést : 
Indokolt-e, helyes és megengedhető másod-

osztályos gyermekekkel könyvből tanultatni 
általában és szabad-e, lehetséges-e ez idegen 
nyelveknél különösen ? Erre a kérdésre, azt 
hiszem, maga a szerző is nemmel fog felelni. 
És ezzel eldőlt a könyvecske sorsa is ! 

Amely idegenajkúak iskolájában helyes alapon 
tanítják a magyar nyelvet, ott fölösleges a 
gyermek kezébe effajta könyv ; ahol pedig hely-
telen az alap, ott a szerzőnek minden jóakarata 
sem segít. 

Nyelvoktatási Vezérkönyv és Példatár a helyesírás és 
fogalmazás elsajátítására, az új Tanterv és Utasítások 
szigorú figyelembevételével. írták Hunyadi Béla, Tóth 
Kálmán és Vargha László fővárosi tanítók. 4 részben, 
külön-külön az elemi népiskola IL, III., IV. és V—VI. 
osztályainak használatára. Egy-egy füzet bolti ára 80 f. 
Budapest, 1906. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) 

cs, és kir. udvari könyvkereskedés bizománya. 

Lapunk tavalyi évfolyamában alkalmunk volt 
ismertetni a szerzőknek a gyermekek kezébe 
szánt Példatárát, melyhez az előttünk fekvő, 
3 — 3 ívre terjedő füzetek vezérfonalul készültek. 
Ezekben a füzetekben részint teljesen földol-
gozva találjuk mindazt az anyagot, melyet az 
említett Példatárak nyújtanak, részint pedig 
tüzetes gyakorlati útmutatást adnak a szerzők 
arra, hogy a nyelvtan egyes fejezeteit miképen 
kell az ú j Tanterv szellemében s a népiskolai 
tanuló értelmi fokához mérten tárgyalni, anélkül, 
hogy a nyelvtani szabályok útvesztőjébe téved-
jen a tanító. Az egyes osztályoknak szánt 
vezérkönyvek beosztása teljesen megfelel a mult 
évfolyam 32. számában ismertetett Példatárak 
menetének és óráról órára kimutatja, miből 
mennyi végezhető az illető évfolyamban. Ugyan-
ezért a tartalom részletes ismertetését ehelyütt 
el is hagyjuk s egyszerűen az ott elmondottakra 
utalunk. 

Előnyül tudjuk be a vezérkönyveknek, amit 
a Példatárak ismertetésénél is kiemeltünk, hogy 
nem nyelvtani meghatározásokra és szabá-
lyokra, hanem a helyesírás elsajátítására és a 
gondolatkifejezés gyakorlására fektetik a fősúlyt. 
(Szk.) — Az új Tanterv alapján Makkay János áll. 
isk. igazgató-tanító hetekre részletezett tan-
anyagbeosztást, óratervet és órarendet szerkesz-
tett, melyet Dosztál Kálmán nyomdájában lehet 
megrendelni, Dicsőszentmártonban. Egy-egy 
füzet ára 1 K 20 f, illetőleg 1 K 50 f." 
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A második keresztelő. 
Nem tudom, hogy mondottam-e már valahol 

vagy nem? Mert ha talán ez ideig még sehol 
sem említettem volna, akkor jelentem ezúttal 
mindeneknek, akiket illet, ú. m. jelenben levők-
nek és jövendőbelieknek, hogy mi : földbirtoko-
sok vagyunk! Valóságos, igazi földbirtokosok, 
minek az a története, hogy a feleségem kapott 
az apjától 3 kis darabka földet. De ezzel 
kapcsolatosan azt is jelenthetem, hogy ez a 
három darabocska föld volt az, ami minket az 
előhaladásunkban meggátolt. Prímó : miután 
csak felibe mívelik és nagyon gyengén mívelik, 
azért épen harmadrész annyi termést kapunk 
belőle, mint más és annak is csak a fele a 
miénk. De ebből a hatodrészből az adót épen 
úgy meg kell fizetnünk, mint más. 

Szekundó : a birtok adója után minden más-
nemű adókat, ú. m. I., II., III. és nem tudom 
hányad kereseti, útadót, cselédadót, pótadót, 
megyeit, iskolait, fejadót, lábadót, kézadót és 
a végtelenségig menő adónemeket olyan gon-
dosan kirónak, hogy mi a jövedelemre évenként 
30—40 koronát fizetünk rá. 

Terció : valahányszor előléptetésért folyamo-
dom, pl. igazgatónak egytanítós iskolához, mind-
annyiszor rám támadnak és a kollégák, a kir. 
tanfelügyelő úr, valamint a magas minisztérium-
ban is azzal torkolnak le : menjen maga föld-
birtokos ! Nem szégyenli magát ! Hagyja inkább 
a szegényebbeknek ! 

En szentül meg vagyok győződve, hogy ha 
nekünk ez a három darabka földünk nincs, én 
eddig rég tanfelügyelő volnék valahol. . . Sárom-
berk vármegyében. Es ki tudja ! — Hátha még 
egyéb is! 

Lám, ilyen kerékkötő az, ha az ember bir-
tokos ! 

Azt nem említem, hogy ahányszor össze-
koppanunk 3—4-en, akkor mindig ott hagyják 
a fizetetlen cecheket a nyakamba ! — Fizess 
kutya, mert van birtokod ! 

Es mind ennyi sok maleficium mellett is, 
nekünk az a három darabka föld mégis kedves ! 
Ördög tudja, mit szeretünk rajta ! Júniusban 
már alig várjuk, hogy az examentet megadjuk, 
mindjárt pakolunk és megyünk a birtokunkra. 
Megállunk a föld lábjánál s olyan gyönyörrel 
nézzük az idétlen, vékony kis zabvetést, mintha 
a határ egészen a miénk lenne. Szorongatjuk 
egymás kezét örömünkben! 

Hiába ! Az a miénk s nekünk jól esik tudni, 
hogy a haza földjéből mi is bírunk egy talp-
alattnyit. 

Nem is fejlődik ki az általános hazaszeretet, 
valameddig minden magyarnak nem lesz egy 
akkora darabja, hová a koporsója befér! 

Ezzel a nyaralással azonban egy más kelle-
mes dolog is j á r : azok a jó falusi kollégák, 
kik irántunk igazán érdemünk fölött való meleg 
barátsággal viseltetnek. 

Másnap már megadjuk a viziteket, délután 
kezdődik a kugli meg a kaláber parti. Azután 
társas összejövetelek, kirándulások, majálisok 
és a kellemes időtöltésnek ezer meg ezer neme. 

A Marci kolléga még ennél sem állott meg ; 
valami három éve pláne keresztkomának in-
vitált. 

Elfogadtuk, hogyne. Olyan kiabáló kis betyárt 
kereszteltünk nekik, mint a pinty. Ezzel igaz, 
hogy most valamivel több gond szakadt a 
nyakunkba, mert hát immár nem mehetünk 
haza üres kézzel. A kis keresztfiunknak mindig 
kell vinni valamit. 

Viszünk, amit lehet. 
Ez a dolog az elmúlt nyáron is így történt. 
Az asszony holmi apróságot vásárolt a kicsi 

számára, hazaérkeztünk után másnap meg is 
látogattuk és egyúttal elvittük az ajándékot is. 

— Nini ! szól feleségem, ahogy, belépünk — 
hát veletek mi van? 

A kis kománé húzódozik, pirul, de aztán csak 
mégis kisül, hogy abiza egy év óta újból be-
köszöntött a jó gólyamadár. Egy eperajkú, 
fehérképű kis fruskát hozott neki. 

— Isten éltesse ! — mondottuk. Mennyi idős ? 
— Biza már egyhónapos — felelt a kománé 

halkan. 
— Úgy ! Es hogy hívják ezt a kicsi mókuskát ? 
— Még nincs megkeresztelve, felelt a koma. 
Azután odahozta az édes anyja; de úgy 

nevetett, úgy rúgott a kis lábaival, olyan meg-
ennivaló volt ! Mind rendre kapdostuk ki egy-
más kezéből, hogy melyik csókolhassa meg 
hamarább. 

Azután előkerült a kis keresztfiúnk is. 0 mái-
három éves. Az apja tegnap vett neki egy szép 
új, nagykarimájú kalapot 3 fr t 50 krral. Jelen-
leg épen a patakról 'jött, hol vizet meregetett 
az új kalappal. Meg is igazodott ügyesen : a 
pántlikás, lapos letegü kalap átidomult egy 
hosszú tölcsérré. 

Az apja majd agyon verte ! Nem is sikerült 
rávenni, hogy nekünk köszönjön. Hiába minden 

' ígéret, fenyegetés ! Behúzódott az édesmamája 
szoknyája mellé s csak a szemeivel pislogott ki. 

De hiszen ez így szokott történni máshol is. 
Azután aztán kezdődött a megszokott rendes 

nyári szezon és élveztük a boldog pihenést. 
— Hallod ! szól néhány nap múlva egyszer 

hozzám a feleségem, nekem valami sejtelmem van. 
— Mi az ? — kérdem —• az, hogy talán 

nyerünk az osztálysorsjátékon ? Sz' az még nem 
is volna olyan rossz. 

— Dehogy is ! — mondja az asszony. 
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— Akkor mi az a te sejtésed? — kérdem ismét. 
— Ugy tetszik nekem, mondja ő, hogy a 

Marci komáék aligha ismét minket nem hívnak 
keresztkomának. Mert ha nem, eddig mással 
megkereszteltették volna. 

— Hát ha hívnak, elmegyünk s pont. 
— Jó, jó ! De tudod, hogy a múltkor is 

elment 80 koronánk ! Nekünk pedig az nagy 
pénz. Mióta a fiúnk az egyetemre jár, nekünk 
azóta minden fillérre nagy szükségünk van. 

— Azt én mind tudom, feleltem, de azért 
vissza csak mégsem utasíthatjuk. 

Az asszony nem szólott semmit. Olyanforma 
motyogást mégis mintha hallottam volna, hogy : 
mégis csak jobb szeretné, ha nem minket hív-
nának. 

Honnan, van a nőknek olyan jó előérzetük ! 
Nem telt bele két hét, mikor a komámék 

cselédje hoz egy levelet. Bontjuk föl, de uram, 
kettő van abban. Egyik egy hosszú, keskeny, 
egyik felén kép is van; a másikban pedig ez 
áll: „Ugy gondoltuk, hogy a kis lányunknak 
is titeket kérjünk föl komának. Legyetek szíve-
sek, vállaljátok el. A keresztelőt szombaton 
tartanok. Egyúttal kérlek, légy jó ezt a váltót 
girálni. 400 korona kellene a költségekre. Kér 
barátod Marci." 

— Ugye mondtam ! Kapott rajta az asszony. 
Ugye megmondtam! Most már mit csinálsz? 

— Ördög tudja mit csináljak ! Ez csakugyan 
szeget ütött a fejembe ! Mert, hogy azt a 400 
koronát nekem kell megfizetni, azzal már tisz-
tában vagyok. Várjunk az üggyel ! 

Vettem a kalapom, kimentem a mezőre. Út-
közben eszembe jutott, hogy mind ennek az a 
3 darabka föld az oka. Meg is állottam mér-
gemben a földlábján és megmondtam szemébe, 
mint az udvarhelyszéki ember a tehenének: 
Te föld! ha te még nekem ennyi bajt csinálsz, 
tudd meg, hogv eladlak ! — Érted ! ? o> _ OJ 

Szegény kis piros pipacsok, olyan kedvesen 
mosolyogtak ! Tudja Isten, talán vigasztaltak ! 
De valamit csak modtak — — hanem azt 
egyedül én értettem: „Nem a föld rossz, hanem 
az emberek! De azért te tégy jót!" 

Egészen megvigasztalódva jöttem haza. 
— Tudod anyjuk hogy lesz ! szóltam a fele-

ségemhez — a váltót aláírom, hanem mi két 
hétre elmegyünk valamelyik fürdőbe. E miatt 
a komaságot nem vállalhatjuk el. 

Ugy is lett. 
De azért a keresztelő megtörtént. Ügy hal-

lottuk, hogy még harmadnapján is voltak ven-
dégek. 

A nyár eltelt, mi régóta honn vagyunk ; de 
én magamban azt számítom, hogy ez a második 
keresztelő, ahol én koma sem vagyok, aligha több 

pénzembe nem kerül, mint az első, ahol pedig 
koma vagyok. 

No, no! — Én félek tőle. 
Melyek után pedig azt mondanám én nektek, 

ti emberek : ne tartsatok ti akkora nagy keresz-
telőket, mert bizonyosan mondom, nem szolgál 
egészségetekre sem nektek, sem annak a kicsinek. 

Ezt mondom. 
(Brassó.) Csilláit Lajos. 

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

Köszönetét nyilvánította : a „Magyar Tele-
pítő és Parcellázó Bank Részvénytársaság "-nak, 
amiért a karcsavai áll. isk. ingatlan kiegészítése 
céljából a részvénytársaság tulajdonában levő 
251 J - ö l területrészt az áll. isk. javára ado-
mányozta ; a „Marosvásárhelyi Takarékpénztár 
Részvénytársaság "-nak, amely intézet a maros-
vásárhelyi iskolák, árvaházak és tanfolyamok 
részére 500 K-t adományozott. 

Beiktatta a következő művet: „Keller Helén 
siketnéma vak leány önéletleirása. Fordította: 
dr. Boros György. Franklin, 1905. Ara 2 krona" 
a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző 
Bizottság felelős ajánlatára, a népiskolai ifjúsági 
könyvtárak hivatalos könyvjegyzékének második 
fokozatába (ismétlő-iskolások és az ifjúsági 
egyesületek tagjai számára). 

Kinevezte: Kováts Irén oki. tanítónőt a 
resiczabányai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Sarkady Erzsébet oki. tanítónőt a krasznai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Simái József oki. 
tanítót a hasznosalsóhutai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Schmoll Borbála oki. tanítónőt a tol-
vádiai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Nagy 
Mariska oki. tanítónőt a nagyszelmeczi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Szabó Sámuel oki. tanítót 
a gyekési áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Lupán 
Viktória oki. tanítónőt a felsőgerebeni áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Lovass Laura oki. tanító-
nőt a kóvászói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Greksa Sarolta oki. tanítónőt a szakolczai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Moravetz Erzsébet 
oki. óvónőt a magyarnagyzsombori áll. óvóhoz 
óvónővé; Halbarth József oki. tanítót a vár-
jeszenői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Vincze 
István oki. tanítót a csombordi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Kovács Irén hosszúfalui áll. el. isk. 
h. tanítónőt a bölöni áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Moisi Sándor oki. tanítót a divicsi közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Heidler Károly karkóczi 
róm. kath. hitfelekezeti tanítót a miavai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovács Ignác oki. 
tanítót áll. el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre 
Torontál vármegye kir. tanfelügyelőségéhez 
rendelte ; Zimann Ede oki. tanítót a marton-
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házai áll. el. isk.-hoz f. évi szept. 1-i hatállyal 
r. tanítóvá ; Téglás Emil oki. tanítót a zernesti 
áll. el. isk.-hoz f. évi szeptember 1-i hatállyal 
r. tanítóvá; Gócza András oki. tanítót a nagy -
rőczei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Radulca 
Tamás oki. tanítót az alibunári közs. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Török Lajos oki. tanítót a 
szászmátéi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Nagy 
György oki. tanítót a magyarvalkói áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Sebestyén 
Bálint szászmátéi áll. el. isk. tanítót a duna-
bogdányi áll. el. isk.-hoz ; Szíjártó György gáj-
deli áll. el. isk. tanítót a siklósdi áll. el. isk.-hoz ; 
Zappe Ferenc jánosföhli áll. el. isk. tanítót a 
zsombolyai áll. el. isk.-hoz ; Csibi Gábor sepsi-
szentgyörgyi szeretetházi gazd. szaktanítót a 
kishegyest külön szaktanítós gazd. ism.-isk.-hoz; 
Jakó Károly magyarvalkói áll. el. isk. tanítót 
a bürgesdi áll. el. isk.-hoz. 

Szolgálattételre berendelte : Koncz Dániel 
miavai áll. el. isk. tanítót a nyitravármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

Kiutalványozott: néh. Vitályos Józsefné, 
szül. Négyessy Margit nyárádszeredai áll. el. 
isk. tanítónő temetkezési járuléka fejében egy-
szersmindenkorra 325 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott; Tauszk Ede lugosi 
izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 920 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Oprca Sámson középfalvi nyug. gör. kath. 
tanító özv., szül. Gavrilás Máriának évi 300 K-t, 
János nevű kkorú árvájának pedig 50 K-t ; 
néh. Szemere György városoroszi nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Buday Borbá-
lának évi 361 K-t ; néh. Bun Bálint dobóezai 
róm. kath. tanító özv., szül. Kovács Rozáliának 
évi 457 K-t, Irén és Anna nevű kkorú árvái-
nak egyenként 76 K 16 f-t, együtt 152 K 32 
f-t, mindössze 609 K 32 f-t; néh. Kertész 
János nyug. ipolypinczi róm. kath. tanító özv., 
szül. Délies Magdolnának évi 300 K-t; néh. 
Benyó Illés toriszkai nyug. gör. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Sztaurovszky Karolinának évi 
300 K-t ; néh. Jeszenkovits István nyúlási nyug. 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Steidl Teré-
ziának évi 500 K-t, Bozália nevű kkorú árvá-
jának 83 K 33 f-t ; néh. Bugner Miklós boldog-
városi gör. kel. el. isk. tanító Ilona, Kornélia, 
Hortenzia nevű kkorú árváinak egyenként 108 
K 33y3 f-t, összesen325 K-t; néh. Koosz Jakab 
muraszentmáriai róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Kopsa Máriának évi 505 K-t ; néh. Kozma 
János cserszegtomaji nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Miklós Annának évi 500 K-t; néh. 
Csajkovits Károly viski. róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Szajkó Emiliának évi 618 K-t, 
Béla, Margit és Károly nevű kkorú árváinak 

egyenként 103 K-t, együtt 309 K-t, mindössze 
927 K-t; néh. Tomori János volt kapii áll. el. 
isk. tanító özv., szül. Keczer Zsuzsannának évi 
600 K-t, János, Margit, Béla és Julia nevű 
kkorú árváinak egyenként 100 K-t, együtt 
400 K-t, mindössze 1000 K- t ; néh. Nagy 
József cservenkai ág. h. ev. el. isk. tanító özv., 
szül. Kring Máriának évi 500 K-t, Béla, Gábor 
és Margit nevű kkorú árváinak egyenként 83 
K 33'A. f-t együtt 250 K-t, mindössze 750 K- t ; 
néh. Tanasescu György törcsvár-portai gőr. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Gerbaecea Máriá-
nak évi 400 K-t, Jusztina nevű kkorú árvá-
jának 66 K 66 f-t, mindössze 466 K 66 f - t ; 
néh. Slamon Nándor aldebrői róm. kath. tanító 
özv., szül. Khin Annának évi 540 K-t, József 
nevű kkorú árvájának 90 K-t, mindössze 630 
K-t ; néh. Kovács Sándorné, szül. BezsnyiYilma 
mélykúti közs. óvónő után hátramaradt Leona 
nevű kkorú árvának évi 150 K-t ; néh. Bohács 
János udvarnoki nyug. ág. h. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Lichardusz Karolinának évi 309 K- t ; 
néh. Varga Lázár lakszakállasi nyug. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Varga Zsuzsannának évi 
300 K-t; néh. Sóvágó (Sagán) György nyug. 
idecspataki gör. kel. tanító özv., szül. Pilka 
Katalinnak évi 300 K-t; néh. Schaffer Ferenc 
nemesbükki nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Kocsis_ Erzsébetnek évi 300 K-t ; 
néh. Kompanek Ágoston volt neszlényi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Matuscsik Vil-
mának évi 500 K-t ; néh. Popeszku József nyug. 
valisorai gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. 
Lengekert Borbálának évi 300 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek. A korpótlékok sorrendje a szen-

tesítésre fölterjesztett törvényjavaslat szövege-
zésében a következő : I. korpótlék 200 K, 11. kp. 
200 K, III. kp. 100 K, IV. kp. 100 K, V. kp. 
200 K. VI. kp. 200 K. Mi, részünkről, nagyon 
sajnáljuk, hogy előbbi értesülésünk tévesnek bizo-
nyult, amiről csak most, a végleg megállapított 
szöveg elolvasása után győződtünk meg. — 
R. „Sérelemről" szó sem lehet, amennyiben 
1893-tól kezdve visszamenőleg is beszámítják 
a korpótlékot, 1893 előtt pedig a korpót-
lék-ügy törvényileg nem volt szabályozva. — 
M. I. Kovácsi. 1. Úgy a kérvény, valamint 
az összes mellékletek fölbélyegzendők ; ha ezt 
nem teszi, akkor megleletezik. 2. A hiányosan 
vagy egyáltalában ki nem szolgáltatott tanítói 
fizetések behajtása iránti intézkedések a közig, 
bizottság hatáskörébe tartoznak. 3. Nem. — 
P. K. Kiskúnlaczháza. Beszámítják, ha rend-
szeresített álláson működött ; igazolja ezt és 
kérje a beszámítást. Ha az iskolafönntartó kéri, 
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azonnal megadják. — R. Zöld Károly Magyar 
Iskolai Dalok című kötete, mely 204 oldalon 
jelent meg s 117.617/1906. min. sz. a. enge-
délyeztetett, kapható a szerzőnél : II. kerület, 
Margit-rakpart 58. szám. Ara 6 K. — 
F. I . Bu j fa lu . Természetesen joga volt ahhoz, 
hogy a 800 K fizetéséhez hiányzó összeget 
követelje az iskolafönntartótól. Az idő előre-
haladott volta miatt azonban most már legjobb 
lesz az lij törvényjavaslat törvényerőre emel-
kedését bevárnia s ennek alapján f. évi július 
hó 1-től követelnie a törvény szerint önt meg-
illető magasabb fizetését, amelynek állam-
segélyből való kiegészítését is kérhetik. — 
T. I . Z.-Szabar. A tanfelügyelőség útján kérje 
a magasabb nyugdíjigény után fizetendő járu-
lékok kivetését, bejelentvén azt, hogy előző 
állomásán mennyi volt a kivetés. — F . F . 
Mezőhegyes. Illetékes helyen szerzett értesü-
lésünk szerint utólagos véglegesítés esetén be 
fogják számítani. — H. I . Kotor . 1. A jelleg-
változtatás nehezen fog menni ; elvégre is ebbe 
nemcsak egy embernek van beleszólása. 2. Az 
alelnök csak ideiglenesen, tehát addig, míg az 
elnök megbízatása lebonyolíttatik, láthatja el 
az elnöki teendőkkel kapcsolatos ügyeket. — 
T. J . Kisszokond. Nem helyes az, hogy 3—4 
évi mulasztást most egyszerre írtak ki. On 
„felvilágosítást" kér, üe nem értjük, hogy mi-
ben adjunk felvilágosítást. Hasson oda, hogy a 
szülőket csak a legkisebb bírsággal sújtsák. — 
M. S. Lovasberény. 1., 2., 3. Az özvegy 
elhalt férje összes tanítói jövedelmének 
félévi részét követelheti. 4. Ha sajátja : 
eladhatja. (Ilyen dolgokban a vármegyei 
közigazgatási hatósághoz kell fordulni.) — 
G. L. Zajta és Hlidó. Az 1886.: XXII. i-c. 33. 
§-ának 6. pontja értelmében a községi képviselő-
testületi névjegyzék és sorrend megállapításánál a 
néptanítók egyenes állami adója kétszeresen szá-
mítandó. A G. L. kartárs úr által említett tör-
vényszakasz a közigazgatási bizottságokról szól és 
a fönnebbi kérdést egyáltalában nem érinti. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Oláh tanítók Apponyi javaslata mellett. 

A hunyadmegyei görög keleti felekezeti tanító-
egyesület a mult héten értekezletet tartott. A 
gyűlésen, amely pedagógiai ügyeket tárgyalt, 
szóba került Apponyi javaslata is. Bár a gyűlés 
vezetősége az e törvény ellen való állásfoglalást 
akarta keresztülvinni, a tanítóság lelkesen nyi-
latkozott a javaslat mellett. A tanítók hálásan 
emlékeztek meg Apponyiról, ki őket lealázó 
helyzetükből kiemelte. 

— Kitüntetett tanító. A Magyar Gazda-
szövetség igazgató-választmánya legutóbb tar-
tott ülésében Kolumban Bertalan hódmező-
vásárhelyi tanítót 100 korona jutalommal tün-
tette ki. Kolumban több éven át hirdette, és 
pedig sikerrel, a szövetkezeti eszmét és tanította 
néhány száz előadás keretében a népet, mint 
lehet a gazdálkodást eredményesebbé tenni, a 
jövedelmet fokozni, hogy a magyar ember bol-
doguljon ebben a hazában és ne vágyakozzék 
idegen földre, a messze eső más világrészbe. 

— Az Országos Magyar Iskola-Egyesü-
let igazgató-tanácsa Rákosi Jenő elnöklésével 
ülést tartott, melyen egyhangúlag és nagy lel-
kesedéssel elhatározta, hogy Apponyi Albert 
grófot, abból az alkalomból, hogy a népiskolai 
törvényjavaslatot a parlamentnek mind a két 
háza megszavazta, hálás hódolattal üdvözli. 
Az üdvözlőiratot az elnökség adja át a mi-
niszternek. Ezután az egyesület működésének 
szélesebb körre való kiterjesztéséről folyt a 
vita. Ebben az ügyben legközelebb nagyobb-
szabású értekezlet lesz az újvárosháza díszter-
mében, a magyar értelmiség és a fővárosi sajtó 
belevonásával. 

— A Békésmegyei általános tanító-
egyesület Brósz János alelnök (Orosháza) 
elíiöklésével Gyulán tartotta meg évi rendes 
közgyűlését. Petz József (Orosháza) az ú j tan-
tervet ismertette, különös tekintettel a rajz-
oktatásra. Paulovits József (Szarvas) az Eötvös-
alap működéséről tartott előadást. Farkas 
Gyula (Békés) indítványára kimondta a köz-
gyűlés, hogy a tanítóság tekintélyének emelése 
céljából szükségesnek tartja, hogy a tanítók 
beválasztassanak a községi és városi képviselő-
testületekbe és a törvényhatósági bizottságokba, 
sőt indítványozni is fogja a községi törvény 
oly irányú módosítását, hogy a községi vagy 
városi képviselőtestületnek a tanítóság legalább 
egy kiküldöttje hivatalból tagja legyen. Ugyan-
csak Farlcas Gyula indítványára a közgyűlés 
figyelmébe ajánlotta a tanítóknak az intenzí-
vebb társadalmi és közéleti szereplést. A szeg-
halmi járáskör indítványára kimondta a köz-
gyűlés, hogy a tanítóság érdekeinek hathatósabb 
védelme céljából szükségesnek tartja, hogy a 
most sok apróbb egyesületekben szétszórt taní-
tóság egy hatalmas, a megyei területeket össze-
kapcsoló, országos egyesületben csoportosuljon 
és elhatározták, hogy evégből mozgalmat 
indítanak. 

— György Aladár síremlékét, melyet a 
Kisdednevelők Orsz. Egyesülete emeltetett a 
kitűnő pedagógiai írónak és kultúrpolitikusnak, 
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pünkösd hétfőjén leplezték le a kerepesi-úti 
temetőben. A gyászünnepen számos tudományos, 
irodalmi, emberbaráti és pedagógiai társaság volt 
képviselve, ott voltak továbbá Mosdóssy L és 
Tóth J . kir. tanfelügyelők és az óvónők nagy 
számban. Megnyitóbeszédet Hagara Viktor ny. 
főispán, a Kisdednevelők Orsz. Egyesületének 
elnöke mondott, emlékbeszédet, még pedig igen 
szépet ós igen szépen, Balga Zsuzsa makói 
óvónő. A sírra, rövid beszéd kíséretében, koszorú-
kat helyeztek: a Petőfi-Társaság, a Magyar 
Történelmi Társaság, az Eötvös-alap, a Mária 
Dorottya Egyesület, a Mártha-Egyesület stb. 
képviselői. A síremlék, melyen György Aladár 
domborművű arcképe látható, nagyon díszes. 

— A Gyermeknaptár, melyet az Országos 
Állatvédő-Egyesület adott ki, minden eladott 
példánya után 2 fillért ajánlván föl az Eötvös-
alapnak, összesen 47.655 példányban kelt el. 
A kiadó egyesület, mely méltán rászolgált a 
tanítóság bálájára, 953 lcorona 12 fillért kül-
dött be az Eötvös-alap pénztárába. Köszönet 
és elismerés illeti meg vidéki kartársainkat is, 
akiknek nagy részük van e fényes sikerben. 

— A tanítói szakkönyvtárak jegyzékét 
a Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizottság 
m. heti ülésén végleg megállapította és rész-
letes jelentés kíséretében fölterjesztette a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Erre 
az ügyre annak idején természetesen vissza 
fogunk térni. 

— Rövid hírek. Köszönet. Özv. Szini Pétemé 
mélységes háláját fejezi ki a gyöngyösi állami 
iskolák tanítóinak a részére juttatott 30 korona 
90 fillér adományért. — Szünidei tanfolyam 
tanárok és tanítók részére. A beszédhibák javí-
tására szolgáló állami tanfolyam vezetősége 
pótlólag arról értesíti az érdekelt tanárokat és 
tanítókat, bogy a beszédhibások oktatására 
képesítő szünidei tanfolyamra való fölvétel iránti 
kérvények május hó 30-ig nyújthatók be a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz. — 
Iskolai ünnepély. A klacsanói áll. el. iskola 25 
éves fönnállásának megünneplése alkalmából 
f. évi június hó 2-án, vasárnap d. u.-3 órakor 
az áll. iskolában Halász Ferenc, miniszteri 
tanácsos és Cseh Lajos, gondnoksági elnök urak 
arcképeinek leleplezésével iskolai ünnepélyt ren-
dez, melyet népünnepély és este 8 órakor 
hangversennyel egybekötött batyubál követ. — 
Gyűlések. A „Nyitramegyei Ált. Tanítótestület" 
pr ivigyei járásköre f. évi június hó 6-án Bajnócz-
Fürdőben rendes közgyűlést tart. Az „Ungvár-

megvei Alt. Néptanító-Egyesület" szobránezi 
járásköre f. évi június hó 6-án, d. e. 10 órakor 
a jeszenőremetei áll. iskolában tar t ja meg 
gyűlését. A „Nógrád vár megyei Tanítóegyesület" 
sziráki köre tavaszi körgyűlését 1907. évi május 
hó 27-én d. e. 9 órakor Eesegen, az áll. el. 
iskolában tartja meg. Az „Alsófehérmegyei 
Ált. Tanítóegyesület" rendes közgyűlését f. évi 
június hó 3-án d. e. 9 órakor kezdődőleg Nagy-
enyeden, az áll. fiúiskola nagytermében fogja 
megtartani. 

— Halálozások. Tarczy Gyula veleméri 
(Vas m.) ev. ref. tanító élete 50., áldásos műkö-
désének 32. évében május hó 7-én hosszas 
szenvedés után elhunyt. — Götz Károly kassai 
polg. isk. tanító élete 57. és buzgó működésének 
31. évében elhunyt. — Lukács István kőtelepi 
(Kruzslyó) görög katholikus kántortanító, aki 
40 évet töltött a tanítói pályán, elhunyt 67 
éves korában. Nagy gyászolóközönség, volt 
tanítványai és a kerület összes kartársai jelen-
létében, nagy részvéttel temették el. — Kovács 
György középpulyai kántortanító a keresztjáró 
napok alatt, május hó 8-án precessziót vezetett 
a temetőbe. A temető kápolnájában mondott 
szentmise alatt, éneklés közben hirtelen össze-
esett és nyomban meghalt. Kovács György 62 
éves, életerős férfiú volt, 43 év óta működött 
a tanítói pályán s ebből 41 évet Középpulyán 
töltött. Szomorú esete megrendítő, hatást tet t 
a körmeneten résztvevő hívekre. Áldás emlé-
kökre ! 

Szerkesztői üzenetek. Lapunk f. szerkesztője a 
m. héten hivatalos kiküldetésben Pécsett időzött s így 
több levélre csak e sorok megjelenésével egyidejűleg 
válaszolhat. — Sz. V. Vaskóli. Kerestettük, de a 
min.-ba nem érkezett föl. —• Tanítónő. Okmányai 
56.112. sz. a. még a min.-ban vannak. (Az ilyen 
magánügyekben címzett lev.-lapot kell mellékelni, 
mert a lapban nem győzzük a sok válasz közlését.) — 
B. S. és T. J. Mucsi. Mi is csak a törvény szente-
sítése után kiadandó végrehajtási utasításból fogjuk 
megtudni. — J. I. Csoroda. Kerestettük, de még 
most sincs a minisztériumban. — L. J. Dr. Göőz 
József már huzamosabb idő óta szabadságon van. — 
Szépmező. 1. Tessék a kolozsvári klinika igazgatósá-
gához fordulni. 2. Ez hirdetés s mint ilyen nem a 
szerkesztőségre, hanem a kiadóhivatalra tartozik. 3. 
Ebben az ügyben egyoldalú információ alapján nem 
mondhatunk véleményt. 

Tartalom : Térjünk át a békés munkásságra. Kwthi 
Zsigmond. — Ifjúkornak kriminalitása. Mészáros Sán-
dor. — A tanítótestületek összeállítása. Zoványi La-
jos. — Hazafias munkásegyesületek. Lakatos Lajos. — 
Az alkohol ellen. Vörösváry Béla. — Az egyhuzam-
ban való tanításról. VI. Gáspár Frigyes. — Szünóra : 
Irodalom. — Második keresztelő. Csulak Lajos. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék.— 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: IJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 
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Budapest, 1907. 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 n-.-p- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSIG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÍM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., 1SK0LA-TÉB t . 

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

Irányelvünk. 
Az egri ősz bíboros érsek magasan 

szárnyaló lendülete, ihletes ékesszólása 
és Apponyi gróf lánglelkű kultuszminisz-
terünk gyönyörű, bölcs és meggyőző 
fejtegetései zárták be a magyar törvény-
hozásnak a népoktatás kérdései körül 
támadt vitáját. 

A nemesszívű bíboros érsek 80 éves 
korát megcáfolva, szinte ifjú hévvel, 
érces hangon, erőteljes gesztusokkal egy 
óra hosszánál tovább beszélt a magyar elemi 
népoktatásról, új gondolatokat ébresztve 
hallgatóságában s messze azon kívül. 

Szentül meg vagyunk győződve róla, 
hogy a kiváló egyházfejedelem magasz-
tos szavai, melyekben oly meggyőzően 
kifejtette, hogy milyen szerepe van a 
vallásnak az emberképzésre, hogy csak 
benne kereshetni a szabadság, egyenlő-
ség és testvériség titkát, hazánk minden 
néptanítójának szívébe férkőztek. 

S vájjon melyik tanítóra nem hatot-
tak volna fölemelőleg s lelkesítőleg a 
mélytudományú bíboros érsek ama szív-
ből jövő szavai, hogy: „Forró hálával 
tartozunk a tanítóknak, ezeknek az ön-
megtagadó férfiaknak, ezeknek az isme-
retlen jóttevőknek, kik előkészítik szerte 
az országban a becsületes nemzedéket. 
A néptanító hivatása önzetlenül ideális 
föladat, helyes, hogy a kormány anyagi 
viszonyaikon segít." 

A magyar néptanítóság mély hódo-
lattal s őszinte hálával fogadja ezen 
igazán jóleső ünnepies kijelentéseket s 
csatlakozik ahhoz a hálás elismeréshez, 
mellyel a bíboros érsek ragyogó beszé-
dét a főrendiházban minden oldalról 
üdvözölték. Igaz, hogy fölötte nagy és 
kiváló a néptanító' hivatása! Kezeiben 
nyugszanak a halhatatlan lelkek, hogy 
azokat nagy rendeltetésükhöz idomítsa, 
azokat nemcsak e mulandó élet számára 
kiképezze, hanem főleg azért, hogy őket 
az örök életnek biztosítsa. Kezeiben az 
egyháznak, a hazának reményei. Nagy 
föladatok hivatott munkása, egyszersmind 
lelkiismeretes munkásságban azok dicső-
ségének, boldogságának osztályosa. 

Könnyen érthető tehát, miért része-
síti minden egészséges és erkölcsileg 
erős társadalom a tanítói hivatást oly 
mély tiszteletben, és miért köti ez állás-
hoz fönnállása és haladásának annyi 
reményét. 

Az emberiség sajkája az élet tengerén 
ma sokkal nagyobb veszélyekkel küzd, 
mint valaha ; a vallástagadó szociálizmus 
óriási hullámaiba politikai zűrzavarok 
fenyegető orkánjai, a materi álizmus 
Scyllája, az ateizmus Charybdise egy-
aránt elmer üléssel fenyegetik s csak a 
vallás, es a sokszor hűtlenül elhagyott anya 
az, mely világító Pharosként isteni fényévéi 
eloszlatja a tudatlanság éjjélét s mindenüvé 
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a szeretet, a jótékonyság s a léke sugarait 
terjeszti. 

Jól mondá egykor Somssich Pál a 
magyar parlamentben, bogy: „Van egy 
dolog, amelytől méltó okunk van nagyon 
is félni, és ez a vallásos érzületnek pusz-
tulása, mert örökké igaz marad az, hogy 
míg ember ember lesz, míg gyarló em-
berekből alakulnak a társadalmak és 
államok, addig az emberiség legnagyobb ré-
szének mindig szüksége less a vallásos érzü-
letre." 

A hit évezredek haladásával szemben 
mindig egyesegyedül volt képes fönn-
tartani természetfölötti tekintélyét s 
tanainak igazságain sem a tudomány, 
sem a haladás nem változtathatott 
semmit. A támadások meg nem gyön-
gíthették, az idő túl nem haladhatta. 

S csodálatos, hogy abban a hatalmas 
áramlatban, mely a természettudomá-
nyok gyors fejlődésével az emberi tu-
dást alig álmodott fokra segítette, szinte 
megdöbbentő hatású volt az a jelszó, 
melyet a kor egyik legnagyobb termé-
szettudósa, Du-Bois Reymond a berlini 
akadémia Leibnitz-gyűlésén 1889-ben 
vetett az emberi tudás mindenhatóságába 
bízó emberek közé : Ignorabimus ! A ter-
mészetbúvárok, kik a világ legnagyobb 
rejtélyeit akarták földeríteni évtizedes 
lankadatlan kutatásaik eredményeként; 
a nagyközönség, mely megingott hitének 
gyógyítását és kiegészítését várta az ú j 
tudományok nyomán kisarjadzó bölcse-
lettől; a bölcselők, kik az emberi tudás 
hatalmába bízva megfejthetőnek mon-
dották a világ minden csodálatosságát: 
e jelszó előtt megriadva állottak meg, 
mintha szemük előtt omlott volna porba 
az a hatalmas épület, melyet a tudomány 
évszázados m unkálkodással összehordott 
téglákból emelt. 

Du-Bois Reymond jelszava, mely ün-
nepi beszédének mintegy mottója lett, 
azt fejezi ki ugyanis, hogy vannak rej-
télyek a világ on, melyek rejtélyek ma-
radnak mindör ökre, melyeket soha em-

beri tudás megfejteni s a maguk igaz 
mivolta szerint megmagyarázni nem fog. 
így az anyag, az erő lényege, az első moz-
gás keletkezése, az első élő lény kiala-
kulása és mindaz, amit még Du-Bois 
Reymond az ő hét világrejtélye alatt 
fölsorol, örök rejtélyei maradnak a min-
denségnek, örök, megfejthetetlen rejtélyei 
emberi tudásunknak. 

Érthető tehát az a forrongás, melyet 
a szellemi világban, különösen a termé-
szettudományok művelői körében ez a 
leverő önbeismerés támasztott. Hiszen 
épp ezek a világrejtélyek azok, melyek-
nek megmagyarázása a legszebb és leg-
érdemesebb föladat minden szellemi 
munkás előtt; ezeknek a világrejtélyek-
nek megmagyarázását szomjazza minden 
emberi lélek és keresi a magyarázatot 
a hitlen, a tuÁomá/nylan, a ßozofialan! 

Az elmondottakból is világosan ki-
tűnik, hogy mily mély igazság rejlik a 
szentéletű, fenkölt gondolkodású egri 
bíboros érsek szavaiban, hogy : „Lehetet-
len elképzelni, hogy vallás nélkül valódi 
erkölcsösség fönntartható legyen Bár-
milyen befolyást tulajdonítsunk is a 
magasabb műveltségnek a kiváló szelle-
mekre, az ész és tapasztalás egyaránt 
tiltja hinni, hogy vallási elvek nélkül a 
népben a valódi erkölcsösség uralkodjék. 
Ezt a nagy igazságot fejezte ki Ameriká-
nak első elnöke, Amerikának a szabad-
ság és függetlenség kivívásában leg-
nagyobb hőse, Washington,azon szózatban, 
amelyet a néphez intézett. 

Igaz, hogy van egy köznapi erkölcsös-
ség is, amely számvetésen, érdekeken és 
biztonságokon alapul, és lehet, hogy ezen 
erkölcsösség valahogy a vallás nélkül 
is megállhat, a büntetőtörvény égisze, 
ijesztő ereje alatt. De ja j annak a nép-
nek, amelynek csak hétköznapi erköl-
csisége van! A vallás a magasabb erköl-
csiség szempontjából szükséges!" 

Fényesen kiviláglik tehát, hogy mily 
szükséges a vallásos érzület helyreállí-
tása, ahol megingott ; védelme, ahol 
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megtámadtatik; terjesztése, ahol hiány-
zik; mert ez érzületre mulhatlan szük-
sége van az egyét nek, a családnak és 
az államnak; mert ez érzület hiányát 
semmi emberi tudomány vagy találmány 
sem pótolhatja. 

Magyar néptanítók! a nagy, a szent 
cél, mely mindnyájunkat győzhetetlen 
falanxszá egyesítsen, legyen az emberi-
ség haladása s a magyar haza fölvirá-
goztatása. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

A tanítók a népért. 
A magyar tanítóságban csodálatos nagy a 

lelkes buzgalom minden szép, jó és nemes dolog 
iránt. Szeretettel karolja föl és teszi magáévá 
a gyámolításra szorultak ügyét és legtöbbször 
őt találjuk az első sorban legelői, ahol a nép 
sorsának javításáról, erkölcsi és gazdasági hely-
zetének emeléséről van szó. Pedig a tanítóság 
a társadalmi téren való tevékenységre nem 
igen nyert ezideig kiképzést. Vagy legalább 
nem történt ez olyan mértékben, mint amilyenre 
szükség volna. A szövetkezeti gondolatok mind 
erősebben terjeszkednek. Apostolai leginkább 
a tanítók. Es hogy a szövetkezetek egyike-
másika csak nehezen fejlődött, ennek oka az, 
hogy a tanító, mint vezető, előzőleg nem volt 
egészen tisztában a teendőkkel. Ha az alap-
ismereteket már a képzőben elsajátíthatta volna, 
sok töprengéstől, fölösleges aggodalomtól sza-
badul. 

Épen ezért okos dolog volt Mailáth József 
gróftól, a kiváló szociálpolitikustól és szövet-
kezeti vezérférfiútól, hogy másodízben, ez évben 
is rendezett Sárospatakon szövetkezeti tan-
folyamot. A tanári kar Hóclossy Béla igazgatóval 
teljes igyekezettel rajta volt, hogy a tanfolyam 
sikerüljön. És sikerült is. A záróvizsgálatot 
a minap tartották meg, a régi város előkelő-
ségének jelenlétében. És örömünk tellett benne, 
hogy az ifjak milyen igyekezettel próbálják 
beleélni magukat abba a helyzetbe, liogy az 
életbe, a falu népe közé kikerülve, mint szövet-
kezeti könyvelők jól töltsék be föladatkörüket. 

Az érdeklődést nagyban emelte Mailátli 
József grófnak a vizsgálaton való megjelenése, 
ki a szövetkezeti eszme nagyságát és össze-
foglaló erejét hirdette tartalmas beszédeiben. 
Rámutatott arra, hogy a tanító apostoli mun-
kára van hivatva. Oly munka végzésére, melyet 
ha híven betöltenek, Magyarország jövőjének 
alapjait szilárdan lerakhatják. A fordulatokban 
gazdag és mély tudásra valló beszédek a meg-

jelent vendégekre és if jakra látható mély be-
nyomást gyakoroltak. 

Mintegy negyven tanítójelölt vett részt a 
tanfolyam előadásain, ami bizonyítja, hogy a 
sárospataki kezdeményezés komoly dolog és 
követésre érdemes. Ma már alig van község, 
ahol a szövetkezeti eszme értékével tisztában 
ne lennének az emberek. És mily könnyű a 
dolga annak a tanítónak, aki tisztában van 
azzal, hogy mely úton kell a szervezkedéssel 
elindulni és az adott viszonyokhoz képest mily 
szövetkezeti alakulatok fölállítása üdvös a kÖ2re, 
a nép jobblétének előmozdítására. Egyik helyen 
hitelszövetkezet szükséges, másutt a fogyasztó-
és értékesítő-szövetkezet szervezése bíztat szép 
kilátásokkal és eredményekkel. Másutt ismét 
talán mind a kettőt célirányos szervezni. Lesz 
olyan hely, ahol a tejszövetkezettel lehet nagy 
gazdasági sikereket biztosítani. A borértékesítő, 
gabonaraktár, háziipari készítmények értékesí-
tése céljaira alakuló szövetkezetek is hellyel-
közzel megváltoztathatják a falvak gazdasági 
viszonyait. 

A tanítónak tehát bő tere nyílik a szövet-
kezeti téren való buzgólkodásra. És nem meg-
vetendő az a jutalmazás sem, melyet a szövet-
kezet egyik legerősebb oszlopa: a tanító ki-
érdemel és meg is nyer. Életrevalóság, szorgalom, 
munka árán a tanító tisztességes mellékjöve-
delmet biztosíthat magának és mindjárt köny-
nyebben bírja az élettel való küzdelmet. A 
sárospataki szövetkezeti vizsgálat alkalmából 
ezt a néhány sort adjuk közre elmélkedés és 
abból a célból, hogy az illetékes tényezők 
hassanak oda, hogy a népnevelés tanításánál 
ne hiányozzék a szövetkezeti eszmének kellő 
formában való ismertetése sem. 

(Budapest.) Cs. E. 

1 koedukáció. 
A gyermekeknek nemi különbség nélkül való 

együttes oktatása ama kérdések közé tartozik, 
melyek újabb időben ismét gyakrabban foglal- • 
koztatják a tanítói és társadalmi köröket. Ez 
a kérdés különben sohasem szűnt meg az el-
méket foglalkoztatni, mióta a leány oktatás 
nyilvános üggyé vált. Mert tudvalevő dolog, 
hogy a leányoknak nyilvános iskolákban való 
oktatása újabb keletű. A kérdés nem is volt 
oly nagyfontosságú addig, míg a felsőbb 
iskolákat meg nem nyitották a leányoknak is, 
illetőleg felsőbb iskolákat nem nyitottak részükre. 
Akkor, amikor még az iskolalátogatás köte-
lezettsége fönn nem állott, kevesebb iskola 
kellett s a kevesebb iskolában kevesebb gyermek 
is tanult s a középiskolán kívül csak elemi 
iskola állván fönn, az elemiek oktatásában fiúk 

22* 
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és leányok együtt részesültek : ritka hely volt 
az, ahol külön iskolát szerveztek volna leányok 
részére. A jobb módúak leánygyermekei nagyobb 
városokban egy pár esztendeig magániskolába 
jártak, vagy zárdában nevelődtek. A nyilvános 
vegyes iskolákban rendesen kevesebb volt a 
leány, mint a fiú s legtöbbször kevesebb ideig 
is járt iskolába ; elegendőnek tartották, ha 
megtanult olvasni, írni és számolni, s mentül 
többet foglalkozott a kézimunkával, azután 
csakhamar az anyja mellé került, ki őt gyakor-
latilag bevezette a háztartási teendőkbe, mert 
a cél az volt, hogy a leányból jó gazdasszony 
váljék. Látjuk tehát, hogy a két nem együttes 
tanítása a gyakorlati élet követelménye volt, 
a taníttatás szükségessége általánosan elismerve 
nem volt, városok, falvak, községek fáztak a 
költségektől, sok talán el sem bírta volna a 
terhet, hogy különválasztva a fiúkat és leányokat, 
ez utóbbiaknak külön iskolát állítottak volna, 
külön tanítóval. De itt-ott a mult század második 
felében látjuk ennek is a nyomát. Nagyobb 
községekben kezdik különválasztani a fiúkat 
a leányoktól s ezeket többnyire férfitanító mellett 
külön osztályba sorozni, csak a kézimunkát 
tanította nő. A külön leányiskola fölállításánál 
tapasztaljuk, hogy a viszonyok kényszere volt 
mértékadó. 

Az újkorszak azonban teljesen ú j viszonyokat 
teremtett. A haladás rohamosabb lett, a leány-
oktatás terén sem érték be immár az elemi 
iskolai tudással ; a leányok részére f'önnállott 
külön magániskolák jórészt megszűntek, jöttek 
a felső leányiskolák, a polgári iskolák, a felsőbb 
leányiskolák ; végre a nő is részt kért magának 
a férfi munkájából, megnyíltak a tanítónőket 
képző intézetek, az általános iskolakötelezettség 
megtöltötte az iskolákat. Mindezek a körül-
mények természetszerűen maguk után vonták 
a nemek különválasztását ott, ahol a fiúk és 
leányok egyaránt nagy számmal iratkoztak az 
iskolákba s a fiúkat a tanítók, a leányokat 
tanítónők oktatták. Ez minden nagyobb város-
ban és községben így történt, már ami az elemi 
oktatást illeti, s ezt az állapotot kell tulajdon-
képen a nevelés és oktatás helyes szempont-
jából normális állapotnak tekinteni. Faluhelyen 
többnyire megmaradt a régi szokás, fiák és 
leányok egy tanító keze alatt vannak az osz-
tatlan iskolában, ameddig az elemi iskolai 
oktatás tart, tehát -a gyermek 12—13 éves 
koráig. A kérdésnek tudományos, lélektani, 
fiziológiai és etikai szempontból való vitatása 
a gyakorlati úzus mellett háttérbe szorult. 

Amerikában, ahol a tanerők legnagyobb része 
nőkből áll, kik a fiúkat is tanítják s ahol 
egészen mások a viszonyok, mint nálunk, fej-
lesztették odáig a kérdést, hogy a nemek együttes 

tanítása majdnem szabály és pedig nemcsak a 
tanítás alsó fokán, hanem annak közép- és felső 
fokán is. Palmgrén, a stockholmi vegyes magán-
iskola igazgatója, Rein Vilmos, jénai egyetemi 
tanár nagyszabású Enciklopédiájában az amerikai 
tanítási rendszerről írva, azt igyekszik bebizo-
nyítani, hogy Amerikában a szétszórt élet 
szükségképen erre a rendszerre vezetett. Részint 
a tanulók csekély száma, részint a gazdasági 
állapotok teremtették meg ; így olvashatjuk, 
hogy a nyilvános iskolák 93°/o-a a nagyobb 
városokban vegyes volt, a magániskoláknak 
pedig 7s része az. 

Sokan azok közül, kik Amerikában jártak s 
az ottani tanügyi viszonyokat alaposan tanul-
mányozták, nem nagyon lelkesülnek e viszo-
nyokért s legföljebb az elemi oktatás fokán 
pártolhatják a koedukációt. Meglehet, hogy 
ami ott beválik, nálunk épen rossz volna, mert 
a sajátságos kultúrállapotokat s az époly saját-
lagos életviszonyokat nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. 

Pedig a viszonyok kétségtelenül egészen 
mások. 

Hogy miképen honosodott meg Amerikában 
a koedukáció úgy, hogy az ott rendszerré lett, 
azt dr. Donai Adolf newarki tanár két rend-
kívül érdekes értekezésében olvashatjuk. Az 
egyik a 9. német-amerikai tanítók nagygyűlé-
séről szól ; a másikban pedig amerikai tapasz-
talatait közli e cím alatt : Az erkölcsös nevelés, 
különösen szexuális tekintetben.* Ezek a közle-
mények ugyan 30 évesek már, de épen azóta 
fejlődött az együttes tanítás Amerikában teljes 
rendszerré, mely mellett a tanulóknak nemek 
szerint való különválasztása kivétel. A német-
amerikai tanítók nagygyűlésén — úgymond a 
szerző — síkra szálltak az iskolaügynek egy 
további vívmánya érdekében, t. i. a két nem 
közös nevelése és tanítása érdekében a nép-
iskola keretében. Azt mondja, hogy az amerikai 
kísérlet bevált s csak az a kifogásolni valója, 
hogy nem mérvadónak vették föl ezt az elvre 
nézve. A másik értekezésben nagyon szomorú 
képét festi az erkölcsi állapotoknak, különösen 
szexuális tekintetben. Ingadozónak mondja az 
erkölcsi alapot, gáncsolja a leküzdhetetlen élvezet-
vágyat, az iszákosságot stb. Az úgynevezett 
nőemancipáció s a két nem közös oktatása 
rokon törekvések, melyek a bennszülött nőktől 
indultak ki és erkölesi reformot jelentenek. (Ezt 
tapasztaljuk nálunk is, a feministák vetették 
föl legújabban összejöveteleiken, gyűléseiken a 
koedukáció kérdését.) A nyilvános iskolákban 
nem választották el a tanulókat, a magasabb 
és szakiskolák pedig magánalapítványok lévén, 

* L. dr. Dütes : Pedagógium. 1878. 50.1. 364. 1. s. f. 
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csak fiúkat vettek föl. A nők befolyásának 
lehet tulajdonítani, hogy a nemek különválasz-
tása, melynek pedig sok pártolója volt, a városi 
iskolákban keresztülvihető nem volt, hanem, 
hogy az egész népiskolában, a felső osztályok-
ban már serdültek járnak, mindenütt a közös 
tanítást hozták be. Lassanként azután a felső 
iskolák és az egyetemek is fölvették a nőket 
közös tanításra, pedig nagyon nehéz dolog volt 
ez, különösen a diákok durvaságai és kimond-
hatatlan aljasságai miat t* A nemek egyesíté-
sének előnyéül említi, hogy a dolog olcsóbb 
volt s lehetővé tette az osztályok nagyobb 
számát. A tanulókat arányosabban lehetett be-
osztani s a tanítók dolgán is könnyítettek. A 
szülők is jobban szerették, hogy gyermekeiket 
mind egy helyen járathatták. 

Arra vonatkozólag, hogy erkölcsi tekintetben 
milyen tapasztalatai voltak a koedukáció terén, 
azt mondja a szerző, ki harminc évi tapasz-
talásra tekinthet vissza, hogy a diákok durva-
sága eltűnt, mikor versenyezni kellett nekik a 
nődiákokkal, emezek viszont kevesebbet ékesí-
tették magukat és egyszerűbben öltözködtek 
s a legszorgalmasabbak közülük egyúttal a 
legszerényebbek is voltak. 0 tehát barátja a 
koedukációnak, habár fölös számmal vannak 
pedagógusok és orvosok, akik lélektani, fizio-
lógiai és etikai szempontból a koedukációt nem 
pártolják. Igaz, hogy, ami Európát illeti, Porosz-
országban is a népiskolák 2A része vegyes s a 
városokban is félmillió tanuló jár vegyes isko-
lákba. De ez itt nem rendszer, hanem a viszo-
nyok követelte szükségszerűség s csak a nép-
iskoláról van szó, nem pedig a középiskoláról 
is, s azt már a lapokban is többször kifejtették, 
hogy az elemi iskolai fokon a koedukáció vesze-
delemmel nem jár s csak ezen a fokon enged-
hető meg, ahol a gyermekek nemi különbsége 
még oly élesen nem válik el. 

Ami az elemi iskolában úgyszólván szabály, 
különösen falusi és kisvárosi iskolákban, leg-
alább ott, ahol az iskolafönntartók anyagi 
helyzete külön iskola nyithatását lehetetlenné 
teszi, azt itt-ott az európai kontinensen a közép 
és felső tanítási fokon is kívánják behozni és 
sok helyen már erre nézve kísérletet is tettek, 
de sokkal kevesebbet, mintsem hogy közér-
vényes következtetést lehetne belőle vonni. 

* Épen mo.it olvassuk egy lapban, hogy a chikagói 
egyetem elhatározta, hogy a két nem együttes stu-
diumát lassanként beszünteti s a férfi- és női hallgatók 
különválasztását teljesen keresztülviszi. Szükség esetén 
két külön egyetemi épületet fognak emelni. A koedu-
káció rajongóit gondolkodóba ejtheti, — teszi hozzá 
a lap, mely e hírt közli — hogy az amerikaiak, kiknek 
bő tapasztalataik lehetnek a koedukáció terén, most 
ily nyomatékosan ellene fordulnak. 

Tettek kísérletet ott is, ahol valamely kisebb 
helyen néhány leány van, ki gimnáziumi tanul-
mányokat szeretne folytatni s ilyen külön iskola 
nincs.* Nálunk a fővárosban a leánygimnázium 
kérdése megoldottnak látszik, következménye 
ez Wlassics Gyula volt közoktatásügyi miniszter 
akciójának, aki a nőknek a bölcsészeti, az orvosi 
és gyógyszerészi pályákra való lépését lehetővé 
tette azáltal, hogy a király 1905 november 
18-án kelt elhatározásával a miniszter előter-
jesztésére a nőknek az egyetemre való föl-
vételét megengedte, amennyiben ezek a sza-
bályszerű föltételeknek megfelelnek. Gimná-
ziumot egyelőre szervezni nem akart s azt a 
társadalom kezdeményezésére bízta. Ámde érett-
ségi bizonyítvány nélkül az egyetemre beirat-
kozni nem lehet. A leánygimnáziumi ügy 
azonban fejlődött s a jelen pillanatban van 
leánygimnáziuma az Orsz. Nőképző-egyesület-
nek : van leánygimnázium a VIII. kerületben ; 
van leánygimnáziumi tanfolyam a budapesti 
felsőbb leányiskolával s a IV. kerületi felsőbb 
leányiskolával kapcsolatban. Ha találkozik leány 
a vidéken, aki a gimnáziumot végezni akarja, 
ezt magánúton teheti. 

Hátra van még, hogy a lélektani, fiziológiai 
és etikai szempontokat is érintsem, melyek e 
kérdés megítélésénél figyelmen kívül nem hagy-
hatók. A feministák, akik úgy a külföldön, 
mint újabban nálunk is a szexuális fölvilágosítás 
érdekében síkra szállanak,** azt mondják, s az 
ő szempontjukból ez érthető, hogy a nemek 
együttes tanítása már azért is célszerű, mert 
a leánynak is ugyanazt az anyagot kell elsajá-
títania, melyet a fiú végez, hogy a fiúk és 
leányok között tehát különbséget tenni nem 
lehet s hogy az együttes tanítástól erkölcsi 
tekintetben is javulást várnak. De a legtöbb 
orvos, pszichológus és pedagógus azt vallja, 
hogy abban a korban, melyben a leány pubertási 
időszakába lép (nálunk a 13., 14. év, sok eset-
ben még előbb) s a fiú úgynevezett kamaszéveit 
éri el, nem tarthatják megengedhetőnek s 
helyesnek sem, hogy fiúk és leányok együtt 
taníttassanak, mert épen ebben a korban a 
nemi ösztön korai ébredésének veszélye fenyegeti 
mindkét nemet. Ebben a korban, különösen a 
nőnél, annak kedélyi és lelki életében is nagy 

* Norvégiában és Dániában vannak a felsőbb iskolák 
között vegyes iskolák is ; Svájcban és Hollandiában 
a magasabb fiúiskolák leányok részére is nyitvák. 
Németországban Oldenburgban, az előbbi Nassauban 
és Badenben egynehány kisebb városban vannak reál-
iskolák közös tanítással. Újabban pedig Baden és 
Württemberg néhány gimnáziumban engedte meg a 
leányok beíratását. (V. ö. Otto Schmidt : Gemein-
schaftliche Erziehung der Geschlechter ? Päd. Zeit. 
1903. 045. 1.) 

** Még pedig ízléstelen reklámmal ! Szerk. 
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változások állanak be. Tekintve, bogy mily 
nagy különbségek mutatkoznak a jellem, a házi 
nevelés, a hajlamok tekintetében, csak nagy 
kételkedéssel lehet fogadni azoknak a véle • 
menyét, akik azt hiszik, hogy a nemek együttes 
tanítása mindjárt megszünteti azt az erkölcsi 
nyomorúságot, melyben korunk leledzik s mely 
egészen más körülményekben leli okát. Különben 
is a tanítás középfokán nézetünk szerint már 
társadalmunk különféle osztályokra való tagolt-
sága is kizárja az együttes oktatást. Ezt a 
körülményt talán nem is igen vették figye-
lembe, pedig nagyon is figyelemreméltó. 

Akik a koedukációért lelkesülni nem tudnak, 
azt is belátják, hogy fegyelem tekintetében is 
másképp kell bánni a serdültebb leányokkal, 
mint a fiúkkal s nagyon nehéz dolog az együtt-
járó kétnembeli fiatalság között a pajtásság 
azon nemét megteremteni, mely a sikeres együtt-
működéshez nem épen szükségtelen. Ahol elemi 
iskolában koedukáció van, ott azt is tapasz-
talhatjuk, hogy a 10 órai pihenőidő* alkalmával 
a leányok külön játszanak s nem igen vegyülnek 
a fiúk közé. 

Az egyetemen talán kevesebb veszéllyel jár , 
ha a fiatal hölgyek az ifjakkal együtt hallgat-
ják az előadásokat, talán a tanulmányok fontos-
sága, az életcél komolysága állják útját a 
diákleányok részéről a léhaságnak és könnyelmű-
ségnek, habár lényegbevágó tapasztalásokról 
még eddigelé be nem számolhatunk. 

(Budapest.) Hevesi Mór. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

V. 
Az egyhuzamban való tanítást csak abban 

az értelemben tartom helyesnek, hogy az elmé-
leti tárgyak délelőtt, a gyakorlatiak délután 
taníttatnának egyhuzamban ; ellenben a föltétlen, 
a nap egyik felét túlterhelő, a másik felét 
szabadon hagyó egyhuzamos tanításnak nem 
vagyok híve. Ellenzem azt, mert káros mind 
nevelés-oktatási, mind egészségi tekintetből, 
amellett, hogy más szempontból sem biztosít 
olyan előnyöket, minőket az egésznapos tanítás 
mellett is nyerni ne lehetne. 

Elek Gyula szerint az egésznapos tanítás 
fárasztó a tanulóra, miből kifolyólag délután 
alélt, levert stb., következésképen figyelmetlen. 
Igaz, s ha ennek a délelőtti három órai tanulás 
az oka, akkor semmiesetre se hozzuk be az 
egyhuzamban való tanítást, mely a mostani 
hosszú szünet mellőzésével még legalább is két 
órán át foglalkoztatja a tanulókat, mert akkor 
a következő órákra csakugyan nem marad egyéb 
fáradtságnál, figyelmetlenségnél és fegyelmez-

hetetlenségnél. Három órai tanulás épen elég 
arra, hogy a zsenge gyermek testi és szellemi 
erejét, a tanító kitartását és türelmét föleméssze. 
Az okvetlenül jelentkező fáradtság, unalom pedig 
a gyakorlati tárgyakra nézve is hátráltató, mert 
azok sikeres tanulásához is szükség van a pihent 
apryra, a jókedv tetterejére s mi más módon 
jutunk ehhez, mint a hosszas pihenés révén ? 
Osztott és rendes létszámú iskolában még segít-
hetnénk a bajon úgy, hogy a tanítási órákat 
félórákra redukálnék, másik felüket játszásra, 
szórakozásra hagyva, de tehetjük-e ezt osztatlan 
s túlzsúfolt iskolában, amilyen legtöbb van s 
ahol az idő sokszor a csupán 6—7 hónapra 
terjedő szorgalmi évszak miatt is drága ? Azon-
kívül, hogy a hosszas ülés, gömyedezés — mert 
ezt a 4. és 5. órán sem kerülhetjük el mindig — 
mennyi alszervi és gyomorbántalomnak, rend-
ellenes vérkeringésnek és nemi fejlődésnek lehet 
kútforrása, annak csak az orvosok a megmond-
hatói ! Már most szeretném tudni, vájjon az 
egyhuzamban tanító iskola kire fogja hárítani 
a túlterhelés, a megcsökönyösítés, az elbetege-
sítés vádját ? Az egyhuzamban való tanítás nem 
terjedhet tovább három óra hosszánál s mivel 
naponta öt órát múlhatatlanul tartanunk kell, 
ha végezni akarunk, folytatnunk kell a tanítást 
délután, mikorra az agy kipihente magát, noha 
a látszat ennek ellene mond. 

A délutáni bágyadtság egésznapos tanítás-
nál nem a kifáradt agyrendszer reakciója, hanem 
az emésztés munkáját végző gyomor hatása. 
Ez épen úgy megvolna akkor is, ha délelőtt 
semmi munkát nem végeztünk volna. Et től az 
agy rendesen végezheti működését, ha délután 
olyan tárgyakat tanítunk, melyek mozgással 
járva, vagy jókedvre hangolva az emésztést 
gyors és könnyű lefolyásúvá teszik. Erre való 
tekintettel aztán csakugyan méltánylandó volna 
az egyhuzamos tanításnak az a válfaja, mely 
az elméleti tárgyakat délelőttre, a gyakorlatiakat 
délutánra helyezné. Ehhez képest a földrajz, 
természetrajz, beszéd-értelemgyakorlat kirán-
dulások keretében lenne megoldandó ; ha jó idő 
van, ezenkívül délutánra helyeztetnének a torna-, 
játék-, kézügyesítő, szépírás- és rajzórák, ének-
lés, szavalás stb. Természetes azonban, hogy 
emellett tanító és tanítvány a délutánt egész 
szabadnak nem tekinthetné. 

De az a délutáni szabadság, amit a föltétlen 
egyhuzamban való tanítás létrehozta, épen a 
legfontosabb és legalaposabb érv ez eszme meg-
valósítása ellen. Merthogy ezáltal a tanuló egész 
délután távol lévén az iskolától, megszokja az 
utcát, hol minden egyebet tanul, csak jót nem, a 
legtöbb esetben nagyon is igaz, anélkül, hogy 
emiatt a szülőket minden esetben nemtörődöm-
séggel vádolhatnók. Kevés azon szülők száma, kik 
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ráérnek egész délután gyermekeikkel foglalkozni, 
magaviseletüket figyelemmel kísérni, vagy képe-
sek magukat e tekintetben nevelővel helyet-
tesíteni. Ki követelheti a szegény szülők meg-
számlálhatatlan sokaságától, hogy a délutáni 
felügyeletet a szorgos kenyérkeresetnél előbb-
valóvá tegye s ki til thatja meg a játszani vágyó 
gyermeknek, hogy az utcán, vagy más szabad 
téren viháncoló társai közé ne vegyüljön, s vájjon, 
ha a szabad délutánokon minden gyermek csa-
ládi felügyelet alatt lehetne is, meg lenne-e 
ezáltal óva attól, hogy rosszat ne lásson és ne 
halljon épen a saját környezetében ? Ha mind-
erre az egésznapos tanítás mellett is megvan 
az alkalom, de legalább minden délután meg-
mentünk a gyermek életéből pár órát a jónak, 
a szépnek. Mint föntebb említém, a szabadban 
való mellőzhetetlen mozgás így is módjukban 
lehet, ba jó idő van, ha meg nincs, otthon is 
csak beszorulnak s — fájdalom ! — sokszor 
olyan lakásokba, melyeknek levegőjéhez képest 
a legdohosabb iskoláé is jóillatú ambra. 

Nem lévén tagadható az a tény, hogy a 
legtöbb gyermek egész délután felügyelet nélkül 
marad, be kell ismernünk, hogy a föltétlen 
egyhuzamban való tanítás a tanítót egyik káros 
végletből a fiaásikba kergeti. Délelőtt foglal-
kozik egészén a gyötrődésig, délután teljes 
sza,badság biztosíttatik számára, amellyel nem 
tudván okosan élni, lelkében összedűl a délelőtt 
keservesen épült szellemi és erkölcsi alkotmány. 
S ennek ellenértéke lenne talán az az idő- és 
munkanyereség, melyet az egyvégbeli tanítás 
tanítók és szülők s az a kímélet, melyet a 
tanulók számára kierőszakol? Aligha. Lássuk 
röviden ezek mibenlétét is. 

Tagadhatatlan, hogy szegény szülőknek gyer-
mekeikre szükségük van. Sokszor kenyérkereső 
társakká is avatják őket s ezek aztán délelőtt 
is mulasztanak. De a legtöbb esetben szegény 
szülők is belátják azt, hogy ami szabad időt 
az iskola hagy, — egésznapos tanítás mellett 
is — az épen elég annyi kézimunka végzésére, 
amennyit 6—12 éves gyermekektől követelni 
lehet, valamint belátják azt is, — csak meg 
kell velük értetni — hogy iskolásgyermekeknek 
elsősorban iskolában a helyük. Ne terheljük 
tanítványainkat házi föladványokkal, bogy jusson 
idő kézimunkára is, meg arra is, hogy édes-
apjuknak a mezőre ebédet vigyenek. De lám, 
a déli 12—1 óráig tartó egyhuzamos tanításnál 
meg épen az ebédvivéstől késnek el a boldog-
talanok. Nem érdektelen itt megemlítenem, hogy 
az én tanítványaim házi körülményei meg 
csodálatosképen olyanok, hogy kivétel nélkül 
csak délelőtt kell miattuk mulasztaniok. Az én 
mulasztóim számát ennélfogva nem csökkentené 
az egyhuzamos tanítás behozatala. De ha fordul 

is elő délután bárhol is egy-két mulasztás vagy 
iskolakerülés épen az egésznapos tanítás miatt, 
az még nem olyan baj, mint amilyen, véle-
ményem szerint, az egyhuzamban való tanítás 
volna. 

Amellett, hogy a tanulók egészsége és jó 
előmenetele veszélyben forogna s a szülők 
keveset nyernének az egyhuzamos tanítás által, 
a tanító sem nyerne egyebet, mint egy kis 
változatosságot. Azt t. i., hogy a déli pihenést 
délutánival cserélné föl. Vagy ha így nincs is 
szüksége déli pihenésre, lenne akkor délutánira, 
mert többet és kétszeresen megfeszített erővel 
dolgozott. A mostaninál több munkaidőt és 
erőt nem nyerhetünk s ha ez nem elég az 
önképzésre, családi és társadalmi dolgok veze-
tésére, fájlalhatjuk, de épen hivatásunk, önma-
gunk, családunk és a társadalom érdekében 
olyan veszélyes lépést, mint az egyhuzamos 
tanítás behozatala, nem tehetünk ! 

Ha az iskolától messze lakó, ruhátlan és 
gyenge táplálkozású gyermekeket télen kímélni 
akarjuk a fölösleges járás-keléstől, tehetjük egész-
napos tanítás mellett is. Egyszerűen megenged-
jük, hogy délre iskolában maradjanak. Ok ezt 
örömmel megteszik s valóságos passzióval adják 
át magukat délben a társasebéd élvezeteinek. 
Számtalan helyet tudok, hol ez szokásban van, 
én magam is ilyen föntmaradó voltam 5 éven át. 
Soha és sehol sem észleltem, hogy e szokás 
ellen tanítónak, szülőnek kifogása lett volna. 

De azt hiszem, elég ennyi az egésznapos 
tanítás védelmére s az egyhuzamban való tanítás 
hátrányainak föltüntetésére. Talán épen hát-
rányos voltát bizonyítja az is, hogy még csak 
a fővárosiak és az újpestiek vitték be iskoláikba. 
Nekik meglehettek azok a kedvező, vagy ked-
vezőtlen viszonyaik, melyek a bevitelt aján-
lották, vagy parancsolták. De az országban 
csak egy főváros és egy Újpest van, a többi 
mind vidék, egészen más viszonyokkal. Kövesse 
a vidék őket minden egyébben, csak ebben az 
egyben ne. Legalább addig ne, míg a tan-
köteles évek meghosszabbítása, vagy a tantár-
gyak kevesbítése, a tanítók szaporítása és 
államosítása folytán tanügyi téren a mainál 
kedvezőbb viszonyok nem fognak keletkezni. 

(Puszta-Tiszaradvány.) Bakos Sándor. 

VI. 
Az egyhuzamban való tanítás ellen tiltakozik 

az iskola újabb föladata. Az iskola szociális 
föladata az, hogy a gyermek otthonává legyen. 
E föladat teljesítésére meg kell ragadni mind-
azon rendelkezésre álló eszközöket, melyek al-
kalmasak arra, hogy a gyermek magát ott-
honosan, a legjobb otthonban érezze. 

Egészségügyi szemponttól tekintetbe kell venn 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 0 . SZÁM. 

azon klimatológiai tényezőket, melyek ártalmas 
befolyásukkal korlátozzák, módosítják az isko-
lába való járás idejét. Az őszi ködös, esős, a 
téli bideg, havas reggeleken legtöbb a későn 
járók, délelőtti mulasztók száma. A helyzet és 
viszonyok ismerete sokszori elnézést, sokhelyütt 
pedig a tanóra kezdetének egy órával továbbra 
halasztását rendszeresen követeli. 

Hazánk ingadozó klimacsoportjai s mindazon 
klimatológiai tényezők, melyek fiziológiai szem-
pontból ártalmasak s az iskolai munka idejét, 
folytonosságát befolyásolják: a tanítási időnek 
a gyakorlat-kipróbalta, célszerűségi szempon-
toknak megfelelő, mai berendezettsége mellett 
döntenek a — vidéken. Hogy a fővárosban 
beválik az újabb rendszer, erre Herderrel azt 
felelem: nem bizonyos, hogy amely törvény 
Athénben jó, Párizsban is az. Az egyhuzamban 
való tanítás megköveteli az iskolák higiénikus 
berendezését, annyival is inkább, mert gyakran 
fordul'elő az az eset, — mint a tapasztalatból 
tudjuk — hogy a szüneteket, melyek az újabb 
rendszer mellett számban és terjedelemben 
nagyobbodnak, a tanulónak az iskolában kell 
töltenie. E jogos követelményeknek mindaddig, 
míg a beruházkodások korát éljük, iskolánk 
megfelelni nem tud. 

A statisztikának a népes osztatlan és osztott 
iskolákra vonatkozó tanulságos számadatai, a 
Néptanítók Lapja gazdag tárházában mozaik-
szerűleg összeállítva megtalálható fölszerelési 
és egészségügyi hiányok s az ezekkel való 
küzdés módjai sokhelyütt még a primitív 
váltakozó rendszerre mutatnak egyrészt, más-
részt az egészségre kevésbé ártalmas, rövidebb 
iskolai tartózkodást javalják. Az iskola köz-
tudomású rossz levegője ártalmas és alkalmas — 
mint a fertőző betegségek gyakori esete s 
áldozatainak nagy száma mutatja — a ragályos 
betegségek befogadására és terjesztésére ; de, 
hogy az iskola levegője a huzamosabb tartóz-
kodás által az adott viszonyok és körülmények 
mellett következményeivel együtt súlyosabb 
lesz, ennek bizonyítgatása alól fölment a logi-
kára való hivatkozás. A kétes értékű szünetek-
től sokat, majdnem mindent vámi annyival is 
inkább nem lehet, mert a hosszabb szünetek, 
mint ezt a gyakorlat emberei tapasztalatból 
tudják, a legalkalmasabbak a tanulók iskolában 
való bancúrozására, a porverésre. A helyzet adja 
a megalkuvásra a parancsszót, mi pedig ennek 
fölismeréiib(n keressük s találjuk a megegyezés-
nek a sokak által sokszor kipróbált módjait. 

Az iskolai élet főszereplője a gyermek. Sze-
replése csak akkor lesz értékes, ha rendelkezik 
a szükséges kellékekkel: ép testben ép lélekkel. 
Rousseau a testet a lélek szolgájának nevezi s 
mint ilyentől megkívánja, hogy erős legyen. 

Az összehasonlító gyermekpszichológia adatai, 
megfigyelései, kísérletezései ; a köznapi élet 
ellesett példái, a testi egészség és lelki épség 
hiányát mutató morál-kriminál statisztika adatai, 
az emberbaráti intézetek száma és szaporítá-
sának nagy szükségei mutatják korunk gyer-
mekeinek testi, lelki fogyatkozásait. Az előidéző 
okok : alkoholizmus, az erkölcsi és természeti 
törvények áthágása, idegesség : köznapi témákká 
lettek, ismerjük mindnyájan. De, ha ismerjük 
a kórt, a gyermek és magunk gyengeségeit, 
miért keressük kétes útakon a boldogulás útjait, 
ahelyett, hogy jobban ránehezednénk a túlter-
helés előidéző okaira : a tananyagra és tanmódra. 

A testi gyengeséget csak fokozhatná, avagy 
előidézhetné az egyhuzamban való tanítás. Miért ? 
Azért, mert az emberek — mint mondja 
Niemayer — úgy tesznek, mintha meginnák 
azt a vizet, melybe már egy embertársuk bele-
mosdott; nem kerülik azt a levegőt, melyet 
mások lélekzése beszennyezett. 

A szemnek épúgy, mint a tüdőnek jó leve-
gőre van szüksége. Huzamos szemlélődés, írás, 
olvasás szemrontók. Elhomályosul tehát az 
iskola egyik főteendője : az érzékszervek óvása 
és óvatása. 

A hosszas ülés, az ezt kísérő fáradtság s 
ennek külső jele, a lábak váltogató összerakása, 
vérkeringési zavarokat idézve elő, ártalmasan 
hat a testre és erkölcsre. 

A hiányos vagy a tízórai túlságos táplálko-
zás gyakori eset leáz. Ha az agyban hiányzik 
a szükséges vízmennyiség, vagy a kelleténél 
nagyobb mennyiségben ömlik, Mosso-féle elmés 
készülék nélkül is tapasztaljuk majd az agy 
lüktetését, a gondolatok zavarát. 

A szobai levegő, ülés, hiányos vagy bő táp-
lálkozás rombolólag hat a lélek szervére, az 
idegzetre. Már pedig az idegrendszer, mint a 
szellem összes működésének közege, erőt kíván 
elsősorban a figyelem „íjj-hiírjának" feszítésé-
hez s az akarat cselekvésére. Figyelem és 
akarathiány szüli az önmagát emésztő, üres 
szellemeket. A figyelem ápolást kíván. 

A figyelmetlenséget az állandó feszítés, mely 
az egyhuzamos tanítással jár s ezzel együtt a 
sokféleség, mesterséges erőltetés és erőlködés 
is előidézheti. Testi és lelki egyensúlyt és össz-
hangot zavar az egyéni erőt meghaladó, kelle-
ténél továbbtartó tanulás. Erőt haladó a tanulás, 
ha ugyanazt a tananyagot rövidebb idő alatt 
akarjuk elvégezni. Ha a szünetek száma és 
terjedelme nagyobbodik, úgy a tanítási idő 
csökken. Ha csökken, beáll a sietés, mely a 
szemlélődés pontjait nem engedi „lassan át-
szűrni a gondolatok műhelyébe", avagy sebti-
ben fölváltja a kényelmes jegyekkel, a szavak-
ka1. Az egyszeri nagy erőfeszítés helyett nem 
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többet ér a többszöri, apró győzelem ? Ziller 
mondja bogy a tanítás által nem szabad 
gyöngébbé lenni a gyermeknek ; egyik erejét 
sem szabad túlfeszíteni, vagy kimeríteni. Min-
den foglalkozás ellenkezik a nevelési törvények-
kel, ha az a gyermek szellemi erejét alászállítja, 
vagy testi egészségének árt. 

Az akarat nevelésének kedveznek a több-
szöri szerepre hívások, cselekvési gyakorlatok, 
melyekre több alkalom nyílik az osztott taní-
tási időben. Az akarat nevelésében szerepre 
jntott engedelmességet föltétlen megköveteli az 
iskola házirendje, mely bel életének mutatója, a 
gyermekeknek az iskolában s majdan sok tekin-
tetben az életben irányítója, a helyes munka-
és időbeosztás példaadója. Szoktatni, gyakorolni 
kell, hogy becsületes munkával fejezze ^be a 
napot. Kötelességeket ismerjen s ezeket gyako-
rolja. Találó a megjegyzés, hogy akinek legtöbb 
üres ideje van, annál jut legkevesebb idő a 
munka elvégzésére. Tétlenség a gonoszság párnája. 

A társas élet ösztöne helyes irányt vesz, a 
bajtársi ragaszkodás a társadalmi ellentétek 
között is kifejlődik, a jótékonyság, részvét több-
szöri alkalma nyílik, ha a gyermek a nap leg-
nagyobb részét a tanító felügyelete alatt tölti 
és szívén a tanító szellemi ujjait többször érzi. 

A szabad délutánok a rombolás ösztönének 
fékevesztett napjai. A rombolás ösztönét nem 
tudjuk legyőzni mindaddig, míg nem adjuk 
kezébe a szeretet fegyverét, mellyel önmaga 
győzze le az emberben az állatot. Ezen fegyver 
nélkül ne engedjük önmagára. A külföldi isko-
lák egyik nemes ténykedése, hogy ápolja, ápol-
tatja a virágot, hogy megszeretve, megvédje a 
néma szenvedőket. „Aki pedig azt kívanja, 
mondja Sauer, hogy növendékei ne kövessék 
saját önző hajlamaikat, hanem magasabb tör-
vényeknek engedelmeskedjenek : az a maga 
kényelmét s érzéki jólétét elfeledve, egészen 
hivatásának szentelje magát, szeretettel adja át 
magát növendékeinek." 

A szabad délutánok által veszt az iskolai 
fegyelem. Ujabb szokások fölvételére nagyobb 
az alkalom, több időt kel lesz oktatására fordí-
tani. A szabadjára bocsátott erkölcsök vissza-
szorítása, büntetése és a jutalmazás közötti 
aránytalanság az iskolát bűnfenyítő intézmény-
nek s a tanítót, hogy Rousseau szavával éljek, 
bérelt poroszlónak tünteti föl. A tanító példája 
múló hatású lesz, ha azt a gyermeknek mennél 
többször s mennél több oldalról megfigyelnie 
alkalom nem adatik. Az iskola követelte illem, 
vallásosság, melyben alkalmilag, a nap három 
szakában gyakorolja magát a tanuló, az osz-
tatlan tanítási idő alatt kevesebb gyakorlatban 
részesül, egy része elvész ; pedig az illemtelenség 
és vallástalanság vádja eddig is nagy, széles-

körű. A régiek a kicsinyek templomává avatták 
az iskolát, hogy szentnek tartsák falát, szent 
érzéssel lépjék át küszöbét épúgy, mint a 
nagyok a templomét. Hol van az a pap, ki azt 
hirdette, hogy a délutáni istenitiszteletet dél-
előtt is elvégzi? A lélek megkívánja időről 
időre a maga gyakorlatát, szent áhítatát, melyet 
a küszöb átlépése, az egyszerű falak is meg-
indíthatnak ; szüksége van ünnepélyes helyekre, 
hol a köznapiság salakját ledobva, a szenvedé-
sek tisztító tüzén át nemesbüljön. 

A fejtegetések s ezek helyességét támogató 
tekintélyi és tárgyi érvek az iskola föladatának 
félreismerését, a mulasztások és mulasztók sza-
porodását, a test és lélek tüneményeinek köl-
csönhatásából a túlterhelés fokozódását, a nevelés 
kormánygyeplőjének megeresztését látják az 
osztatlan munkaidő természetellenes rendjében. 

A természet szavára hallgató régi rend nem 
eltörlést, hanem gyermekismerettel és szeretettel 
való betöltést vár. 

A kicsinyeket ne tiltsuk ki templomukból, 
az ártatlanság menhelyéből, hanem hívjuk, 
gyűjtsük a szentegyházba, a szeretet legelső 
hirdetőjének, az emberiség legnagyobb tanító-
jának, Jézusnak eme szavaival: Engedjétek 
hozzám jönni a lisgyermehket és el ne tilt-
sátok éket, mert ilyeneké az Istennek országa. 

(Nyíregyháza.) Moll Ernő. 

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

Kinevezt^: Jókuti Imre oki. tanítót a szelep-
csényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Erese Sándor 
oki. tanítót a hadadi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Farkas János 
kaszaperpusztai közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 420 K-t ; Csernota János tarnóczi 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
640 K-t. 

Gyáin-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Géczy Viktor napkori nyug. volt róm. 
kath. el. isk. tanító Mária és Erzsébet nevű 
kkorú árváinak egyenként évi 102 K 66 f-t ; 
néh Terebesi Timót beregsárréti nyug. gör. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Román Erzsébet-
nek évi 338 K 50 f-t, két kkorú árvájának 
pedig összesen 112 K 82 f - t ; néh. Mélkő 
József volt páczini ev. ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Tói Erzsébetnek évi 372 K-t; néh. Balog 
Lajos marosújvári áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Antal Rózának évi 680 K-t, Róza, Margit, 
Lajos és Pál nevű kkorú árváinak egyenként 
113 K 33 f-t, együtt 453 K 32 f-t, mind-
össze 1133 K, 32 f-t; néh. Kövesi Sándor nagy-
vázsonyi nyug. ág. hitv. ev. el. isk. tanító özv., 
szül. Hardi Máriának évi 300 K-t. 
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Tépelődés. 
Kijárok hozzád, hogy kitárjam 
Lelkem keservét bús zokogásban. 
Hogy gondolatban, szótlan ajkkal 
Elpanaszoljam mind, ami baj van 
Kis otthonunkban, mit a bánat 
Örök tanyáid vett magának . . . 
Elmondom itt, szótlan . . . Te megérted 
S tudod : mennyit szenvedtem érted . . . 
Elmondom itt, Neked! — — — — 

— — — — — S szellemajkon 
Halk hang zenéje kél.. . Lágy fuvalmon 
Leng át a légin s halkan, búgva, 
Szellemhangon lelkembe súgja : 

„Ne még! Maradj! Szüksége van rád 
Kis Bözsikénknek ! Óh csak maradj hát ! 
Légy őrizője, ápolója, 
Ha bajban lesz : vígasztalója ! 
Mellette vagyok én is szüntelen, 
Álma fölött vigyáz rá szellemem. 
Veletek vagyok hív szeretettel. . . 
Én édes Szívem, ezt ne feledd el !" 

. . . A hang elnémul. . . Hűs szél támad . . . 
Ellebbennek a légi árnyak . . . 
Sajgó lelkem : sorsán merengve, 
Csüggedten tekint a végtelenbe. 
Kábult lélekkél, öntudatlan 
Támolygok haza . . . 

...Se pillanatban 
Víg, mosolygó arccal, szökellve 
Siet elémbe s tárt kebelemre 
Zárom kis lányunk: Bözsikénket . . . 
— Eszmélve, érzem : a szívem éled. — 
„Apuskám, hol volt ?" — kérdi tőlem. 
„Kint voltam, Lelkem, a temetőben.'" 

(Kunágota.) Kun László. 

Fővárosi levél vidékre. 
Kedves Barátom ! 

,Te is elmondhatod, amit Endródi Sándor 
„Ábránd nélkül* című költeményében, mikor 
az élet szürkeségén enyelegve, azzal végzi, hogy 
„boldog, ki megtalálja rá ja — mint én — a 
víg kádenciát". Levelednek az a kedves humora, 
melynek csillogó zománcával bearanyozod a mi 
nyomorúságunkat, valóban üdítőleg ha to t t a 
mindennapiért való tülekedésben eltásult kedé-
lyemre. Szinte elhalt körülöttem a nagyváros 
dübörgő zaja, s ott találtam magamat alföldi 
tanyáitok idegzsongító csöndjében ; hallottam a 
távoli harangszó méltóságos bugását, melynek 
széles rezgéseiből úgy vált ki a pásztorsíp cif-
rázó tilinkolása, mint a hullámzó zöld vetés 

tengeréből a pipacs. Bódító szénaillat szállt 
felém és megcsapott az édes anyaföldnek ter-
mészetes szaga. Azé az édes anyaföldé, mely-
nek meztelenségét te annyira fölpanaszlod ! Hej, 
ha tudnád, hogy ezek a mi padlóink, ezek az 
irígylett kemény tölgyfaparket-tal burkolt pad-
lók, micsoda veszedelmet rejtenek méhükben, 
dehogy kívánnád meg, dehogy epekednél utánuk, 
ha mindjárt mégúgy púposodik is ki bútoro-
tokon a funér! Hogy is mondja csak Arany 
Jánosunk a falusi estről írt örökszép költe-
ményében ? 

„Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak!" 
Nos, nálunk ugyan nem zúg ; falnak se megy ; 

még csak nem is koppan, se kicsit, se nagyot ; 
hanem aztán annál jobban csíp ám ! . . . Píron-
kodás nélkül merem ezt leírni, mert hisz isme-
ritek feleségem fáradhatatlanságát és tudjátok, 
hogy közelismert volt házunk tisztasága az 
egész vidéken. Amióta azonban betettük lábun-
kat ide a fővárosba, azóta rajtunk ez az egyip-
tomi csapás ! Hiába tisztogatunk, hiába adjuk 
bútorainknak az örökös terpentin-, petróleum-, 
nox-, ecet- és sósav-injekciókat, esak azt érjük 
el vele, hogy veszítik színüket, bőrük lekopik, 
inaik lazulnak, csontjaik üszkösödnek és ma-
holnap fölveszik a néhai nevet. Kárba vész 
minden fáradságunk, mert padló és fal, no meg 
a demokrata szomszédság, egyre ontják a vér-
szagra gyűlő éji vadat. 

De talán túlon is túlsókat foglalkoztam ezzel 
a csiklandós tárggyal, melynél esak a cseléd-
kérdés izgatja jobban asszonyainkat. Igaza van 
feleségednek, a mi kedves komámasszonyunknak, 
mikor azt mondja, hogy idefönt nálunk utcát 
söpörni nem kell, sem kertet gyomlálni, s hogy 
még csak aprójószágunk sincs, — az előbb 
említett éji látogatókat kivéve, — amelyet gon-
doznunk kellene. Magunk is úgy gondolkodtunk 
falusi egyszerűségünkben, mikor annak idején 
feljöttünk, hogy nem tartunk cselédet. Másra 
tanított azonban bennünket az élet, no meg a 
„Házirend", melynek 7. §-a szerint a padlót 
sikálni nem szabad. Ehelyett évenként kétszer 
újra beeresztendő friss viaszkkal, ami azt jelenti, 
hogy a padlót naponta kefélni kell. Hogy ez 
micsoda boszorkánytánc, arról annak, aki ezt 
a verejtékes munkát nem végezte, halvány sej-
telme sincs. Szegény feleségem rozoga lábai, 
gyönge tüdeje ezt a mulatságot el nem bírják. 
Itt van azután a „Házirend" 13. §-a, — omi-
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nózus szám! — mely a mosásnál követendő 
eljárást írja körül. Elég lesz ebből talán csak 
annyit elmondanom, hogy a lakásban mosni 
nem szabad. Ott van erre a célra a pince egy 
rejtett zugában a mosókonyha, ahol világos 
nappal is fojtó gőzben, lámpafény mellett kell 
a fehérneműt tisztára mosni és mivel a házak 
függélyes tagosultsága mellett a pince itt a 
fővárosban is legalsó, a padlás pedig legfelső 
része az épületnek, öt emelet magasságba még 
nappal fölhordani a nehéz ruhakosarakat, mert 
ugyancsak a „Házirend" 15. §-a szerint : „este 
lámpással a padlásra menni tilos". Ha pedig 
valamely lakó a háziúr által szentesített eme 
házitörvénynek ezen vagy egyéb §-ait elég 
vakmerő volna áthágni, annak a 22. § értelmé-
ben „fuccs", vagyis örökre száműzetik a ház 
területéről, még pedig statárialiter, 3 nap alatt. 

De menjünk tovább ! „Jön a hajnal bíbor-
szárnyon!" Nálatok kakasszó, nálunk a szemetes 
csöngetyüje hirdeti ezt a fontos eseményt. 
Ilyenkor azután ajtó nyílik, ajtó zárul és a 
„vice" sűrű jókívánságai kíséretében hóna alatt 
a szemetesládával megindul az egész ház cse-
lédsége, hogy a kapu alatt megbeszélje az éjjeli 
eseményeket, míg elődübörög az ormótlan sze-
meteskocsi, melynél csak a szemetesnek a sze-
méttelepen burjánzott élcei otrombábbak, sok-
szor undorítóbbak még a szemétládában fel-
gyülemlett napi hulladék bűzénél is. Tudom, 
megköszönné a komámasszony, ha ebben a 
társaságban kellene csak egyszer is szerepelnie. 

Aztán itt nincs ám a szomszédéknak Sáriká-
juk, akit kölcsönkérhetnénk vagy egy félórára, 
hogy a kicsinyekre vigyázzon, míg az asszony 
a piacon jár ; mint odalent nálatok. A kiseb-
beket iskolába is kellene kísérni vagy mi, hogy 
villamos, bicikli, száguldó kocsi vagy automobil 
el ne gázolja. 

De nem feszegetem tovább ezt a kérdést, 
melynek bővebb taglalását feleségem, mint az 
asszonyoknak egyik leghálásabb témáját, magá-
nak tartotta fönn, lévén a cselédügy az ő hatás-
körébe vágó dolog. 0 bizonyára el fogja pa-
naszolni azt is, mily nehéz gyermekes családhoz 
cselédet kapni, mert a mai cselédközfölfogás 
szerint : minek a nagyságának gyerek ? Nem 
elég, hogy neki (a cselédnek) van, akit majd 
eltart az állami lelencház, hogy azután gond-
talan élet mellett mint dajka valamely rosszul 
számító, ügyetlen úri családnál még jó bért is 
kapjon? így értékesítik ők erkölcseiket! És 
bizony mondhatom, hogy ez jobban jövedelmez 
nekik, mint idefönt akármely óradíjas tanítónak, 
aki sokszor 10—20 koronából kénytelen el-
tengődni havonként. Még szerencsés, ha egy, 
két évi koplalás után megbízást nyerhet, amikor 
az a csekély 1000 korona legalább biztos addig, 

amíg esetleg nem választják rendes tanítónak 
1200 koronára 400 korona lakbérrel vagy 
szélnek nem eresztik, mert itt a fővárosban a 
törvény kifejezett rendelkezése ellenére is állan-
dóan 200 — 300 embert tartanak teljes bizony-
talanságban; egyikét, másikát bizony 7—8 
évig is. 

A XX. század a kenyérért való elkeseredett 
harc százada. Tudod te is és tapasztalhatod 
naponként, hogy egy-egy megüresedett tanítói 
állásra hányan pályáznak. Akad még az évi 
600 koronásra is folyamodó, hogyne akadna 
tehát az 1000 koronás fővárosira is. De' ha te 
mint tanító valamely községben megtelepedel 
és kötelességedet hivatásszerin!i pontossággal 
teljesíted, akkor legalább nyugodtan hajthatod 
le fejedet, mert állásod, kenyered holnap is 
biztos. 

Nem úgy a fővárosi megbízott tanítóké, 
kik közül most is körülbelül 300 várja a sze-
rencsét, hogy a pályázat útján betöltendő 70 
osztálytanítói állásra melyiknek sikerül bejutnia. 
Megjegyzem itt, hogy ezek a kartársaink nem 
onnét nyerték nevüket, mintha a hatóság ben-
nük legjobban megbíznék, h nem azért mivel 
őket sokáig bíztatják, és ők, szegények, bíznak 
is. Mikor azután több évig megbíztak bennük 
és sikerül nekik a teljes bizalmat kiérdemelni, 
(értsd befolyásos pártfogót szerezni !) akkor be-
választják, de a megbízotti évek anyagi zava-
rainak rendezése sötét fonálként vonul végig 
életükön annál is inkább, mert a megválasz-
tottak fizetése a napi megélhetésre sem elég, 
nemhogy a mult hiányát tudja pótolni. 

Nem tudom, emlékszel e még rá, de annak 
idején megírtam, hogy vagy 3 évvel ezelőtt 
Székely Károly a fővárosi tanítók anyagi ügyei-
nek lelkes tanulmányozója, kérdőívet bocsátott 
ki, s a begyűlt adatok földolgozása után a 
kétszer kettő négy erejével kimutatta, hogy 
Budapesten egy a törvényes minimumnak meg-
felelő tanítói lakás legalább 1000 koronába 
kerül. Azi ta ugyanannak a lakásnak az ára 
1300 — 1500 korona. (Közbevetőleg legyen 
mondva, hogy a háziurak zsebe az életviszo-
nyok megdrágulásának legérzékenyebb fok-
mérője.) Fizetésrendezésünk alkalmával érdemes 
előadónk beszédéből megjegyeztem magamnak 
a többi között ezeket a szavakat is: „Általá-
nosan elfogadott gazdasági elv, hogy a t lak-
bérnek nem szabad meghaladnia az összjöve-
delem 20°/o-át. (Rendes körülmények között 
esak 15 — 16%-ot számítunk erre !) Ha ez áll, 
akkor viszont állania kell annak is, hogy a 
megélhetés egyéb szükségletei (80°/o) négy-, 
illetve (16°/o mellett) ötszörösét teszik azon 
összegnek, melybe egy a viszonyokhoz mért 
megfelelő lakás kerül, ami Budapestre alkal-
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mazva azt jelenti, hogy egy családos tanító 
háztartására 4000—5000 korona szükséges, ha 
nélkülözésnek nem akarjuk kitenni." Amit ér-
demes előadónk így a mathematika segítségé-
vel megtalált, azt az élet teljesen igazolja. Ha 
most elgondolod, hogy nálunk a megbízott 
fizetése pusztán 1000 korona, a rendes tanító 
pedig lakáspénzzel együtt 1600, 2080 illetve 
2860 koronát kap és összeveted ezt a körül-
ményt azokkil az adatokkal, melyeket mult 
levelemben előléptetési viszonyainkról közöltem, 
akkor, azt hiszem, fölmentesz annak további 
Hzonyítgatása alól, hogy Mucsa és Budapest 
között mégis csak van valamelyes különbség. Ha 
ott fürge villamos nincs is, van legalább ingyen 
szórakozás, de nálunk még a kutyaugatást is 
meg kell fizetni! 

Bizony nehéz itt az élet, különösen a csa-
ládos emberé. Pedig családot alapítani emberi 
dolog; keresztény szellemben szentség; hazafias 
szempontból fontos nemzeti érdek. Az adóssá-
got törleszteni azonban szigorú kötelesség. Ez 
a szigorú kötelességérzet és a létfönntartás 
nyomasztó gondjai, nem pedig — mint te írod — 
az úrhatnámság viszketegsége kerget legtöb-
bünket a mellékkereset után. 

Igen ám ! Csakhogy hol találjuk ma ezt ? 
Az ismétlőórákból folyó mellékjövedelem, amely-
nek különben komoly tekintetbevételével rendezte 
a főváros 1894-ben a tanítók fizetését, jelenleg 
már a közép- és felsőiskolai tanulók zsebébe 
vándorol. Sőt a tanács annyira megszigorította 
a magánórák adását is, hogy még a saját osz-
tályomba tartozó növendéknek házi tanítását 
is — ha a szülő úgy óhajtja, hogy gyermekét 
én tanítsam, — csupán hatóságom engedelmé-
vel teljesíthetem. 

Az ipariskolai órák volnának azok, mik a 
fővárosi tanító nyomorúságos helyzetét némileg 
enyhítik. Azonban ilyenhez — ha befolyásos 
pártfogód nincsen, — csak akkor juthatsz, 
— s ez áll még az elméleti oktatásra nézve is, — 
ha a mindenre képesítő rajztanfolyamot elvé-
gezted. 

Apropos, tanfolyam ! Ma ebben excellál a 
főváros. Yan elemi iskolai kezdő és haladó, 
ipariskolai általános kezdő és haladó, szakirányú 
haladó és legelőrehaladottabb rajztanfolyam. 
Ezeken kívül itt az ének-, toma-, slöjd-, gaz-
dasági stb. stb. tanfolyam. De nem folytatom, 
mer? mire végére érnék, akkorra már a nyug-

d í j a s tanítók tanfolyamát is életbeléptetik. 
Pedig még arról a bizonyos „életbevágóbb 

dolog"-ról is szeretnék egyet-mást írni, amit 
leveledben pengetsz: a gyermekek neveléséről, 
taníttatásáról. Ebben mi, fővárosi tanítók, meg-
vallom, nagy előnyben vagyunk veletek szemben. 
Ez az, ami némileg elviselhetőbbé teszi nyo-

morúságunkat, és azt hiszem, amint annak 
idején ez hozott föl engem és tart itt továbbra 
is, úgy legtöbbünk kitartásának is ez a leg-
főbb rúgója. Elhiheted tehát, hogy teljesen 
méltánylom e tekintetben helyzetedet és szívem 
mélyéből veletek érzek, mikor arról van szó, 
hogy ártatlan kisgyermekeiteket meg kell fosz-
tani a családi fészek édes melegétől. A sok 
anyagi gond mellett mennyi álmatlan éjszakát, 
mennyi keserű könnyet okozhat távollevő gyer-
mekeitek bizonytalan állapota ! De lásd, kedves 
Barátom ! Ha az a 30.000 tanító naponként 
csak 1 fillért hozna is az Eötvös• alap oltárára, 
hány álmatlan éjszakát tehetnétek nyugodtabbá, 
hány keserű könnyet törülhetnétek le a szülők, 
az özvegyek és árvák szeméből, mert az Eötvös-
alap ilyen körülmények között nemcsak a fő-
iskolai, hanem a középiskolába járó gyerme-
keiteket is gyámolíthatná. 

Én fővárosi ember vagyok, ki Isten segítsé-
gével talán soha sem szorulok az Eötvös-alap 
jótéteményeire, mégis megvan az 50 koronás 
részjegyem. És így vagyunk a fővárosban közel 
400-an. Mennyivel inkább áll érdeketekben 
nettek, kik kénytelenek vagytok fiaitokat távol 
a szülei háztól, drága pénzen a fővárosban 
vagy másutt, főiskolákban neveltetni, hogy az 
Eötvös-alap, ez a humánus intézmény, micél 
hatalmasabb, minél gazdagabb legyen! Hogy 
beteljesedjék nemeslelkű alapítójának és jelen-
legi vezetőségének szinte meseszerű óhajtása, 
hogy az Eötvös-alap a tanítók minimális meg-
terhelése mellett egyetlen kérvényezőt se legyen 
kénytelen üres kézzel elbocsátani s a Tanítók 
Háza köztartási díját, ha nem is egészen el-
törülni, de legkisebbre leszállítani képes legyen ! 
Ez azonban csak a ti hathatós támogatástok 
mellett válhatik valóra, ime például most leg-
újabban igen bő alkalmatok nyílnék erre az 
Eötvös-alap tűz- és jégbiztosító osztályának 
fölkarolásával. Hisz eddig is igen sok kartár-
sunk bonyolított le különféle biztosítási ügyle-
teket, amelyekből — amellett, hogy a nép 
jólétét és boldogulását a biztosításügy köz-
tudatba való átültetésével előmozdították, — 
sokan még tekintélyes mellékjövedelemre is 
tettek szert. Fontos ez nemcsak egyesek, nem-
csak a magánvagyon, hanem a nemzet közgaz-
dasági érdekében is. Értsük meg ezt végre és 
értsük meg azt is, hogy minden honpolgárnak 
szent kötelessége a külföldről bevándorolt 
tőkével szemben, mint nemzeti vagyont, a hazai 
vállalatokat gyarapítani ; annál inkább, mert 
ebben az esetben pl. a ti közreműködéstek 
mellett évenként több ezer koronára rúgó 
vagyonnal szaporíthatja az Eötvös-alap pénz-
tárát is. 

A tanító ne ügynökösködjék! — mondják 
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némelyek nagyképűen. Én. pedig azt mondom, 
hogy ügynökösködni a nép jóléte és boldogulása, 
a nemze'i közvagyon gyarapítása és a hazafias 
széllem ápolá-a érdekében mind a 30.000 tanító-
nak szent kötelessége, bármint berzenkedjenek 
is azok a hamis próféták, kik inkább összetett 
kezekre kárhoztatnak benneteket, csak hogy meg-
óvjátok — szerintük — a tanító társadalmi 
tekintélyét. Kérdezzétek meg őket, mit tettek 
ők már a tanítói tekintély emelésére, mit alkot-
tak eddig a köz javára és hány szegény tanító-
családon segítettek már nagy hanggal és ölbe 
vagy — hej de sokszor! — ökölbe tett ke-
zekkel ? Kérdezzétek meg : mi az a jobb, amely-
nek célravezetőbb voltát sikeres eredményekkel 
tudják előttetek bebizonyítani ? 

Ha a nép látja, hogy a tanító az ő jóakaró 
tanácsadója, vagyonának őre és gyarapítója, 
gazdaságának fejlesztője, szóval a község bol-
dogítója, akkor ne féltse senki a magyar tanító 
tekintélyét, amit különben az Eötvös-alap veze-
tői époly féltékeny gonddal — csakhogy több 
áldásos eredménnyel — őriznek, mint az alap-
nak azok a nagyképűsködő ellenségei, kiknek 
összes ténykedése eddig a becsületes emberek 
és a tisztességes szándék meggyanusításában, 
a gáncsoskodásban és konkolyhintésben me-
rült ki. 

Sokat, nagyon sokat szerettem volna még 
írni mind magán-, mind pedig közügyeinkről, 
félek azonban, hogy máris túlságosan vettem 
igénybe idődet és türelmedet. Azért csak rövi-
den szólok még fizetésünk ügyéről. 

A ti dolgotok, hála Istennek, eldőlt már s 
az évtizedes panaszhangok dicshimnusszá váltak 
ajkatokon, melyet a jobblét reménye és biztos 
bekövetkezése váltott ki lelketekből. Mi azonban 
nagy és nehéz küzdelmek előtt állunk még. 
Igaz ugyan, hogy polgármesterünk a tanítók nála 
járt küldöttségének azt válaszolta, hogy fizeté-
sünket teljesen a mai megélhetési viszonyoknak 
megfelelően és egész biztosan még ez év folyamán 
fogják rendezni; az utánunk nála deputációzó 
polgári iskolai tanítók előtt tett nyilatkozata 
azonban már nélkülözi azt a határozottságot, 
amellyel a mi aggodalmainkat — legalább kis 
időre — elhallgattatni tudta. Ebbe már egy 
„ha" is belecsúszott. Ha nem sikerül a ren-
dezés, drágasági pótlékkal fog rajtunk segíteni ! 
Nincs okom a polgármester szavainak őszinte-
ségében kételkedni, ismerem azonban már any-
nyira a fővárosi viszonyokat és keserű tapasz-
talataim rég megtanítottak arra, hogy ne valami 
túlságosan vérmes reményekkel tekintsek a 
jövőbe. Ügyünk diadalában csak akkor tudnék 
bízni, ha a főváros közönsége maga szegődnék 
mellénk és egy erős, öntudatos közvélemény 
nyomásával hatna sorsunk intézőire. Addig 

azonban, míg társadalmunk nem látja be, hogy 
az a tanító, ki százféle mellékkeresettel kény-
telen testi-lelki erejét elfecsérelni, az iskolába 
csak roncsait viheti energiájának; amíg intéző 
köreink meg nem gondolják, hogy a tanügyre 
mily óriási veszedelemmel jár, ha a tanítónak 
kímelnie kell erejét, hogy az iskola falain kívül 
szerezhesse meg azt, amit hivatalos állása meg 
nem ad neki : a megélhetést, addig vajmi kevés 
a reményem arra, hogy sorsunkon alaposan 
javítsanak. 

Aztán még egy nagy bajunk van nekünk 
fővárosi tanítóknak. A vezetőségtől, egyesek 
munkaerejétől várunk mindent ; de támogatást, 
elismerést vajmi keveset nyujtunk érte. 

Ti ebben is másként vagytok . . . talán. 
Budapest, 1907. évi május havában. 

' + + 

székesfővárosi tanító 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
F. I. Jánosháza. Legalább 2 szobából álló 

lakás minden tanítót a régi törvény alapján is 
megillet. — K. L. Kopár. Nem értjük: miért 
akarná a megállapított nyugdíjigényt leszállít-
tatni, amikor így kedvezőbb önre nézve. — 
Cs. J. B. Ezekre a kérdésekre az új törvény 
végrehajtási utasítása fogja megadni a választ. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter további intézkedésig nem 
tart kihallgatást ; a legközelebbi kihallgatás 
idejét a napilapok utján fogják közölni. 

— A Nőképző-Egyesület jubileuma. Négy 
évtizednyi hasznos és buzgó munkálkodás után 
f. hó 24-én ünnepet ült az Országos Nőképző-
Egyesület : megalapításának negyvenedik év-
fordulóját. Ekkor volt negyven esztendeje, hogy 
megboldogult Veress Pálné, született Beniczky 
Hermin kibontotta az első magyar nőmozgalom 
zászlaját. Az 1867. esztendőben, május huszon-
egyedikén, pénteken, huszonkét magyar úri-
asszonyt tanácskozásra hívott össze, hogy mit 
kellene tenni az akkoriban nagyon elhanyagolt 
és kezdetleges magyar nőnevelés érdekében. 
Közös elhatározással megalakították az Országos 
Magyar Nőegyesületet, elsősorban azért, hogy 
a nők oktatását magasabb színvonalra emeljék. 
Magyarországon akkoriban jóformán csak elemi 
iskola volt a leányok kiképzésére. A Nőegye-
sület 1869-ben már megnyitotta elgő kux-zusát, 
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ma pedig már van négyosztályú elemi iskolája, 
felsőbb leányiskolája nyolc osztállyal, inter-
nât usa hetvenöt növendék számára, főzőiskolája 
és leánygimnáziuma ryolc osztállyal. Magyar-
országon ezidőszerint az első és egyetlen 
teljes intézet a maga nemében. Évtizedek alatt 
ezekben az iskolákban ezer és ezer leánygyer-
meket oktattak, neveltek, akik mind hálával, 
szeretettel gondolnak az ott töltött időre. Év-
tizedek óta egyik legszámottevőbb munkása 
az egyesület a magyar nőnevelésnek. A nagy 
fejlődés pedig mindenkoron lépést tartott a 
modern haladással. Az egyesület falai között 
mindig a vallásos és hazafias széllem volt az 
uralkodó. Semmi idegen áramlat oda be nem 
férkőzhetett, a vezetőség legfőbb elvéül vallotta 
állandóan, hogy a leánygyermek nevelésénél a 
nőiességnek rovására ne essék a tudomány, a 
háziasság a legszebb éke a nőnek, a tudás 
csak ezután következik. A nagy és helyes irány-
ban való fejlődés kétségkívül elsősorban érdeme 
annak a huszonkét magyar úriasszonynak, akik 
az alapítás után vezették az egyesületet. Közülük 
ma már csak heten élnek: Balogh Istvánné 
László Anna, Bar any ay Jánosné Beleznay Aima 
grófnő, Beniczky Gyuláné, Kubinyi Krisztina, 
Odescalchi Gynláné hercegné, Tiudnay Józsefné 
és özvegy Teleki Sándorné. Ez a hét úriasszony 
a régi tisztes hagyományokra támaszkodva, 
amellett a kor igényeit tekintve, ma is anyai 
gondossággal, áldozatkészséggel vesz részt az 
egyesület vezetésében. A jubiláris ünnepen a 
vallás- -és közoktatásügyi minisztert Molnár 
Viktor államtitkár képviselte. Néhai Veress 
Pálné emlékezetének Sebestyén Gyuláné áldozott 
szép beszédben. 

— Kérvény-özön. A székesfővárosi tanítói 
állásokra hirdetett pályázat a m. héten jár t 
le. Pályázó az idén bőségesen akadt. A százhat 
különböző állásra 1247 kérvényt adtak be. A 
legtöbben, 519-en tanítónői állásra pályáztak. 
A különböző állásokra pályáztak : az egy reál-
iskolai tanári állásra 7, a négy felső kereske-
delmi iskolai tanári állásra 13, a két felső 
leányiskolái tanári állásra 7, a két polgári 
iskolai igazgatói állásra 19, a huszonkilenc 
polgári iskolai tanítói állásra 272, a három 
elemi iskolai igazgatói állásra 104, az ötvennyolc 
tanítói és tanítónői állásra 218 tanító és 519 
tanítónő, a hét óvónői állásra 88. Ha a kor-
mány az állások" szervezésére vonatkozó hatá-

rozatokat jóváhagyja, a közoktatási bizottság 
jelölni fog s azután a tanács választ. A válasz-
tás valószínűleg csak a jövő hónap második 
felében lesz. 

— Uj számtankönyv. Szabó Elemér, lapunk 
munkatársa, a tanítói és a tanfelügyelői pályán 
eltöltött 18 évi szolgálata alatt szerzett tapasz-
talatok alapján, az elemi iskolák számára Szám-
tani Leckék cím alatt oly tankönyvet készített, 
mely a jelenleg használatban levő számtan-
könyvektől úgy beosztás, mint tartalom tekin-
tetében teljesen eltérő alapokra van fektetve. 
Az anyag óráról órára van beosztva s a tanulók 
fölfogásához mért gyakorlati példákon kívül, 
a tanító részére rövid útmutatásokat is tartal-
maz. Az ú j tankönyv Lampel Róbert könyv-
kereskedés (Budapest, AntLrássy-út 21. szám) 
kiadásában jelent meg. Ajánljuk az újrendszerű 
tankönyvet a tanítóság figyelmébe. 

— Fölhívás. A Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság Adatgyűjtő-Osztálya tisztelettel föl-
kéri mindazon szülőket és pedagógus urakat, 
akik gyermektanulmányozás céljából bármily 
irányú rendszeres vizsgálatokat végeznek, vagy 
a gyermek testi és lelki életének fejlődéséről 
pontos adatokat gyűjtenek, hogy e munkál-
kodásuk irányáról és eddigi módszeréről az 
Adatgyűjtő-Osztályt értesíteni szíveskedjenek. 
E fölhívás célja csak arra szorítkozik, hogy 
az Adatgyűjtő-Osztály a hazai gyermektanul-
mányi mozgalom szervezettsége és egyöntetűsége 
érdekében evidenciában tudja tartani, hogy az 
ország mely vidékén milyen irányú vizsgáló-
dások, kutatások vannak folyamatban s ahol 
szükségét látja, ott a vizsgálat módszere és 
célja tekintetében esetleges fölvilágosítást, irá-
nyítást adjon. Az Adatgyűjtő-Osztály bárkinek 
a legnagyobb készséggel szolgál ily fölvilágo-
sításokkal a hozzá érkezett kérdésekre. Cím, 
ahová a kérdések és az értesítések intézhetők : 
Nagy László, a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság ügyvivő alelnöke, Budapest, VIII., 
Üllői-út 16/b. Kelt Budapesten, 1907 május 
14-én. Nagy László, a Szakosztály h. elnöke. 
Jáblonkay Géza dr., a Szakosztály ideigl. titkára. 

— A német iskolaegyesiilet, a magyar-
falásáról hírhedt Schulverein, most tette közzé 
tavalyi munkásságáról szóló jelentését. Ebben 
a jelentésben beszámol arról az aknamunkáról 
is, amelyet idegen államokban végez s vázolja 
a külföldön élő németség helyzetét is, termé-
szetesen elferdítve s olyan színben, ahogy a 
maga céljának megfelel. Magyarországról a 
következő szemenszedett hazugságokat mondja 
a jelentés : Magyarországon, mint eddig, mostan 
is gyakori és rejtett támadások céltáblája a 
németség. (?) A hatóságoknak a nem magyar-
nyelvű oktatás korlátozására irányuló törekvése, 
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a régi erővel folyik tovább. (?) A népiskolai 
törvényjavaslatot, meh et a tanítók fizetésének 
kiegészítése címével terjesztett a képviselőház 
elé Apponyi gróf közoktatásügyi miniszter, a 
parlament szigorított módosításokkal fogadta 
el. (?) Ez még jobban elsorvasztja az anya-
nyelven való tanulást, mint az eddigi állapot s 
teljesen kiszolgáltatja a német iskolázást a 
magyarságnak. (?) Ugyancsak hevesen küzdenek 
a német nyelv ellen is, amely harmadfélmillió 
embernek anyanyelve Magyarországon. Negyven-
egy magyar gyalogezred közül harmincötben 
elrendelték a magyar ezrednyelvet. (?) 

— Népipar-értékesítés. A Balatoni Szövet-
ség (Budapest, Rákóczi-út 38. sz.) Somogy, 
Veszprém éi Zala vármegyék tanítóihoz átira-
tot intézett, melyben a többek között ez fog-
laltatik: „A Balatoni Szövetség Somogy, Zala 
és Veszprém vármegyék azon háziipari készít-
ményeit, melyek ajándék- vagy emléktárgyak-
nak alkalmasak, a nyár folyamán a Balaton 
több pontján óhajtja árusíttatni. Ezen törek-
vésünknek célja egyrészt az, hogy a népnek 
legszegényebb rétegeit keresettel lássuk el, 
másrészt pedig, hogy a fürdővendégek kezébe 
magyaros emléktárgyakat adjunk. Arra kérjük 
igen tisztelt tanító urat, ha községében vala-
mely olyan házi ipart (szövés, hímzés, faragás 
stb.) űznének, mely erre a célra alkalmasan 
volna fölhasználható, tudassa azt velünk és 
lehetőleg tájékoztasson bennünket az hányban 
is, hogy a készítők mely tárgyat minő fel-
tételek mellett és mily mennyiségben lenné-
nek hajlandók rendelkezésünkre bocsátani?" 
A fölhívásnak, reméljük, meglesz az óhajtott 
hatása. 

— Gyengeelméjü gyermekek fölvétele. 
A gyengeelméjűek budapesti m. kir. orsz. inté-
zetében az 1907/8. tanévben több hely üresedik 
meg. Ezekre a helyekre fölvétetnek 7—10 éves 
korban levő, nevelés-tanításra alkalmas gyenge-
elméjűek. A fölvétel iránti kérvényeket a nagy-
méltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címezve, 1907. évi június hó 
10-ig kell beküldeni az intézet igazgatóságához. 
A kérvényhez szükséges nyomtatványokat bárki-
nek ingyen megküldi s levélbeli megkeresésre 
bővebb fölvilágosítást szívesen nyújt az intézet 
igazgatós ága (I. ker., Alkotás-utca 53.). 

— Adakozás. Nálunk befolyt: az Eötvös-
alap javára : ruszkabányai társ. el. iskola tanító-
testülete (általa rendezett hazafias ünnepély 
jövedelméből) 15 K ; a „Tóközi-kör" gyűjtése 
(Enesén tartott gyűlése alkalmával, beküldte 
Kaller János, C zakóháza) 3 K ; Polster János 
gyűjtése (Hácsi) 2 K (ehhez járultak: Kring 
Miklós 60 f, Polster János 1 K, az iskolás-
gyermekek 40 f). 

— Rövid hírek. Fölhívás előfizetésre. Mendöl 
Ernő és Tóth Aladár tanítók a különféle nem-
zeti ünnepekre a magyar költők és dalszerzők 
legremekebb gyöngyeiből „Szavaló- és dal-
könyvet" szerkesztettek az ifjúság számára. A 
dalok mind zenésítve vannak két, illetőleg 
három szólamra. Nagy hasznát veszik e műnek 
azon kartársak, akik a nemzeti ünnepeket tanít-
ványaikkal és az ifjúsággal megszokták tartani. 
A könyv szerkesztői kérik pályatársaikat, hogy 
értesítsék őket egy levelezőlapon arról, hogy 
hány példányt vennének át e könyvből. Egy 
példány ára csinos és tartós kötésben (körül-
belül 120 oldalon) 50 f lesz (a bolti ár nagyobb). 
A megrendeléssel Tóth Aladár tanítóhoz, Ipolv-
szakállos (Hont megye), kell fordulni. A könyv 
f. évi augusztus hóban fog megjelenni. — 
Siketnémák fölvétele. A siketnémák heves-
vármegyei intézetébe a jövő iskolai évre több 
ingyenes, félfizetéses és fizetéses siketnéma 
gyermeket vesznek föl. A fölvétel iránt való 
kérvényeket a „Siketnémák intézete felügyelő-
bizottságához Egerbe", június hó végéig kell 
beküldeni. Bővebb fölvilágosítást az intézet 
igazgatósága nyújt. — Gyűlések. A „Csanád-
megyei Tanítóegyesület június hó 3-án dél-
előtt 9 órakor tar t ja XXXVI. évi rendes köz-
gyűlését Makón, a vármegyeház nagytermében. 
Ax „Nagykük üllőm egyei ált. tanítóegyesület" 
június hó 6-án d. e. 10 órakor Segesvárt, az 
áll. isk. tornatermében tartja évi rendes köz-
gyűlését. A „Besztercze-Naszódvármegyei ált. 
tanítóegyesület" június hó 2-án d. e. 9 órakor 
Oradnán, az állami elemi iskola 30 éves fönn-
állásának megünneplésével kapcsolatosan tartja 
XXII. rendes közgyűlését. 

— Halálozások. Székely Antal székesfővárosi 
tanító áldásos működésének 31., életének 54. 
esztendejében elhunyt. Áldás emlékére ! 

Szerkesztő i üzenetek . 1. S. 1. Bsztmihály. Kér-
désükre a törvényjavaslat szentesítése után kiadandó 
végrehajtási utasítás fogja a választ megadni. — 
T. K. India. Gyakran megüzentük már, hogy iskola-
társak találkozására vonatkozó fölhívásokat lapunk 
szerkesztőségi részében nem közölhetünk. — H. A. 
Használhatja. — Ev. ref. tanító. 1. Lenn van 29.293. 
sz. a. a vármegyei közigazgatási bizottságnál. 2. Csak 
a rendes tanítói álláson eltöltött éveket számítják be 
a korpótlékba. 3. Tanácsadó rovatunk fog erről leg-
közelebb fölvilágosítást adni. — L. I'. Gyorok. Eddig 
már alkalmasint elintézték 16.964. sz. a. 

Tartalom : Irányelvünk. Lakatos Lajos. — A taní-
tók a népért. Cs. É. — A koedukáció. Hevesi Mór. — 
Az egyhuzamban való tanításról. V. Bakos Sándor. 
"VI. Stoll Ernő. — Hivatalos rész. — Szünóra : 
Tépelődés. (Vers.) Kun László. — Fővárosi levél 
vidékre. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Újvár y 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 . 

Megjelenik e lap minden hétét* egyszer, csütörtökön (este). 

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

Előfizetési 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. Eiryéb hirdetéseknek az egcsz oldal egy hetvenketted ré»zét 
tevő petit nyomásu es egyhasabú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEli., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, l. KEB., ISKOLA-TÉB 5, 

ira,tolta/t nem ad.unie vissza. 

A népművelés országos szervezése. 
Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter, aki utóbbi beszé-
deiben több ízben hangsúlyozta, hogy 
aa általános választójog törvénybe ikta-
tása okvetetlenül megköveteli a nép-
műveltség emelését, lévén ez az egyedüli 
biztos orvosság a lelketlen és jórészt 
hazafiatlan izgatás ellen, nagyfontosságú 
rendeletet intézett az Orsz. Közoktatási 
Tanácshoz. A miniszter szakszerű útmuta-
tás t kíván az iskolám, kívüli tanítás egy-
séges és állami szervezetére. 

Gróf Apponyi miniszter rendeletének 
bevezetése konstatálja iskoláink elma-
radottságát. A népiskola még az összes 
tanköteleseket sem képes befogadni, a 
középfokú oktatás tagoltsága pedig nem 
felel meg a társadalmi munkafölosztás 
kívánalmainak ; végre a főiskolák száma 
csekély s nem elegendő a tudomány 
terén való önálló érvényesülésünkre. Az 
állam ugyan kötelességének ismeri mind 
a három fokozatú iskola kiépítését; de 
ez egyfelől hosszadalmas munka, más-
részt szükségesnek mutatkozik, hogy az 
ismeretek forrásaihoz a nemzet mennél 
szélesebb rétegei az iskolán kívül is hozzá-
jussanak. A rokonlelkű mozgalmak kül-
földön mindenütt az állam támogatásá-
val boldogultak; nálunk is szükségesnek 
mutatkozik, hogy a szabad tanfolyamok 
állami gondozás alá kerüljenek. 

A népoktatási intézmények fogyaté-
kosságán segíteni a legsürgősebb. A la-
kosságnak csak 51*4 százaléka tud írni-
olvasni és vak tudatlanságában önző 
izgatásnak van kiszolgáltatva. A nép 
gyermeke főleg a testi és erkölcsi válság 
korában, tehát 12—20. évéig nem ma-
radhat magára és környezetére hagyva. 
A nyugati nagy nemzetek mind föl-
ismerték e dolog jelentőségét s viszo-
nyaik szerint1 intézkedtek a felnőttek 
oktatásáról. Franciaországban 1904— 
1905-ben 47.330 hallgatója volt a fel-
nőttek tanfolyamainak. Angliában száz-, 
ezrek vesznek részt a falusi kurzusokban, 
amelyeket az állam anyagilag támogat. 
Németországban a törvény kötelezi az 
ipari és kereskedelmi testületeket az 
alkalmazottak továbbképzésére, 18 éves 
korukig. A kis Svájc és Dánia is példás 
intézményekkel biztosították a nép mű-
velését. Ezekkel egybevetve, a mi köz-
állapotaink elmaradottsága erősen érez-
hető. A társaskörök, egyesületek elszige-
telt tevékenysége, az inasiskolázás és az 
újoncok oktatása csak keveset segít a 
bajon. Egységes állami akcióra van itt 
szükség, amelynek irányelveire vonat-
kozólag a miniszter pontonként a kö-
vetkező kérdéseket intézi a Tanácshoz: 

1. Minő intézkedéssel volna biztosí-
tandó, netalán a törvényhozás közbe-
jöttével is, az egyes közhatóságok, 
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községek, városok, megyei bizottságok 
közreműködése abban a munkában, hogy 
az iskolázatlan, olvasni és írni sem tudó 
felnőttek oktatása országos segéllyel is 
tervszerűen eszközöltessék ? 

2. Miként lehetne országos középponti 
vezetés és gyámolítás létesítésével a tan-
kötelezettség évein túl, főképen az ifjú-
ság 15—21. éveiben, a népnevelő tovább-
képzést általánosabbá és hatásosabbá is 
tenni s ekként egyrészt népünket jobban 
belevonni a nemzeti közművelődés ke-
retébe, másrészt gazdasági boldogulására 
is megadni a kívánatos értelmi és er-
kölcsi készültséget? 

A szélesebb körű műveltség terjesz-
tése, amelyre a szabad líceumok, isme-
retterjesztő egyesületek részéről szintén 
történt kísérlet, a második nagy föladat. 
I t t különösen tudományt népszerűsítő 
irodalmunk szegényes volta teszi sür-
gőssé a cselekvést. A külföld a szabad 
egyetem, népegyetem, University Exten-
sion stb. intézményeivel e téren szintén 
üdvös példát mutatott, de honi viszo-
nyaink tekintetbe vétele e fontos kér-
désben el nem hanyagolható; éâ itt is 
fontosnak mutatkozik az elforgácsolt 
erők egyesítése. Ebben a kérdésben a 
miniszter a következő problémákat 
veti föl: 

1. Mi módon és milyen eszközökkel 
lehetne intézményesen, talán középponti 
vezetés szervezésével is, biztosítani ha-
zánkban a tudományosabb és szakszerű 
képzés iskolán kívül eső tanfolyamait? 

2. Különösen pedig miként volna 
hasznosítható ez irányban a) a főisko-
láknak és középfokú tanintézetek (gim-
náziumok, reáliskolák, különféle szak-
iskoláink) tanártestületeinek közreműkö-
dése 1 b) továbbá a létező egyes irodalmi 
társulatok, népszerű tudományos egye-
sületek munkásságának tervszerűbb ren-
dezése. 

Üdvözöljük a minisztert e nagyfontos-
ságú rendeletért, mely egy része annak 
a nagy programnak, melyet gróf Apponyi 

miniszter a nép művelésének országos 
szervezése érdekében Molnár Viktor 
államtitkár közreműködésével kidolgozott 
s mely a magyar kultúrát gazdasági, 
szociális és nemzeti érdekeink közép-
pontjába helyezi, egészen modern és 
nemzeti fölfogással politikumnak tekinti 
és hivatva van nemcsak az egyetemes 
műveltség elmélyítésére és a legszélesebb 
néprétegekben való elterjesztésére, ha-
nem végső következményeiben a nem-
zeti lélek és gondolkodás' gyökeres és 
üdvös átalakítására is. 

Molnár Viktor államtitkár a Népmívelés 
c. folyóiratban így összegezi ezt a kul-
túrpolitikát: „Közoktatásunkat egészítsük ki 
az iskolán kívüleső közoktatás országos állami 
szervezésével. Képzőművészetünket állítsuk 
csatasorba. Irodalmunkkal hatoljunk be a 
nemzetiségek közé. Kultúrális középpont-
jainkat pedig szereljük föl mindazokkal 
az intézményekkel, amelyek a magyar 
kultúra felsőbbségét és további fejlődésünk-
nek nemzeti alapját biztosítják." 

Ez utóbbi kapcsolatban áll gróf Apponyi 
Albert miniszternek egy másik rendele-
tével, melyet a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Főfelügyelőjéhez intézett a 
Közművelődési Házak érdekében, amelye-
ket megfelelő vidéki városokban minél 
előbb föl akar építeni. A házat a váro-
sok maguk erejéből építik, de a kölcsön 
annuitásait a miniszter vállalja, sőt ha 
a költségvetés födözetet ad rá, tőke-
segítséget is nyújt. Egyelőre kilenc-tíz 
városban építenék föl ezt a kultúrpalo-
tát, amelyben fölolvasó-terem, dolgozó-, 
előadó-, kísérletezőszoba, könyvtár és 
műterein szolgálja együttesen a kultúra 
ügyét. A miniszter most a főfelügyelő-
ségtől javaslatot kér arra nézve, mely 
városokban alkalmasak a viszonyok ilyen 
Közművelődési Ház építésére. 

Reménnyel nézünk e nagyszabású 
kultúrprogram megvalósítása elé. 

e£>í§K3e 
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Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

VII. 

Azon az eszmén, melyet most Elek Gyula 
vetett föl, már akkor gondolkoztak sokhelyütt 
hazánkban, mikor a középiskolák tényleg életbe-
léptették. 

Hogy még nem valósult meg az ország vala-
mennyi városában, annak nem az az egyedüli 
oka, hogy más rendszere van a középiskolának 
és más a népiskolának, ámbár az is. Azonban 
sok más oka is van, melyek közül némelyek 
igen fontosak ellene, némelyek igen fontosak 
mellette és némelyek azt mondják, hogy ez 
nem is valósítható meg, míg ember él. En nagy 
barátja vagyok ez eszmének az én föltételeimmel, 
de megvalósulását a jelen korszak sok forrongó 
eszméjének a megvalósulása utánra várom. 

Sokkal magasabb szempontok szólanak bele 
ebbe a kérdésbe, mint aminőket E. Gy. említett. 
Sőt ő is távol áll ennek az indokolásától, mert 
a tanító kenyerét és családja érdekeit is bele-
viszi . 

Ez a kérdés nem függ össze az egyén érde-
keivel. Ez az emberiség ügye. mely három 
fölkiáltójellel szól a világnak. Igen, mert ez 
először is lélektani és pedagógiai, azután szociális 
és végül : egészségügyi kérdés. 

Lélektani és pedagógiai részével foglalkozott 
E. Gy., ámbár csak állított és nem bizonyított. 
T. i. azt mondja, hogy délelőtt üdébbek és 
kedélyesebbek a gyermekek, míg délután bá-
gyadtak stb. Hát ez nem így van! Hiszen mi 
azt tapasztaljuk, hogy a rajz, tornászat, ének, 
írás, olvasás stb., mit délutánonként tanítunk, 
époly jól mennek, mint délelőtt. Eleve jelzem, 
nem hiszem, hogy E. Gy. más tárgyakat taní-
tott volna délutánonként. Ha nem tanított, 
akkor korántsem hozhat föl indokoltan ezek 
ellen semmit. 

Am inkább állíthatjuk mi, miképp félni lehet 
attól, hogy a léleknek túlterhelő munkája leend 
az, ha a nehéz számtan, nyelvtan, földrajz s 
más elméleti fárasztó tárgyak után még továbbra 
is ott tartjuk az iskolában és a dologra új 
dolgot adunk annak a kicsinek, ki sehogy sem 
fogja föl, hogy tulajdonképen neki miért is 
kell tanulnia? De ennek is van ellenpróbája. 
Nézzük ezt, mint enyhítő körülményt. Azt 
mondja a tapasztalat, hogy a lélek is olyan-
formán pihentethető, mint a test. Ha egyik 
munkából egy másik munkába visszük át. A 
testnél az ülés után pihenés: a járás és más 
testi munka is, így a léleknél egy tárgyban 
való kimerülést akárhányszor ellensúlyoz, s^t 
teljesen kipihentet egy másik tárgy. 

Tehát a számolás stb. után a rajz, ének, torna 

amellett, hogy müvelik a lelket és fölötte érdek-
lik, a lélek mintegy új erőt kap és mintha egy 
más, eddig pihenő képessége lépett volna mun-
kába, úgy végzi ezt amazok után. 

Ez a körülmény E. Gy. mellett bizonyít 
abban, hogy délelőtt lehetne végeztetni az egész-
napi munkát. 

Ámde az a gyermeki lélek nem olyan gép, 
amely csak azon gondolkoznék, hogy : én ezután 
elvégzem ezt, azután ezt, azután készülök hol-
napra. 

Az ő esze össze van nőve a szívvel, a vér 
keringésével, ösztöneivel, vágyaival s ezek semmi-
ben sem adnak igazat E. Gy. kartársamnak 
még az esetben sem, ha a t. gondnokság egy-
hangúlag fogadta is el az ő javaslatát. 

Az a kiesi ész, az a gyermeki lélek nem 
arra való, hogy dolgozzék, hanem arra, hogy 
fejlődjék és az a tanítás nem azért van, hogy 
napszámot végezzen a gyermek és azután mehet 
a tanító privátmunkára. Oh, nem ! Az a tanítás 
arra való, hogy a lélek fejlődését elősegítse, 
erősítse, eszközökkel, támpontokkal lássa el, 
hogy annak idején dolgozni tudjon vele az 
ember. 

De általában még ez sem a cél. Hiszen egy 
bizonyos nagy százalék nem is megy tanulói 
pályára; egy nagy százalék hiába megy, mert 
nem arra való s így még nagy kérdés az, hogy 
indokolt-e egyforma eszközökkel egy időben, 
ugyanazon tárgyakkal, ugyanannyival táplálni 
az egyik gyermeket, mint a másikat ? Látjuk, 
hogy hiába. Mert míg az egyik ember mérnök 
lesz, addig a másik írnok stb. S míg az egyik : 
a mérnök, produkál, addig a másik csak eszköz 
és gép. 

Tehát határozottan állítani a lélekről olyas-
mit, hogy az egész nap munkáját csak délelőtt 
végezze el, legalább is túlzás. Hiszen, ha a 
lélektani okokat komolyan vennők figyelembe, 
arra jönnénk, hogy az olvasáson és íráson kívül 
minden gyermek csak arra volna tanítandó, 
amit ő tudni óhajt, szóval: ami iránt kérdé-
sekkel érdeklődik. Az a kisgyermek a lelkének 
egyik felével azon gondolkozik, hogy az ő anyja 
most ülteti a rucát, hogy süti a kalácsot, vagy 
elment a piacra stb. és neki veszen valamit. 
A lelkének másik részével azon, hogy ő most 
meg fogja mutatni a barátainak az ő kis kutyáit, 
vagy mennek szekerezni stb. 

A harmadik részével: várja a csengetést. 
Miért ? Mert a tüdő, az ösztön azt kívánja, 
hogy kiáltson egyet, szívjon egyet a levegő-
ből stb. 

Dologra való ez a lélek ? Nem. Ez csak 
nevelőben van s ha el nem rontják : olyan 
szerszám lesz, mely talán az emberiségnek is 
szolgálatot tehet. 

24* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. •23. SZÁM. 

Ezzel a fejlődő kis gyémánttal mindent el-
végeztetni egyhuzamban, annyi, mint megtörni 
a fényét. Hiszen nem azért született az ember, 
hogy az iskola kínozza. És az iskola sem azért 
van. Hanem azért, hogy a sóvár léleknek a 
kínálkozó jelenetekben, a meghitt pillanatokban 
föltárja a természet kebel t és titkait, hogy az 
táplálkozzék. Ám csínján ! Most is temérdek 
sokkal megutáltatják az iskolát. Ezen okulva, 
ne alkalmazzunk több erőszakot benne a lélek-
kel szemben. 

A lélek dolgára sokkal jobb, ha a gyermek 
egy kicsit haza is megy, azután az is jó, ha 
érez egy másra nem bízható, sem estére, sem 
holnapra nem hagyható kötelességet is. Ez a 
kötelesség : a délutáni iskola. 

Fölüdül a gyermek otthon, eszik is, látja a 
csirkéket, a kirakatokat, talán a beteg apját, 
vagy testvérét, eszmét cserél a többi testvéreivel 
s azután jön és rajzol. Ezt nem pótolja annak 
a léleknek semmi. 

Ha messze van az iskola, az javítható a 
decentralizációval és ekkor elkerüli az utca 
szennyét is. 

Mi lenne az ellenkezője, t. i. ha iskolába 
nem jönne a gyermek ? Hagynának neki egy 
csomó tanulni- és írnivalót, talán rajzot is, női 
munkát is. Hát ez szabadság ? Ennél jobb az 
iskola, mert ott legalább megkapja az utasítást, 
az irányt, a felügyeletet, s ha készen van : 
minden felelősség véget ért. 

Nézzük a társadalmi helyzetek szempontjából 
is a kérdést ! Teljesen kialakulva három társa-
dalmi szabályt látunk, melyre figyelemmel kell 
lennie az iskolának is. Egyik a hivatalnok- és 
úriosztály, másik az iparos, harmadik a munkás-
osztály. 

Az úriosztály már fölemelte szavát abból a 
tekintetből, hogy téli időben reggel csak 9 óra-
kor menjen a gyermek iskolába. Most amellett 
emel itt-ott szót, hogy csak délelőtt menjen, 
mert a gimnáziumból is 1 óra után jönnek haza 
a testvérek, az apa is akkor jön a hivatalból, 
tehát az egész család ez esetben együtt ebé-
delhet, délután együtt szórakozhatik stb. A 
mamák ezt nagyon pártolják, mert a fődolog, 
hogy így nem késik el az ebéddel, ha nagyon 
későn is kel föl és a délelőttjén nincs útjában 
senki. 

Ezeknek tehát a lélektan : a házirend, a 
kényelem stb. 

Ám az iparososztálynak inkább az van terhére, 
hogy a középiskola miért nem ereszti 1'2 órára 
haza a gyermekeket, hiszen az ember és gyermek 
is akkorra el is fáradhat, meg is éhezik. Ekkor 
nekik, az inasoknak, segédeknek enni kell. Ok 
nem várhatnak. Evés után aztán ismét : ki-ki 
dolga után nézzen. És %z anya nem egyszer 

panaszol, hogy a szegény tanulók mindig csak 
maradékokat és fölmelegített ételt kaphatnak. 

Következik a munkásosztály. És ez csinálja 
a kérdések kérdését! Városon az apa, anya és 
felnőtt testvérek is gyárakban dolgoznak. Itt 
a felügyelet abból áll, hogy este előkeresik a 
hiányzókat, amire van is ok, mert hiszen a 
gyermek itt is keres és talál szórakozást. S így 
megy ez nap nap után. Az anya legföljebb 
betegség esetén marad otthon. Ha otthon ülne, 
ott vesznének. Hiszen óriási a drágaság és az 
apa rendesen nem hozza mindig haza, amit 
keres. Sokszor van munkahiány is, de azért ő 
nem ül otthon, nem törődik a gyermek dolgával, 
ez az anya kötelessége. Már most ez az állapot, 
ez a rendszertelenség kettőnek a kútfeje. Először : 
a gyermek nem kap rendesen és nem kap rendes 
eledelt; másodszor: a felügyelet kérdése egy 
más század eszméje marad. Ezeket lehetetlenekké 
teszik a viszonyok. 

Falun, mikor nincs mezei munka, az anya 
legalább otthon van, mert ott nincs gyár. Mikor 
mezei munka van, akkor már nincs iskola. A 
falusi ember örvend, ha gyermeke otthon lehet, 
mert dolgozik, a városi szidja a szünidőt. 

Már most a munkásosztály gyermekeire jó-e, 
ha délután nem mennek iskolába? Nem jó! 
Hát az úriosztály dolgát az iparosokéval 
hogyan lehet összeegyeztetni ? Sehogy ! 

Vegyük elő az alkotmányos formát : keressük 
a többséget. Mi van több: úr e, vagy iparos 
és munkás ? E két utóbbiból sokkal több van, 
tehát ezek szempontjából a délutáni iskola még 
messze századokra is fönntartandó a mai körül-
mények szerint. 

Ezekután át kellene térnem a kérdés egészség-
ügyi oldalára, de ezt megelőzőleg még van egy 
szavam. A mi iskoláinkba most is jönnek föl 
olyan gyermekek, kik amellett, hogy tudja 
Isten mit vacsoráztak, reggelit sem kaptak. 
Számosan jönnek olyanok, kik egy kis kenyér 
reggeli mellett ott ülnek 10—11 óráig sápadtan. 
Talán ábrándjuk a kenyér és majdnem kiesik 
a lelkük, mikor látják, hogy a nem éhesek 
zsemlyét, vajaskenyeret tartogatnak. Azt kérdem : 
ezeket az éhes gyermekeket ott kívánja-e tar-
tani 12—1 óráig E. Gy.? Én nem. Ezért 
mondom, el kell jönnie annak a korszaknak, 
midőn az iskolák mellett talán ételt kiosztó 
intézmények is lesznek és ekkor ebből a szem-
pontból lehet csak délelőtt a tanítás. 

Egészségi kérdést is tárgyaljunk. 
Hol, melyik iskolánál vannak játszóterek, 

virágos- és gyümölcsöskertek, amelyekben sza-
bad a tanulóknak is jármok ? Én nem ismerek 
ilyent. 
* Mennyi ideig szabad óraközönként szüneteim 

a gyermekeknek, ha 12 vagy 1 óráig ülnek 
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az iskolában ? Megengedhető-e, hogy ez esetben 
is bármely órára délután is fölhívhatók legyenek ? 
Hát, ha fölhívhatók, akkor is csak egyhuzam-
ban foly le a tanítás? 

E. Gy. emleget olyan eseteket is, melyekre 
fölhívhatók a tanulók délután is. No már ez 
csakugyan beleütközik mindenbe ! Hiszen akkor 
először nem egyhuzamos a tanítás, másodszor 
borzasztólag kihasználja a gyermek szabadságát 
és idejét. 

Nem akartam ilyen sokat írni, mert egy-
huzamban ez is rossz, de egy dologról még 
kell szólanom, azután kimondom a véleményemet. 
Ez az E. Gy. által emlegetett kirándulás. 0 ezt 
a gyermekek szabad idejében irányozza elő. 
Hát ez nem tanulás ? Igen, úgy-e ? Csakhogy 
nem órarendes ! Ez a copf. 

A száraz, lelketlen törvények közé szorítja 
a lélek legtanulságosabb működését és boldogító 
munkáját. Természetesen, délutáni órákban kell 
kivinni tanulni a gyermeket, de könyvük legyen 
a természet. Ebben tanítsuk meg olvasni őket. 

Véleményem : lélektani okokból az egy-
huzamban való tanítás a népiskolában a maival 
szemben hátrányosabb ; társadalmi szempontból 
nem kivihető (erkölcsileg értem); egészségileg 
bevárandó az a kor, mikor otthonná tehető az 
iskola, mely megadja a pihenést, üdülést, a 
táplálékot és még estig is képes felügyeletet 
gyakorolni az arra szorulókra. 

Míg ez be nem következik : várni és hagyni 
kell mindent úgy, amint van. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

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

(Valamennyi főtiszt, egyházi Főhatóságnak. — 
46.108. szám.) 

A nem állami elemi népiskolák jogviszonyai-
ról és a községi és felekezeti néptanítók járandó-
ságairól szóló s az országgyűlés mindkét háza 
által immár elfogadott javaslat törvényerőre 
emelkedése joggal remélhető lévén, némely 
előintézkedések már most szükségessé válnak, 
nehogy épen azok késedelmes foganatosítása 
vonja maga után azt, hogy a törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtása meghiúsuljon. 

így : a törvényjavaslat 12. §-ának megállapítása 
szerint az iskolafenntartók, amennyiben t. i. a 
tanítók járandóságait a javaslatnak megfelelőleg 
akár önerejükből, akár államsegély elnyerése 
útján nem rendeznék, amit államsegéllyel csak 
az esetben tehetnek, ha az új törvényben meg-
állapított összes feltételeknek megfelelnek, egy 
a 3 évi átmeneti idő alatt a tanítóknak csupán 
az 1893. évi XXVI. t.-c. által meghatározott 

járandóságokat tartoznak biztosítani s az e cél-
ból 1907. évi június hó 30-ig engedélyezett 
állami segélyek élvezetében 1910. évi szeptem-
ber hó 30-ig meghagyatnak ugyan, azonban az 
államsegélyek kiutalása az esetben is a tanítók 
kezéhez történik. 

Mivel pedig az 1893. évi XXVI. t.-c. alapján 
engedélyezett íizetéskiegészítési és korpótlék-
segélyek ezen törvény értelmében az iskola-
fenntartó kezéhez voltak utalandók, természetes, 
hogy nekem az összes erre vonatkozó utal-
ványozásokat 1907. évi június hó végével be-
szüntetni és egyúttal a változatlanul hagyott 
összegeket 1910. évi szeptember hó 30-ig a 
tanítók nevére folyóvá kell tennem. 

Evégből a törvény szentesítését követőleg 
a vonatkozó s a főtiszt. Főhatósággal is köz-
lendő pénztári intézkedéseket azonnal ki-
bocsátom. 

Az államsegélyek és pedig úgy a fizetés-
kiegészítés, mint korpótlék címén engedélyez-
tettek, az illetékes adóhivataloknál előleges 
havi részletekben az illető tanító nevéi-e tétet-
nek folyóvá olykép, hogy a január és július 
havi nyugtáknak a kir. tanfelügyelő láttamo-
zásával is el kell látva lenni s ezenkívül az 
összes nyugták az iskolaszék elnöke által is 
láttamozandók. 

Mivel pedig az esetben, ha a javaslat törvény-
erőre emelkedik, annak 32. §-a értelmében az 
államsegélyt élvező tanítók, azok is, akik az 
átmeneti idő alatt csupán a régi segélyt veszik 
tovább igénybe, az ott előírt esküt a törvény 
hatályba léptétől három hónap alatt letenni 
tartoznak, és miután a kir. tanfelügyelő az 
államsegélyről szóló első nyugtát csak akkor 
láttamozhatja, ha a tanító előtte az eskü le-
tételét okmánnyal igazolja és mert végül ezen 
eskü a kir. tanfelügyelő vagy ennek megbízottja 
előtt tehető le, a törvényhatósági közigazgatási 
bizottságok útján utasítottam az összes kir. 
tanfelügyelőket, hogy az egyes községekben 
azoknak kellő és célszerű csoportosításával az 
eskü letételére vonatkozó megbízások megadása 
iránt már most intézkedjenek, és hogy minden 
egyes tanítóval azonnal tudassák, hogy az esküt 
hol és kinek kezébe teheti le, mert elejét kívá-
nom venni annak, hogy a tanítók jogos illet-
ményeiket a hatóságok késedelmezése miatt ne 
kaphassák meg kellő időben. 

És minthogy a hivatkozott törvényszakasz 
az eskü letételéhez az iskolai hatóság jelentését 
is előírja, a kellő előkészítés céljából helyén-
valónak tartanám, ha a főtiszt. Főhatóság is 
már most intézkedni méltóztatnék aziránt, 
hogy az egyes, vagy bizonyos meghatározott 
kisebb körzetbe tartozó iskolák hatóságát ki 
fogja képviselni, s ha a kijelöltek nevét az 
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illetékes kir. tanfelügyelőkkel már most közölni 
méltóztatnék. 

Az eskü kivételének módozatait a már köze-
lebb kibocsátandó s a főtiszt. Főhatóságnak is 
rendelkezésére bocsátandó végrehajtási utasítás 
részletesen körülírja. 

Ugyancsak a szóbanforgó pénztári intézkedés 
keretében gondoskodtam affélől, hogy az 1893. 
évi XXVI. t.-c. alapján fizetéskiegészítési állam-
segélyt élvező minden tanító részére az ú j tör-
vény 36. §-a alapján már július hóban felvehető 
egyszáz (100) korona előleg utaltassék ki, mely 
a folyó év második felében nyerhető magasabb 
segélyből fog az illetőktől levonatni, ha t. i. 
úgy az iskola, mint a tanító a törvény követel-
ményeinek megfelelőnek találtatván, a magasabb 
összegű államsegély megadatott, ellenkező eset 
ben pedig a tanító javára egyszersmindenkorra 
engedélyezett segély jellegével bír, mely a jövő 
tekintetében semmiféle jogot nem állapít meg. 

Szükségesnek tartom egyidejűleg rámutatni 
arra is, hogy a közelebb életbelépő új törvény 
rendelkezései szerint a fizetés ós korpótlék 
címén megállapított magasabb járandóságok 
pótlásául államsegély csak a törvény összes 
feltételeinek megfelelő iskoláknál alkalmazott, 
törvényes képesítéssel bíró és a törvény köve-
telményeinek megfelelő tanítóknak lesz adható. 

Tisztelettel kérem ezért a főtiszt. Főhatósá-
got, méltóztassák az egyházi főhatósága alatt 
álló felekezeti iskolák iskolaszékeit már most 
figyelmeztetni, hogy az új törvény hatályba-
léptét követőleg a javaslat folyó évi július 1-ét 
állapítja meg annak időpontjául az azon ideig 
már kibocsátandó végrehajtási utasítás rendel-
kezéseihez szorosan alkalmazkodva, a netán 
igénybe venni kívánt fizetéskiegészítési és kor-
pótlék - államsegélyért iskolánként és tanítói 
állásonként kell folyamodniok. Méltóztassék az 
iskolaszékeket arra is figyelmeztetni, hogy azon 
korpótléktöbblet, melyet az új törvény azoknak 
a tanítóknak biztosít, akik az 1893. évi XXVL 
t.-c. alapján már az 1. vagy II. korpótlék élve-
zetében vannak, szintén csak azon iskoláknak 
és tanítóknak jár, kik az új törvény összes 
követelményeinek megfelelnek és az iskola-
fenntartó által a fennebbi módon a főtiszt. Fő-
hatóság hozzájárulásával és az illetékes köz-
igazgatási bizottság útján szintén kérelmezendő. 
Amennyiben pedig úgy az iskola, mint a tanító 
a törvény követelményének megfelel, ezen több-
let mindazon tanítók részére, kik az I. vagy 
II. korpótlék címén az 1893. e'vi XXVI. t.-c. 
alapján államsegélyt nyertek, a törvény életbe-
léptének napjától kezdve fog kiutalványoztatni. 
Az új törvény alá eső kérvényeket a köz-
igazgatási bizottságok folyó évi július hó 1-je 
előtt tárgyalás alá nem vehetik. 

Amidőn ezeket a főtiszt. Főhatóságnak nagy-
becsű tudomására hozni szerencsém van. bátor-
kodom egyúttal arra is kérni, hogy a tanítók 
kellő tájékoztatásáról a saját hatáskörében is 
gondoskodni méltóztassék, mert nagy súlyt 
helyezek arra, hogy a tanítók az őket megillető 
összegekhez már július hóban hozzájussanak. 

Az egyes pénztári intézkedések természetesen 
a főt. Főhatósággal annak idején külön-külön 
közöltetni fognak. Ha pedig netán előfordulna, 
hogy tévedésből nem a főt. Főhatóság egyházi 
főhatósága alá tartozó iskolát, illetve annak 
tanítóját érintő intézkedésről küldetett meg a 
főtiszt. Főhatóságnak az értesítés, amit a munka 
szertelen tömege mellett a legnagyobb vigyázat 
dacára sem lehet kizárni, méltóztassék ezen 
értesítést a hozzám történő felterjesztés helyett 
közvetlenül az illetékes egyházfőhöz áttenni. 

Végül legyen szabad a főtiszt.Főhatóságot tisz-
telettel felkérnem, hogy az egyházi főhatósága 
alatt álló tanítóknál saját részéről is teljes 
eréllyel odahatni méltóztassék, hogy amidőn a 
törvényhozás az ő anyagi helyzetük kedvezőbbé 
tétele érdekében az állam ily nagymérvű meg-
terhelését hozza áldozatul, azzal szemben a 
kötelességek buzgó teljesítésével, a gondjaikra 
bízott gyermekek valláserkölcsös nevelésével 
és a tanító hazafias és nemes feladatának 
odaadó betöltésével róják le tartozásukat a 
nemzet iránt. 

Budapesten, 1907. évi május hó 15-én. 
Apponyi. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi közigazgatási bizottságnak. 4ti.lü§. sz.) 

A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól 
és a községi és felekezeti néptanítók járandó-
ságairól szóló s az országgyűlés mind a két 
háza által immár elfogadott javaslat törvény-
erőre emelkedése joggal remélhető lévén, némely 
előintézkedések már most szükségessé válnak, 
nehogy épen azok késedelmes foganatosítása 
vonja maga után azt, hogy a törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtása meghiúsuljon. 

így : 1. a törvényjavaslat 12. §-ának meg-
állapítása szerint az iskolafönntartók, amennyi-
ben t. i. a tmí tók járandóságait a javaslatnak 
megfelelőleg akár önerejükből, akár államsegély 
elnyerése útján nem rendeznék, amit állam-
segéllyel csak az esetben tehetnek, ha az ú j 
törvényben megállapított összes föltételeknek 
megfelelnek, egy 3 évi átmeneti idő alatt a 
tanítóknak csupán az 1893. évi XXVI. t.-c. 
által meghatározott járandóságokat tartoznak 
biztosítani s e célból 1907. évi június 30-ig 
engedélyezett állami segélyek élvezetében 1910. 
évi. szeptember 30-ig meghagyatnak ugyan, 
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azonban az államsegély kiutalása ez esetben is 
a tanítók kezéhez történik. 

Mivel pedig az 1893. évi XXVI. t.-c. alapjín 
engedélyezett fizetéskiegészítési és korpótlék-
segélyek ezen törvény értelmében az iskola-
fönntartó kezéhez voltak utalandók, természetes, 
hogy nekem az összes erre vonatkozó utal-
ványozásokat 1907. évi június végével beszün-
tetni és egyúttal a változatlanul hagyott össze-
geket 1910. évi szeptember 30-ig a tanítók 
nevére folyóvá kell tennem. 

Evégből a törvény szentesítését követőleg 
a vonatkozó s a bizottsággal is közlendő pénztári 
intézkedéseket azonnal kibocsátom. 

Az államsegélyek és pedig úgy a fizetés-
kiegészítés, mint korpótlék címén engedélye-
zettek az illetékes adóhivataloknál előleges havi 
részletekben, az illető tanító nevére tétetnek 
folyóvá, olyképp, hogy a január és július havi 
nyugtáknak a kir. tanfelügyelő láttamozásával 
is el kell látva lenni s ezenkívül az összes nyug-
ták az iskolaszék elnöke által is láttamozandók. 

Figyelmeztesse azonban a bizottság a kir. 
tanfelügyelőt, hogy amennyiben a javaslat tör-
vényerőre emelkedik, annak 32. §-a érteiméima 
az államsegélyt élvező tanítók, azok is, akik 
az átmeneti időben csupán a régi segélyt 
veszik igénybe, az ott előírt esküt a törvény 
hatálybaléptétől három hónap alatt letenni 
tartoznak s hogy a kir. tanfelügyelő az állam-
segélyről szóló első nyugtát csak akkor látta-
mozhatja, ha a tanító előtte az eskü letételét 
okmánnyal igazolja. 

Mivel pedig ezen eskü a kir. tanfelügyelő, 
vagy ennek megbízottja előtt tehető le, már 
most intézkedjék a kir. tanfelügyelő az egyes 
községekben, esetleg több szomszédos községnek 
kellő és célszerű csoportosításával az eskü ki-
vételére vonatkozó megbízások megadása iránt ; 
a megbízottak nevei az illetékes egyházi főható-
ságokkal közlendők és az államsegélyt élvező 
iskolák iskolaszékei szintén értesítendők, hogy 
az esküt kinek kezébe és hol teheti le, nehogy 
a beálló késsdelmezés folytán a tanító jogos 
illetményeit idején meg ne kapja. 

Az ez irányban tapasztalható lanyhaság vagy 
mulasztás súlyos felelősséggel jár, mely szigoráan 
fog érvényesíttetni. Az eskü kivételének módo-
zatai iránt a már közelebb kibocsátandó végre-
hajtas részletes tájékozást nyújt. 

2. Ugyancsak a szóbanforgó pénz1 ári intéz-
kedés keretében gondoskodtam affelől, hogy az 
1893. évi XXVI. t.-c. alapján fizetéskiegészítési 
államsegélyt élvező minden tanító részére az 
új törvény 36. §-a alapján már július hóban 
fölvehető 100 (egyszáz) K előleg utaltassák ki, 
mely a folyó év második felében nyerhető 
magasabb segélyből fog az illetőktől levonatni, 

ha t. i. az iskola, mint a tanító a törvény köve-
telményeinek megfelelőnek találtatván, a maga-
sabb összegű államsegély a tanítónak megadatik, 
ellenkező esetben pedig a tanító javára egyszer-
smindenkorra adott segély jellegével bír, mely 
a jövő tekintetében semmiféle jogot nem álla-
pít meg. 

Súlyt helyezek arra, hogy ezen intézkedésem 
pontosan és oly időben foganatosíttassék, hogy 
minden tanító már július. havában az őt meg-
illető összeghez hozzájusson s a bizottságnak 
ezirányú munkáját megkönnyítendő, az iskola-
székek értesítéséhez fölhasználható megfelelő 
űrlapokat idemellékelten küldök. 

Szükségesnek tartom egyidejűleg rámutatni 
arra is, hogy a közelebb életbelépő új törvény 
rendelkezései szerint a fizetés és korpótlék 
címén megállapított magasabb járandóságok 
pótlásául államsegély csak a törvény összes 
föltételeinek megfelelő iskoláknál alkalmazott, 
törvényes képesítéssel bíró és a törvény köve-
telményeinek megfelelő tanítóknik lesz adható. 

Ehhez képest figyelmeztesse a bizottság a 
hatósága alatt álló községi és izraelita feleke-
zeti iskolaszékeket, hogy az új törvény hatályba-
léptét követőleg (a javaslat f. évi július 1-ét 
állapítja meg annak időpontjául) az azon ideig 
már kibocsátandó végrehajtási utasítás rendel-
kezéseihez szorosan alkalmazkodva, a netán 
igénybe venni kívánt fizetéskiegészítési és kor-
pótlék-államsegélyért iskolánként és tanítói 
állomásonként kell folyamodniok. 

Figyelmeztesse arra is, hogy azon korpótlék-
többlet, melyet az új törvény ..azoknak a tanítók-
nak biztosít, akik az 1893. évi XXVI. t.-c. 
alapján már az L vagy II. korpótlék élvezetében 
vannak, szintén csak azoí iskoláknak és taní-
tóknak jár, akik az új törvény összes föltételei-
nek megfelelnek és az iskolafönntartó által a 
fönnebbi módon a bizottság útján szintén 
kérelmezendő s hogy ezen többletet — ameny-
nyiben úgy az iskola, mint a tanító a törvény 
követelményeinek megfelel — azon tanítók 
részére, kik az I. vagy II. korpótlék címén az 
1893. évi XXVI. t.-c. alapján államsegélyt 
nyertek, a törvény életbeléptének napjátyl kezdve 
fogom utalványozni. Az új törvény végrehajtási 
utasítását már legközelebb kibocsátom s mert, 
amint már jeleztem is, az előbb említett kér-
vények szorosan annak szem előtt tartásával 
lesznek fölszerelendők és a bizottság ált il el-
látandók, a fölösleges munka elkerülése végett 
kérem, hogy a bizottság annak kézhezvétele 
előtt a föntebb érintett címen benyújtandó 
kérvényt tárgyalás alá ne vegyen és hozzám 
föl ne terjesszen. 

Elvárom, hogy úgy a bizottság, mint a kir. 
tanfelügyelő és az összes közigazgatási ható-



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. •23. SZÁM. 

ságok minden alkalmat fölhasználnak a hazai 
tanítóság előtt annak újból és újból történő 
hangsúlyozására, hogy amidőn a törvényhozás 
anyagi helyzetük kedvezőbbé tétele érdekében 
az állam ily nagymérvű megterhelését áldozatul 
hozta, azzal szemben a kötelességek buzgó 
teljesítésére a tanító hazafias, nemes föladatának 
odaadó betöltésére föltétlenül számítok. 

Budapesten, 1907. évi május hó 15-én. 
Apponyi. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi szab. kir. és törvliat. joggal felruhá-
zott város közigazgatási bizottságának. — 8805. sz.) 

A m. kir. pénzügyminiszter úr által kiadott 
1906. évi 51.396. számú Körrendelet és Uta-
sítás, valamint az általam ugyancsak 1906. évi 
54.946. sz. a. kiadott Körrendelet az 1902. évi 
III. t.-c.-ből kifolyólag csupán a kis- és nagy-
községekben, valamint a rendezett tanácsú vá-
rosokban levő állami és államilag segélyezett 
községi polgári, felső nép-, elemi, gazdasági 
ismétlő- és iparostanonc-iskoláknak, továbbá 
a kisdedóvodáknak és végre a községi iskolai 
alapvagyoni számadásoknak első megvizsgálását 
teszi az illetékes m. kir. pénzügyigazgatóságok 
mellé rendelt számvevőségek, számvevőségi ki-
rendeltségek, illetőleg járási számvevők köteles-
ségévé; míg a szab. kir. és törvényhatósági 
joggal fölruházott városokban levő ily nép-
oktatási intézetek számadásait, az 1876. évi 
XXVIII. t.-c. 6. §-ának 7. pontja értelmében, 
az illető város közig, bizottságának, törvény-
hatoságának számvevősége tax-tozik első ízben 
fölülvizsgálni. 

Minthogy azonban az utóbb hivatkozott tör-
vény eme kívánalmától a múltban is mindenkor 
eltekintettem, főleg azon okból, mert a szab. 
kir. és törvényhatósági joggal fölruházott váro-
sokban levő nagyobb iskolák, óvodák szám-
adásai föltétlen megkívánják, hogy teljes 
egészükben, azaz okmányaikkal együtt tétesse-
nek az 1897. évi XX. t.-c. kívánalmainak meg-
felelő alapos fölülvizsgálat tárgyává : ennélfogva 
tudomás és jövőbeni miheztartás végett értesítem 
a bizottságot, hogy a szóbanforgó, 
szab. kir. és törvényhatósági joggal fölruházott 
városokban levő állami népoktatási intézetek 
mindennemű számadásainak érdemleges fölül-
vizsgálata és az azokra vonatkozó fölmentvé-
nyek megadása továbbra is keb. számvevősé-
gemnek löladatát fogja képezni. 

Budapest, 1907 május hó 22-én. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Jelen minőségében áthelyezte: Babarczy 

János udvarszállási és Bálás Béla szegvári áll. 
el. isk. tanítókat, valamint Feyér Sándor felső-
muzslyai és Salamon Gyula bajkai áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Mlinlcá Erzsébet 
váczi róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 440 K-t ; Scheder Anna Klotild 
ruttkai áll. munkaképtelen óvónőnek évi 660 K-t ; 
Albáni Miklós mezőhegyesi áll. ménesbirtoki 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1680 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Popovics Milos bocsári nyug. gör. kel. 
szerb el. isk. tanító özv., szül. Papovics Danicá-
nak évi 452 K-t ; néh. Gálfalvi Ferenc sinfalvi 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Szathmári Rózának 
évi 620 K-t, Ferenc, Erzsi és Miklós nevű 
kkorú árváinak egyenként 103 K 33 Vs f-t, 
együtt 310 K-t, mindössze 930 K-t ; néh. 
Pepa György kanizsai közs. el. isk. tanító 
Oktávián és György nevű 2 kkorú árvájának 
egyenként 116 K 66 f-t, együtt 233 K 32 f- t ; 
néh. Podhradszky György nyug. tanító özv., 
síül. Knyazsovics Emiliának évi 514 K- t ; néh. 
László Ágoston csongrádi nyug. áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Gubisi Erzsébetnek évi 550 
K-t; néh. Nemes Ferenc Géza csobádi ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Hebráncz Borbálának 
évi 455 K- t ; néh. Gsehily András volt kis-
bereznai gör. kath. el. isk. tanító Özv., szül. 
Terébes Juliannának évi 368 K-t, Anna nevű 
kkorú árvájának pedig 61 K 33 f - t ; néh. 
Kudlacsák József volt óhutai kincst. róm. kath. 
tanító özv., szül. Hegedy Jolánnak évi 600 K-t, 
két kkorú árvájának pedig összesen 200 K-t 

T A N Í T Ó K T A N A C S A D Ó J A . 
S. I. Miszla. Attól függ, hogy miféle meg-

állapodásra jut az iskolafönntartó egyház-
zal ; a fölhozott esetekben az egyház nem 
köteles saját költségére helyettest állítani. — 
Arvaliázakba való fölvétel ügyében hozzánk, 
de az árvaházak igazgatóihoz is nap-nap után 
érkeznek tudakozódások. Hogy az ilyen tuda-
kozódásokra minél kevesebb szükség legyen, 
itt leközöljük a tanítói árvaházakba való föl-
vételre vonatkozó szabályt: 1. Az intézetbe 
való fölvételt a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium engedélyezi. 2. A fölvétel 
folyamodvány alapján történik, az illető kir. 
tanfelügyelők közvetítésével. 3. A folyamod-
ványban igazolni kell: a) a tanítói árva élet-
korát ; b) vagyontalanságát ; c) ép és egészséges 
testalkatát; d) végzett tanulmányát; e) hogy 
elhalt szülői a tanítói pályán működtek s az 
országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet tagjai 
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voltak s végül f ) halotti anyakönyvi kivonattal 
és a kezelő orvos bizonylatával, hogy a szülők 
mily betegségben haltak el. 4. Az intézetbe 
fölvett növendékek neveltetés céljából 6—16 
éves korukig lehetnek az árvaházban, hol teljes 
ellátást nyernek s minden szükségessel elláttatnak. 
5. Az intézetbe fölvett növendékek a magukkal 
hozott bizonyítvány alapján hitfelekezetük sze-
rint osztatnak be a városban létező elemi, illető-
leg magasabb fokú iskolákba s mindennemű 
tanszerrel és taneszközzel az intézet által lát-
tatnak el. Az intézet fizeti érettük a beíratási 
és tandíjakat is. Még megjegyezni kívánjuk azt 
is, hogy az anya elhalálozása, ha az apa él, 
— hacsak az anya tanítónő nem volt — nem 
ad jogot a fölvételre ; az ilyen árvák kérvénye 
teljesen figyelmen kívül marad. Egyesek maguk 
óhajtják árvájuk sorsát bent az árvaházban is 
irányítani. Ez lehetetlen, mert aki árváját az 
árvaházba fölvéteti és oda beadja, annak sor»a 
fölött az illető árvaház nevelőtestülete határoz. 
Taníttatásra csak azok az árvák tarthatnak 
igényt, akik igen jól tanulnak. Gyengébb tanulók, 
akár fiúk, akár leányok, valamely jövőjüket 
biztosító gyakorlati pályára adatnak s az ilyen 
árvák, főleg iparostanulók, fölszabadulásukig az 
árvaház gondozása alatt állanak s fölszabadu-
láskor teljes ruházattal bocsáttatnak el. Ameny-
nyiben az orsz. tanítói nyugdíjbizottság a föl-
vételek fölött június és július hóban határoz, 
a kérelmek most, június hóban föltétlenül be-
adandók. Elsősorban szegény és vagyontalan 
teljes árvák, azután vagyontalan félárvák tart-
hatnak a fölvételre igényt. Úgy értesülünk, 
ezután hirdetménnyel teszik figyelmessé az érdek-
lődőket és igényttartókat, — F. Gy. Mándok. Hát 
biz' az nincs rendén, hogy az iskolát mindenféle 
célra átengedik. Ilyen dologban a tanítónak első-
sorban a kir. tanfelügyelőhöz kell fordulnia. — 
Kezdő tiiuító. 1. Miért volna épen az elnök 
kizárva a szavazati jog gyakorlása alól ? 2. 
Csak az illető hitfelekezetbeli lelkész előtt tett 
vizsgálat eredményének megfelelő osztályzatot 
írhatja be a bizonyítványba ; a megelőző év 
számításba nem jöhet. 3. Ragaszkodjék a díj-
levelében foglaltakhoz. — 0 . M. Jobbágytelke. 
A helyettesi minőségben eltöltött szolgálatát 
megelőző ideje a korpótlék szempontjából 

— nézetünk szerint — elveszett. — B. Gy. 
Avasújfalu. Soraiból kivehetőleg nyugdíjazta-
tásával még várhat és miután a 60. életévét 
még be nem töltötte, miként fogja tehát szol-
gálatképtelenségét beigazolni a nyugdíjbizottság 
előtt? De föltéve, hogy szolgálatra nem képes, 
az új törvényjavaslat alapján önt megillető 
magasabb fizetésének megfelelően rendeznie kell 
először nyugdíjigényét és csak azután folya-
modhatik nyugdíjaztatásáért, ha nem akarja 

azt, hogy a mostani nyugdíjigényének és szol-
gálati éveinek megfelelő nyugdíjat élvezzen. — 
P. Öbaksa. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 4. §-a 
csak fokozatos bírságolásról szól ; az elöljáró-
ság által alkalmazott eljárás ellentétben van a 
törvény félre nem magyarázható rendelkezésé-
vel. Ha tovább is alkalmazza a mostani gyakor-
latot, úgy tegyen erről jelentést a tanf.-ségnek. — 
R. A. Demecser. 1. A községi elöljáróságtól. 
2. Miután ön tartja fönn magánjellegű iskoláját, 
mely jogi személytől akarja korpótlékának 
kiszolgáltatását? Majd ha állami, községi vagy 
hitfelekezeti szolgálatba lép, magániskolái szol-
gálatát a korpótlék szempontjából be kell 
számítani. 3. Azért, mert a nyilvánossági jogot 
a közoktatásügyi kormány adta meg, isko-
lája nem állami jellegű, hanem nyilvánossági 
joggal fölruházott magániskola s ennélfogva 
nem kaphatja meg az állami tanítók számára 
biztosított magasabb fizetést és annak foko-
zatait, valaminthogy nincs joga az állami tanító-
kat megillető vasúti kedvezményre sem. — 
B. B. H. 1. Nem az elnök, hanem az iskola-
szék kérheti a fizetéskiegészítést; ha ezt meg 
nem teszi, úgy biztosítania kell a törvényes 
alapfizetést és az esedékes korpótlékokat. 2. 
Nem tehet az átmeneti idő alatt semmit. — 
Községi. A végrehajtási utasítás fogja első 
kérdésére a választ megadni. Azt, hogy a 
saját kérésükre állami iskolához kinevezett 
tanító éveit 1903-től lcezdve beszámítják, mi 
már régen megírtuk, sőt több ízben is ! — 
P. S. Bokor. A nyugdíjigény helyesbítéséért 
most is folyamodhatik. — R. M. Puba. Az önnek 
megfelelő év megjelölésével adjon be (bélyeg-
telen) kérvényt a kerületi parancsnoksághoz. — 
R. Gy. Bajesd. Rendes úton folyamodnia kell 
a beszámításért. — W. J. Tszentmiklós. Hogy 
„mennyi illeti meg önt abból igazság szerint" : 
azt bajos megmondani, de ha el akarja kerülni, 
hogy az illető pöröljön, ajánlja föl legalább a 
költségek felét. — R. P. Őrmező. Állami és 
községi elemi népiskolákban a magántanulóktól 
szedhető vizsgálati díj 8 K ; ezenfölül minden 
magántanuló köteles az ifjúsági könyvtár gyara-
pítására 50 f-t fizetni. A vizsgadíj aránylagosan 
illeti meg a vizsgázó tanítót és az igazgató-
tanítót. Azt, hogy az ottani hitfeleke/eti jellegű 
iskolában magánúton vizsgázó tanulók után 
szedendő díjak egyházhatóságilag miként álla-
píttattak meg, mi nem tudhatjuk. A bizonyítvány 
kiállítása áll. és közs. iskoláknál díjmentes. — 
H. I. Theés. 1. Az 1893. évi XXVI. t.-c. 
végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás a követ-
kező okmányokat írja elő : a községi iskola 
költségvetését, a tanító oklevelét, díj levelét s 
a község egyenes állami adójáról kiállított adó-
hivatali utasítást. 2^H. V., Akadémia-utca. 
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Apáczai Cseri Jánosról. 
A mult héten a kolozsvári református kol-

légium alapításának háromszáz esztendős év-
fordulóját ünnepelte, mely alkalommal a Buda-
pesti Hírlap a következő szép megemlékezést 
közölte Apáczai Cseri Jánosról: „Aszép ünnep 
szerény keretben folyt le. A közvélemény sem 
látott mást benne, mini egy régi, jóhírü közép-
fokú iskolának emlékünnepét, amely elsősorban 
csak a magyar iskolaügy munkásait s az ün-
neplő intézet volt tanítványait érdekelheti. 
Pedig igazság szerint ennek az ünnepnek a 
magyar közművelődés országos ünnepségének 
kellett volna lennie, mert hiszen ez az ünnep 
nemcsak magának az iskola alapításának, hanem 
az iskola alapítójának, Apáczai Cseri Jánosnak 
is emlékünnepe volt. A magyar értelmiség 
idősebb tagjai, kik a magyar szellemi munkás-
ság történetét a jó öreg Toldi Ferenc iroda-
lomtörténetéből tanulták megismerni, bizonyára 
emlékeznek arra a méla akkordrav amellyel 
Toldi a magyar tudományosság és közművelő-
dés e régi nagy alakjának élete és munkássága 
történetét befejezi: ha Apáczai fejedelemnek és 
dúsgazdagnak születik, nemzetének újjászülője 
lesz vala ! — Igen, ha Apáczai fejedelemnek 
vagy dúsgazdag embernek születik, emlékünnepe 
sem lesz egyszerű iskolai ünnepség, hanem 
valóságos nemzeti ünnep. 

Hogy Apáczai Cseri János, a kolozsvári 
református kollégium egyik alapítója volt a 
legelső magyar ember, aki a bölcsészetet elő-
ször magyar nyelven szólaltatta meg, tudja 
minden gimnazista. De hogy mindezideig a 
legnagyobb magyar kultúrpohtikus is ő volt, 
aki két és fél száz esztendő előtt megfogal-
mazott közművelődési programjába már befog-
lalta a modern nemzeti közoktatásügy minden 
elvét, minden követelését és tételét, vajmi 
kevesen tudják. A magyar iskolázás történel-
mének búvárai és írói egyhangúan azt hirdetik, 
hogy Mária Terézia kormánya volt az első, 
amely az általa kiadott Ratio educationish&n 
kimondotta, hogy az iskolaügy politikum. Ez 
is egyike azoknak, a saját rovásunkra menő 
akaratlan történethamisításoknak, amelyek a 
magyarság köztudatában azt a hitet gyökerez-
tették meg, hogy minden igazság, a haladás 
minden mozgató eleme kívülről, elsősorban a 
németektől jött hozzánk. Nem igaz. Mária 

Terézia uralkodása előtt épen száz esztendővél 
hirdette ezt a közoktatásügy-politikai élvet 
Apáczai. 

Az iskolák szükséges voltáról szóló beszédé-
ben, amellyel a gyulafehérvári főiskolától el-
üldözött Apáczai tanszékét a kolozsvári refor-
mátus kollégiumon elfoglalta, a hazájukat igazán 
szerető fejedelmek kötelességévé teszi, hogy 
minden községben magyarnyelvű elemi iskolát 
állítsanak, hogy ez iskolákban s később is az 
oktatás minden fokán, az iskolázás ingyenes 
legyen azért, hogy a szegény jobbágyok gyer-
mekei is tanulhassanak. Igazságtalannak és a 
nemzeti élet szempontjából veszedelmesnek ítéli 
a jobbágyság szokásos kizárását az iskolázta-
tásból. A jobbágyság intézményét károsnak és 
igazságtalannak hirdeti. Tehát nemcsak sz első 
magyar kultúrpolitikus, hanem az első magyar 
demokrata is, ki reformkorszakunk nagy férfiait 
épen kétszáz esztendővel megelőzve, követeli, 
hogy a jobbágyságot is be kell venni az alkot-
mány sáncaiba. 

A népműveltség szélesen kiterjedő alapján 
akarta aztán a felsőbb és tudományos magyar 
nemzeti műveltség épületét fölemelni, mert 
„nyomorult az a nemzet, amelyik tudományt 
csak idegennyelvü kútfőkből meríthet". Ennek 
a nemzeti tudományosságnak műhelye és tem-
ploma a főiskola : az egyetem. Ez egyetem föl-
állítása pedig nem a társadalom, nem is az 
egyház föladata, hanem az országé e's a feje-
delemé. Tehát az államé. Mert egyedül az állam 
adhatja meg az egyetemnek az őt megillető 
szabadalmat. 0 adhatja meg az egyetemnek a 
jogot a tudományos fokozatok — ez igazi 
nemesség — osztogatására is A nemzeti erő leg-
első forrása a tudományok művelésének szék-
helye, az egyetem. Az egyetem adta vissza a 
belga népnek szabadságát. Főiskolái tartják 
Belgiumot folytonosan virágzó erőben. Ami a 
testben a szem, az a hazában az egyetem. 
Nekünk nincs egyetemünk, tehát emiatt is 
osztályrészünk a sötétség. 

De nehogy azt gondoljuk, hogy az a tudo-
mány, amelytől Apáczai a nemzeti erő gyara-
podásását remélte, a középkor vagy az újkor 
első száz esztendejének teológiai és skolasztikus 
tudományossága. Ez a tudomány, mint a böl-
cseség tanulásáról mondott beszédéből kitűnik, 
a modern matematikai és természettudomány. 
E beszédében azt mondja, hogy német katona 
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nélkül Európa egyetlen nemzete, a franciák 
és az angolok sem tudnak hadakozni, mert a 
németek a matematikai tudományokban mind-
nyájukat fölülmúlva, egyre újabb fegyvereket 
találnak föl. Neki azonban, mint magyarnak, 
inkább sírnia kellene, mint beszélnie, mikor oly 
állapotban vagyunk, mint a hajdani zsidók, 
kik, mivel maguk nem tudták, kénytelenek 
voltak még kapáikat és ekéik vasát is élesítés 
végett ellenségeik, a filiszteusok táborába vinni. 
Mi is minden ipari dologban kénytelenek va-
gyunk az idegenekhez fordulni. Idegenek építő-
mestereink, posztógyárosaink, ékszerészeink, órá-
saink, porcellánkészítőink, ágyúöntőink és tüzé-
reink. Ezek aztán kinevetnek minket és méltán, 
hogy kényük-kedvük szerint ránk tukmálhatják 
portékáikat és ravaszon becsaphatnak. 

Ilyen gondolkozású férfiú volt Apáczai. Örök 
dicsősége a magyar elmér.ek és életével egy-
szersmind örökös jelképe is az igazi fölvilágo-
snlt és magyar lelkű tudósnak. Küzdött és élt 
szegénységben. Szenvedett üldözést ; eltűrte és 
elviselte a mellőzés és a félreértés minden 
gyötrő kínját. Nem érte meg eszméi diadalát. 
Ellenkezően, mikor férfikora delén meghalt, 
szemét azzal a kínzó tudattal hunyta le, hogy 
hiába élt. A magyar egyetemek tanácsai helye-
sen cselekednének, ha Apáczai képével emlék-
érmeket veretnének s ez emlékérmeket aztán 
átadnák vade mecnm gyanánt legkitűnőbb pro-
moveáltjaiknak, hogy egész életükön át szemük 
előtt lebegjen az igazi magyar tudós ideálja 
gyanánt Apáczai Cseri János, kit az Isten mint 
Bethlen Miklós írta róla: „ebből az ostoba, 
háládatlan magyar világból, amely ő rá oly 
méltatlan volt, a tudományok nagy kárára, ideje 
előtt kivett". 

I R O D A L O M . 
A Népmivel és, dr. Bárczy István magas szín-

vonalon álló havi folyóiratának 4—5. (április-
májusi) száma gazdag, változatos és tanulságos 
tartalommal most jelent meg. A folyóirat első 
és legértékesebb cikke Molnár Viktor állam-
titkárnak A nép művelésének országos szervezése 
című magvas tanulmánya, melynek konklúzió-
járól lapunk mai számának első cikkében em-
lékezünk meg. Molnár Viktor becses tanul-
mányának alapgondolata az, „hogy a magyar 
kultúra fölényéről az egész ország lakosságát 
meggyőzni siessünk s ezáltal minden állam-
polgárban fölkeltsük a vágyat e kultúra meg-
ismerésére és elfogadására". A kettős füzet 
többi cikkei közül megemlítjük a következőket: 
Witkowszky Sándor: A tanulck túlterheléséről, 
Bardócz Pál : Az olvasás- és írástanítás kezdő-
gyakorlatainak vezérfonalairól, Ember János: 

A mellékfoglalkozásokról, Szalay Béla : A hibás-
beszédűek kezelése, Jablonkay Géza : A kísérleti 
pedagógia, Weszely Ödön : A nemi fölvilágo-
sítás, Szabó Kálmán a memor zálásról, Bárczy 
István : Az Uránia és a szabad tanítás. 

Vizsgálati jutalomkönyvek. A legjobb és leg-
alkalmasabb vizsgálati jutalomkönyvekről, a 
legkiválóbb magyar és külföldi szerzők amaz 
ifjúsági ii atairól, melyeket a. Középiskolai Tanár-
egyesület foglalt rendszerbe s ajánlott az ifjúsági 
könyvtárak részére, könyvjegyzéket adott ki a 
Franklin-Társulat és Lampel Ii. könyvkeres-
kedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság. 
A több mint háromíves füzet felöleli jóformán 
az egész modern magyar ifjúsági irodalmat a 
nagy Jókaitól legújabb szépíróinkig és tanügyi 
férfiainkig s szinte pótolhatatlan segédkönyve 
tanároknak, tanítóknak és szülőknek, kik az 
iskolai évad közeledő végeztével szép, okos és 
hasznos ajándékkal : könyvvel akarják meg-
jutalmazni a gyermekeket. A jegyzékben föl-
sorolt, közel ezer ifjúsági munka mind szép, 
teljes és többnyire illusztrált kiadás, melyeknek 
terjedelméről, külalakjáról, áráról s illusztrációi-
ról hű képet ad a szakszerűen szerkesztett 
évkönyv. Ugyancsak külön füzetben jelent meg 
a gyermekirodalom ama munkáinak jegyzéke 
is, melyeket a Népiskolai Ifjiisági Könyvtárakat 
Intéző Bizottság az elemi iskolák részére hiva-
talosan ajánlott. Ebbe a füzetbe vannak f'ölvéve 
az ismétlő-iskolák részére alkalmas jutalom-
könyvek is, úgy, hogy a két jegyzék felöleli 
az első elemi osztálytól az érettségiző fiatal-
ságig fokonként használható egész irodalmat. A 
füzeteket a kiadó Franki in-Társulat és Lampel R. 
könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) rész-
vénytársaság szívesen megküldi az érdeklődők-
nek ingyen, ha eziránt levélben hozzáfordulnak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Orsz. Közoktatási Tanács állandó 

bizottsága május 27-én tárgyalta a nem magyar-
nyelvű népiskolák magyar nyelvtanításának ter-
vét, melyet a tanács a szentesítés alatt levő 
törvények illető szakaszainak végrehajtása cél-
jából a miniszter felhívására kidolgozott. Az ülést 
emlékezetessé tette, hogy maga gróf Apponyi 
Albert miniszter, mint a közoktatási tanács 
elnöke, vezette a tanácskozást. Jelen voltak a 
minisztérium népoktatásügyi osztályának fő-
nökei, az állandó bizottság összes tagjai és a 
külső tanácsból Capesius József nagyszebeni 
ág. ev. tanítóképző-intézeti igazgató és l'opomcs 
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Vazul, a budapesti Thököly ánum igazgatója, 
mindketten a közoktatásügyi tanács tagjai. A 
tárgyalás alatt levő tervezetet külön szakbizott-
ság dolgozta ki, melynek előadója dr. Jancsó 
Benedek előadó tanácsos volt. A bemutatott 
tervet az állandó bizottság beható vita után a 
részletes tárgyalás alapjául általánosságban el-
fogadta. A részletes tárgyalást másnap ejtették 
meg, amikor is a bizottság részleteiben is meg-
vitatta és többrendbeli módosítással elfogadta 
az előterjesztett munkálatot. 

— Tauítógyülések. Az Abaújtornamegyei 
általános tanítóegyesület gönczi járási köre 
május 25-én közgyűlést tartott, amelyen majd-
nem az összes járásbeli tanítók jelen voltak. 
Fiileky Lajos és Gálfalvyné értekezést olvastak 
föl, Nevelős' Lajos pedig a természet után való 
rajztanításról beszélt. A jelenlevők táviratban 
fejezték ki hálájukat Apponyi Albert gróf mi-
niszternek a tanítói törvényjapaslat megalkotá-
sáért. — A Zalamegyei általános tanítótestület 
zalaegerszegi járási körének Hosszúfalun tartott 
közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel elhatározták, 
hogy Zala megye tanítói és az országnak álta-
luk megkeresendő összes tanítói a tanítói fize-
tésrendezés alkalmával rájuk eső fizetéstöbblet 
első koronáját adják össze a Tanítók Házában 
alapítandó ~ Apponyi-szobára. A tanítók így 
akarják kifejezni hálájukat Apponyi Albert gróf 
iránt, akinek nevéhez fűződik a magyar taní-
tóság jobb sorsa. 

— Jubileumi alkotások. Az 1867. évi 
királykoronázás negyvenedik évfordulóját a 
következő szép alkotásokkal ünnepli meg a 
magyar nemzet : a) Budapesten alkalmas helyen 
munkáskórházat létesít; b) az Erzsébet-nép-
akadémiának népkönyvtárral egybekötött mun-
kásotthon létesítésére a székesfőváros VIII. 
kerületében, Szentkirályi-utca 7. sz. alatt lévő 
női ipariskolai épületet átengedi és ezenkívül 
több vidéki központon a közművelődés minden 
ágának a helyi viszonyokhoz alkalmazott telje-
sítésére kultúrházak létesítését segíti elő (50.000 
korona költséggel). ; c) újból fölépíti azt a temp-
lomot, amelyei Szent István király az óbudai 
határban Árpád fejedelem emlékére, ennek 
temetési helye fölé emelt volt; d) a zágrábi 
kereskedelmi múzeumot megnagyobbítja. 

— Jutalmazás sikeres magyar nyelvi 
tanításért. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ^ Murányi László szalánczújvárosi, 
Bátskay Ágost chizsnei, Fibmger Fülöp peszéri, 

Kótaji Sándor sajkásgyörgyei, Ilitly János 
felsővizniczei, Iftene Gyula telcsi, Borsos Jó-
zsef fugyii, Tóthpál János predeáli, Krüner 
Irén fiumei, Kárpáti János sajórédei, Huberné 
Báliczky Margit nyáni, Dankó Endre gyékesi, 
Ungur Gábor felsőszilvási, Makkay János 
vámosgálfalvai, Maximné Boér Szabina gyerő-
vásárhelyi, Krasznecz János németlipcsei, Oláh 
Péter tiszaborkúti, Moser János nemesvölgyi, 
Ütő Sándor segesvári, Petrivaldszky Károly 
málnapataki, Petrigalla János alsókomárnoki, 
Barabásné Szentiványi Blanka nagyszebeni, 
Vajda György szelecskei, Wunder József 
túróczszentmártoni, Tadder János turczi, Schenk-
ner Antal turjaremetei, özv. Márkus Sándorné 
molnári-i, Kneiszel Emil nagymihályi állami, 
Drevenyák Tamás gyula-tanyai, Sztaniszláv 
Euszták lisszai, Nemtiuné Bélcota Erzsébet 
borlovai, Gyuri sits Miklós delibláti, Bäcker 
Antal nagyje'csai, Perényi Gottfried rendeki 
községi, Hermann Gyula galsai, Fülöp Ferenc 
ditróhodosi, Vezér János süttői, Faskő János 
vértesacsai, Hálykó Antal szerelmesi, Kisfaludy 
Mihály környei, Berzák Jenő radosnai, Léde-
czyné Duschek Etel modorfalvi, Klika Lajos 
vágbeszterczei, Szicherle Ferenc szabari, Stumpf 
Antal tótvázsonyi, Murescán Traján kardoi, 
Gerbery Szilárd görömbölyi, Gánga János 
muraszentannai, Lohán János rózsapallagi, 
Olteán János felsőpodságai, Dózsán Péter 
csarnatői és Vadász Mihály unggesztenyési 
gör. kath., Pecsujlya Szvetozár herczegszőllősi, 
Vukadinovics István battonyai gör. kel. szerb., 
Droppcí Ede, Lackner Sámuel belecskei ág. h. 
ev., Schapezon Jakab barcsi és Herz Mór 
késmárki izraelita, Kiss Antal szilágyszegi 
egyesületi elemi iskolai tanító illetve, tanítónő 
és végre Levinszky Anna soproni egyesületi 
óvónő részére a magyar nyelv sikeres oktatá-
sában tanúsított kitűnő buzgalmuk elismeréseül 
egyenként 100 (egyszáz) korona jutalomdíjat 
engedélyezett. 

— A Marostordameg.vei Ált. Tanító-
testület elnöksége békül lőtte az Eötvös-alap 
pénztárába szobaalapítványának második rész-
letét: 2000 (kétezer) koronát. „Nehéz idők 
nyomorúságos esztendei kötötték meg eddig 
cselekvő képességünket, — írják a marostorda-
megyei kartársak, — de végre mégis győztünk 
s egy porszemnyivel hozzájárulhattunk a nagy 
alapítás anyagi erejének fokozásához. Fogadja 
a nagyérdemű elnökség tőlünk ezt is úgy, mint 
kartársi és hazaszeretetünk lángolásának erőnkig 
érő tanújelét azzal a bíztatással, hogy továbbra 
is egyik főfeladatunkat fogja képezni az Eötvös-
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alap anyagi támogatása." Bárcsak mennél 
többen tennének kariársaink közül ilyen foga-
dalmat s legalább még 10.000-en sorakoznának 
az Eötvös-alap zászlaja alá s küldenék be az 
évi 3 korona tagsági díjat ! A Marostordamegyei 
Ált. Tanítótestület, melynek érdemes elnöke 
Máthé József kartársunk, a vármegye régi 
vezérmunkásának : Deák Lajos kir. tanfelügyelő-
nek nevére tette le alapítványát s az alapít-
ványos szobát e kiváló tanféríiú nevéről nevezi el. 

— Lapunk mai számának Hivatalos Ré-
szében megjelent körrendeletekre külön is föl-
hívjuk t. olvasóink figyelmét. 

— A „Madarak és Fák napja". Az Orszá-
gos Állatvédő Egyesület „Állatvédelem" című 
folyóiratának májusi száma külön rovatban 
emlékezik meg a „Madarak és Fák napjá"-nak 
az ország különböző részeiben megtartott ünne-
pélyéről. A fáczánkerti (Tolna vm.), a szarvasi 
(Békés vm.), a tordaszentlászlói (Torda-Aranyos 
vm.), a felsőmislyei (Abaújtorna vm.), ezibak-
házai (J.-N.-K.-Szolnok vm.), farkasfai (Vas vm.) 
iskolákban tartott ünnepélyek programjáról és 
lefolyásáról érdekes jelentéseket közölnek: 
Németh Márton tanító. Sipos Lipót vezetőtanító, 
Székely László ig.-tanító, Ravaszné Fargofcsik 
Borbála tanítónő, Mohács István ig.-tanító. Az 
idézett lap érdekes tartalmából megemlítjük 
továbbá „A kékkői madárvédelmi telep" leírá-
sát, Gyulai György „Holló humor" című köl-
teményét, továbbá a „Szemle", „Állatok világa", 
„Vegyes" című rovatokat, melyek sok érdekes 
apróságot tartalmainak. A legnagyobb figye-
lemre méltó azonban az „Irodalom" rovat 
melyben Chernel Istvánnak az országszerte 
ismert ornithológusnak „Az okszerű madár-
védelem eszközei" című legújabban megjelent 
munkája van ismertetve. Chernél, kinek az or-
szág a mindnyájunk által ismert nagy ornitho-
lógiai munkát (Magyarország madarai, különös 
tekintettel gazdasági jelentőségükre) köszönheti, 
ezúttal is remekelt, midőn egy előadás szűk 
keretében arra vállalkozott, hogy hozzájáruljon 
ahhoz, hogy a közönségben a madárvédelem 
iránt való érdeklődést és érzéket ébressze és 
útmutatást nyújtson arra nézve, hogy a mada-
rak védelme és szaporítása minő módon való-
sítható meg a gyakorlati életben mesterséges 
madárodú alkalmazása, természetes fészkelő-
helyeknek ültetések által való létesítése és a 
madarak télen át való etetése útján. Chernél 
minden tekintetben nemcsak figyelemreméltó, 
de a gyakorlati madárvédelem fejlődésének 
igen jelentékeny szolgálatot tenni hivatott elő-
adása az Országos Állatvédő Egyesület kiadá-
sában egy csinos, 43 lapra terjedő és 23 kép-

pel ellátott füzetben megjelent és az egyesület 
a madárvédelem érdekében a füzetnek minél 
tömegesebb elterjedését óhajtván, annak árát 
30 fillérben állapította meg. Megrendelések az 
Orsz. Állatvédő Egyesülethez (Budapest, IX., 
Ernő-utca 11—13.) intézendők. 

— Hat új iskola Aradon. Az aradi iskola-
szék már régebben elhatározta, hogy hat ú j 
elemi iskolát állít fel, mert a jelenlegi nép-
iskolák nem elegendők az összes tankötelezet-
tek befogadására. Az iskolafelügyelőség statisz-
tikájából kitűnt ugyanis, hogy 6807 iskola-
kötelezett közül 1808 egyáltalán nem jár 
iskolába. Az iskolaszék a hat új iskola létesí-
tésére vonatkozólag felterjesztést intézett gróf 
Apponyi Albert kultuszminiszterhez, aki Halász 
Ferenc miniszteri tanácsost megbízta, hogy 
folytasson tárgyalásokat a város vezetőségével. 
Halász Ferenc május 25-én este érkezett 
Aradra. Másnap délelőtt gróf Károlyi Gyula 
főispán elnöklésével értekezlet volt, amelyen 
résztvett Halász Ferenc is. Az iskolafelügye-
lőség kifejtette a hat új népiskola felállításá-
nak szükségességét, a miniszteri tanácsos pedig 
kijelentette, hogy a közoktatásügyi kormány 
gondoskodik a tanítók és az iskolák fenntar-
tásáról, ha a város felépíti az iskolákat. Az 
iskolaszék a törvényhatósági bizottság elé 
viszi az ügyet s a június havi közgyűlés vég-
legesen határoz a hat új iskola ügyében. 

— Halálozás. Moussong Gáspár, nyug. igaz-
gató-tanító, életének 83-ik és boldog házassá-
gának 46-ik évében, f. hó 25-én Pomázon 
jobblétre szenderült. Az elhunytban Moussong 
Géza és Moussong István székesfőv. igazgatók 
édesatyjukat gyászolják. A megboldogult a 
szabadságharc alatt a népnevelésen kívül mint 
nagymarosi községi jegyző, később mint nóg-
rádmegyei körjegyző szolgálta lelkesen hazánk 
közügyeit. Mint a magyar nyelv fáradhatatlan 
és buzgó apostola, közel 60 éves tanítói mű-
ködése alatt több nemzedéket nevelt föl a haza 
derék polgárává. Működéséből csupán Pomázon 
42 évet töltött, ottani lakos pedig kerek 50 
esztendeig volt, s így a falu öregjei is őt vallják 
mesterüknek. Ezt szépen igazolja az a körül-
mény, hogy temetésén résztvett a falu apraja-
nagyja, kik valamennyien az ő tanítványai 
voltak s rajongásig szerették és tisztelték az 
öregurat. Erdemei számos kitüntetésben találtak 
méltánylást. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. évi ápr. 
hóban tanítói névmagyarosítás nem fordult 
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elő. F. évi május hóban belügyminiszteri enge-
delemmel a következő tanítók magyarosították 
meg nevüket : Lővinger Freidman Ferenc, fertő-
szentmiklósi tanító Lantosra, ; Bass Mór, pár-
kányi néptanító JJartam ; Prmczinger G-yörgy, 
fényi tanító Perényire ; Bahleda Ferenc, tarcsa-
dobói kántortanító Gánoczira; Niepel Lajos, 
szobotiszti állami elemi iskolai tanító Tárnáira, ; 
Becker Béla szudricsi tanító Biliarira, és Kozse-
rán (Cogerán) Gergely, medvesi állami tanító 
Emberre. (T. S.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra: 
Kiss Gyula ev. tanító (Edve) részesjegyre 50 k. 
20 f'. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Magyar és román tanítók. 
A krassószörényvármegyei tanítóegyesület re-
siczabogsáni járásköre hivatalos gyűlését május 
hó 25 én Németbogsánban tartotta meg. Auer 
Mihály bcgsánbányai állami iskolai igazgató 
meghívására a gyűlésen részt vett a járási 
román tanítók színe-java. Ezek a derék kar-
társak nemcsak a gyűlésen, de még a jótékony-
célú tanítóestélyen is kitartottak. Országszerte 
követésre méltó ! — Siketnéma gyermekek föl-
vétele. A temesvári siketnéma-intézet június 
hóban veszi föl a jövő tanévi új növendéke-
ket. Fölvételért folyamodhatnak nemre, val-
lásra és nemzetiségre való tekintet nélkül oly 
7—10 éves siketnémák szülei, akik a temes-
vári siketnéma-intézet kerületébe tartozó Temes, 
Torontál és Krassó-Szörény vármegyék terüle-
tén laknak. Oly gyermekek, kik a későbbi 
években siketülfcek meg, akik tehát már tud-
nak beszélni, de a beszédet szakszerű oktatás 
nélkül teljesen elfelejtenék, az intézet felsőbb 
osztályaiba vétetnek föl. A fölvétel iránti kér-
vények a temesvári siketnéma-intézet igazgató-
ságához küldendők, mely igazgatóság szívesen 
szolgál bővebb fölvilágosítással. — Beküldetett. 
Dr. Bépási Mátyást, Zólyom vármegye alispán-
ját 10 éves alispáni működése alkalmából ün-
nepelték a f. évi május 25-én megtartott 
megyei közgyűlésen. Az érdemes, önzetlen köz-
tisztviselő sok jó tulajdonságának fölsorolása 
mellett, megfeledkeztek kiemelni a szónokok 
az ünnepelt nagy érdemeit, melyeket az elemi 
iskolai tanítók és iskolák érdekében szerzett 
magának. Áldva legyen ezért is ! Egy tanító. — 
Madárvédő-Líga jelvények. Vaday József, nagy-
váradi ig.-tanító értesíti azokat a kartársakat, 
akik iskolájukban ifjúsági Madárvédő-Ligát ala-
kítottak, hogy Brust Béla budapesti díszmüves 
(Erzsébet körút 23. sz.) szép jelvényeket készített, 
100-anként darabja 12 f, kisebb és nagyobb alak-
ban. — Iskolaavatás. A monori áll. polg. fiú- és 
leányiskola újonnan emelt iskolaépületét május 
26-án avatták föl szép ünnepély keretében. — 
Gyűlések. A „Székesfehérvári egyházmegyei 

róm. kath. iskolák tanítóinak egyesülete" jún. 
hó 27-én Székesfehérvárott, a belvárosi kath. 
kör Szent-István termében évi rendes közgyű 
lést tart. A „Vácz egyházmegye róm. kath. 
tanítóegyesület "-ének íóth-gödöllői egyesített 
köre június hó 13-án Gödöllőn rendes évi köz-
gyűlést tart. Az „Ugocsamegyei ált. tanító-
egyesület" halmii járásköre június hó 7-én, 
délelőtt 10 órakor, Feketeardóban az állami 
iskolában tartja évi rendes gyűlését. A „Hunyad-
vármegyei ált. tanítóegyesület június hó 13-án, 
Dobrán. az áll. el. népiskolában tartja meg 
ezévi rendes közgyűlését. 

— Halálozások. Károlyi János sümegi elemi 
népiskolai tanító és oki. tornatanár, Budapes-
ten május 21-én 57 éves korában, tanítói 
működésének 39-ik évében meghalt. — Móczár 
Imre kiskúnfélegy házai nép- és ipariskolai 
tanító, városi képviselő, iskolaszéki tag, életé-
nok 37-ik, tanítói áldásos működésének 16-ik 
évében jobblétre szenderült. — Simon Ferencné, 
szül. Baláss Jolán tanítónő, életének 40-dik, 
boldog házasságának 12-ik és tanítóskodásának 
18-ik évében Törökszentmiklóson elhunyt. — 
Szaitek Gyula újvidéki áll. polg. isk. tanító, 
május hó 30-án életének 31-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

Szerkesz tő i üzenetek . D. S. Világos. Sajnáljuk, 
de annyira el vagyunk halmozva közlendőkkel, hogy 
nem ígérhetjük meg. — H. A. Modor. Nem, csak 
az egyházak. A fizetés különböző. — B. V. Sárbogárd. 
Beszámítják. — 1). Gy. Kaczkó. 1. Majd kiderül a 
végrehajtási utasításból. 2. Az iskolaszéki elnök is 
kérdezhet. 3. Olvassa el lapunk mai számából a mi-
niszteri körrendeletet. — Magántanuló. Szíveskedjék 
kérdésével a sz . . . . i tanítónőképző igazgatóságához 
fordulni ; mi azt itt nem tudhatjuk. — Dr. K. E. 
Helyeseljük mi is ; mihelyt terünk engedi, meg is 
emlékezünk róla. — (Jy. J. Branyicska. Kérdését 
nem értjük teljesen. Ha más lapban megjelent cikkre 
a mi lapunkban akarna válaszolni, ágy értesítjük, 
hogy mi ilyen cikknek nem adunk helyet, fizetni 
pedig a szerkesztőségi részben megjelent cikkekért 
nem kell. — 0 . E. Kétz. Tessék úgy kérni, mint 
ahogy a lap homlokán állandóan olvasható. — Göittöri. 
A foldmívelésügyi minisztériumhoz tették át elinté-
zésre 24.843. sz. a. Értesítést onnan kap. — V. Dr. 
Szerbneusina. 10.419. sz. a. elintézték. — F. F. Gy.-
D.-Hodos. Már elintézték s 22.807. sz. a. leküldték a 
vármegye közigazgatási bizottságához. — B. A. Vad-
verem. Beszámítható fizetésének 40°/o-át, vagyis 320 
koronát. — N. F. Karcza. A lapot csak iskoláknak 
utalványozhatjuk ki. — K. K. Szakadat. Mivel 1. 
korpótlékát 1907 augusztus végéig engedélyezték, 2. 
korpótlékát 1907 szeptember 1-től kezdve számítják. — 
G-. M. 106.897. ,sz. a. leküldték az alsófehérmegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. (Magánügyekben mindig címzett 
lev.-lapot kell mellékelni !) — K. / . Méntelek. A még 
nem is szentesített törvény végrehajtási rendeletét 
nem ismervén, kérdésére még nem tudunk válaszolni. 

Tartalom : A népművelés országos szervezése. — 
Az egyhuzamban való tanításról. VII. Mező Dániel. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra : 
Apáczai Cseri Jánosról. — Irodalom. — Különfélék. — 

I Szerkesztői üzenetek. 



Az államvasútak nyári menetrendj e. 
A vonatok i m l i i l á s a Budapest keleti pályaudvarról. 

Érvényes 1907 május hó 1-től. 

Délelőtt Délután 
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316") OS szv. 
28 6 15 

1060 7 00 gyv. 
906 7 00 
302 7 15 
908 7 15 szv. 

604 7 25 gyv. 

1302 7 30 
10 7 35 szv. 

402 7 40 
318 7 45 „ 

1002 7 50 gyv. 
606 00 szv. 

1508 8 10 
1006 8 20 „ 

408 8 35 » 

606 00 szv. 
306 20 „ 

2 9 30 gyv. 
944 11 15 tszsz. 

liová 

Hatvan 
Nagykanizsa, Triest 
Kassa Csorba 
Újvidék, Zimony 

j Ruttka 
Belgrad, Bród 

t Gyulafehérvár, Nagysze-
jben, Kolozsvár, Tövis, 
( M áramarossz iget  
Mehring, Graz, Triest 
Wien, Graz, Sopron 

( Kassa, Lemberg, Mára-
( marossziget 
Gödöllő 

( Zágráb, Fiume, Torino. 
(Róma, Pécs, Vinkovcze 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 
Zágráb, Fiume, Pées, Bród 
Munkács, Máramarosszigot 

(Kolozsvár, Brassó, Mára-
( marossziget, Stanislau 
Ruttka, Berlin 
Wien, Graz, Sopron 
Kiskőrös 

') Vasár- és ünnepnapokon május 19-től be-
zárólag szeptember 15-ig közlekedik. 

2) Május havában csak Brassóig közlekedik. 
3) Június 14-től szeptember 14-ig közlekedik. 
4j Csak hétköznapokon közlekedik. 

A vonatok I i i t l i i l á s a Budapest-
Józsefvárosról. 
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18 12 05 szv. 
610 12,20 „ 

8 12130 „ 
310 12', 35 „ 
24') 12 50 „ 

320 1,30 „ 
1301 1 \50 gyv. 
912 V55 szv. 
6025) 2 00 gyv. 

4 2\10 „ 
404 2\15 

20 2125 szv. 
312 2.25 . „ 

604 2\35 gyv. 
610 2 40 szv. 
326 2 50 

1902 3,00 gyv. 

901 3\20 „ 
1022 3\25 vv. 

304 3,38 gyv. 
22 4,30 szv. 
6 5\10 gyv. 

322 5\20 szv. 
£08 5\35 „ 
508 5 45 „ 
314 6\25 „ 
914 6\30 >• 

1004 6.55 gyv. 
1706 7 05 szv. 
' 16 7 10 „ 
324 8 15 „ 
514 8 25 „ 

1510 8 45 „ 
1912 9 00 

502 9115 gyv. 

406 9\40 szv. 

1306 9 40 „ 
608 10\10 „ 
910 10\W „ 
12 10 30 „ 

1008 10,45 « 

15063) 11 00 gyv. 
328 11 10 vv. 

hová 

Bicske 
Arad, Tövis 
Szombathely, Wien 
Hatvan, Szerencs 
Bicske 
Gödöllő 
Fehring, Graz, Nagykanizsa 
Szabadka, Bosznabród 
Arad, Bukarest2) 
Wien, Paris 
Kassa, Lemberg 
Bicske 
Hatvan 

(Kolozsvár, Tövis, Szatmár-
( németi 
Szolnok 
Gödöllő 

(Pécs, Eszék, Bosznabród. 
I Zágráb 
(Bosznabród, Belgrád, 
( Konstantinápoly 
Paks 
Ruttka, Berlin 
Bicske, Székesfehérvár 
Győr, Sopron 
Gödöllő 
Ruttka, Berlin 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
Kiskőrös 

í Zágráb, Fiume, Róma, 
( Torino 
Máramarossziget, Stanislau 
Győr, Triest 
Gödöllő 
Szolnok 
Kassa, Csorba 
Pécs, Bród 

( Kolozsvár, Bukarest, 
(Stanislau 
(Lemberg, Kassa, Mára-
( marossziget 
Fehring, Graz, Triest 
Arad, Brassó 
Belgrád, Eszék, Sarajevo  
Wien, Paris " 

I Zágráb, Fiume 
I Kassa, Csorba, Lemberg  

Ruttka, Szerencs 

A vonatok é r k e z é s e Budapest keleti pályaudvarra. 
Érvényes 1ÍH)7 május hó 1-től. 

Délelőtt Délután 
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5 20 vv. 
5 45 szv. 
5 50 „ 
6 10 „ 
6 15 „ 
6,35 „ 
B\40\ „ 
6 50 gyv. 

,7 10 \ szv. 
7\10\ „ 
7W „ 
7 25 „ 
7 35 „ 
7'40\ „ 
7'50 gyv. 
8 05' szv. 
8 15 „ 
8 30 „ 
8 45 „ 
9 05, gyv. 

\ 9 20 \ szv. 
9 45 

,10\00 g y v . 
,10\15. szv. 
10\35\ „ 

(Máriaradna, Arad Nagy-
( várad, Pebreczen 
Berlin, Ruttka 
Stanislau, Máramarossziget 
Belgrad, Bosznabrod 
Brassó, Arad 
Bicske, Gyékényes 

(Lemberg, Kassa, Mára-
( marossziget 
Wien, Triest 
Csorba, Kassa 
GÖ1Ö11Ő 
Kiskőrös 
Brassó, Kolozsvár 
Graz, Feliring 
Hatvan 
Paks, Bród, Eszék 
Bukarest, Brassó 
Fiume, Zágráb, Bród, Pécs 
Csorba, Kassa 
Szolnok 
Hatvan 

(Torino, Eóma, Fiume, 
( Zágráb 
Győr, Székesfehérvár 
Berlin. Ruttka 
Sopron, Győr 
Szabadka 
Triest, Nagykanizsa 

') Június 16-tól szeptember 16-ig közlekedik. 
2) Május havában csak Brassótól közlekedik. 

Vasár- és ünnepnapokon május 19-től be-
zárólag szeptember 15-ig közlekedik. 
Csak hétköznapokon közlekedik. 

A vonatok é r k e z é s e Budapest-
Józsefvárosra. 
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407 
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1507 
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9 
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1303 
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30 
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46 
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10 
15 
40 
35 

40 
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05 
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7,20 
7 50 
8 00 
8\10 
8\45 
8,50 
9 10 
9 15 
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0 35 
9 55 
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10,05 
10 20 
10 35 
10 50 

23-1) 11,00 
315») 11 20 

gyv. 
szv. 

g y v . 

szv. 

gyv. 

g y v . 

Gödöllő 
Tövis, Arad, Püspökladány 
Berlin, Ruttka 
Wien, Sopron, Szombathely 

í Konstantinápoly. Belgrád, 
(Bród 
Bukarest,2) Arad 
Zágráb, Eszék, Pécs, Bród 

(Tövis, Kolozsvár, Szatmár-
I németi 
London, Páris, Wien 
Lemberg, Kassa 
Graz, Feliriug 
Hatvan, Szerenos 
Bicske 
Gödöllő 
Győr 

( Brassó, Kolozsvár,Stanislau, 
( Máramarossziget 
Belgrad, Bród 
Berlin, Ruttka, Szerencs 
Wien, Graz 
Brassó. Arad 
Gödöllő 
Fiume, Zágráb, Bród, Pécs 
Munkács, Máramarossziget 

i Bicske 
Csorba, Kassa 
Berlin, Ruttka 

(Torino, Róma, Fiume, 
(Zágráb, Vinkovcze, Pécs 
Wien, Graz, Triest 

(Nagyszeben, Kolozsvár, 
( Stanislau 

; Graz Fehring 
( Lemberg, Mun! ács, Mára-. 
( marossziget 
Zimony, Újvidék 
Csorba. Kassa 
Nagykáta 
Gödöllő 
Bicske 
Hatvan 

£ 

« w. 
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Az államvasútalE nyári menetrendje 
A vonatok indulása Budapest nyugoti pályaudvarról. 

Érvényes 1907 május hó 1-től. 

Délelőtt Délután 

1 g ts S 
<3 g s 

ça os "O 8 , ' S S 

102 / 00 keLo 
expv 

146 5 45 szv. 
7 1 2 0 5 50 „ 
122 6 00 „ 
150 6 15 

6502 6 40 
410 > 6 45 

148 6 55 
1404 7 20 gyv. 

1 0 1 8 00 
gyv. 

152 S 05 szv. 
712 8 30 „ 
134 8 50 

4110 s) 9 05 
116 9 20 ,f 

154 9 35 
708 9 40 gyv. 

6508 11 15 motv. 
1 5 6 0 11 25 szv. 
136 ' ) 11 35 „ 

6704a* 11 55 „ 
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hová 

ÎWien, Paris, Ostende, 
London 
Rákospalota-Újpest 
Szeged, Szolnok 
Érsekújvár 
CSöd 
Lajosmizse, Kecskemét 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 
Zsolna, Berlin 
Wien 
Dunakeszi-Alag 

(Temesvár, Karánsebes, 
(Báziás 
Nagymaros 
Piliscsaba 
"Wien, Berlin 
Kákospalota- Újpest 
Bukare.-t, Báziás 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota-Újpest 
Nagymaros 
Czegléd 

') Vasár- és ünnepnapokon május 19-től köz-
lekedik. 

2) Vasár- és ünnepnapokon május 5-től köz-
lekedik. 

3) Vasár- és ünnepnaj okon május 39-től be-
zárólag szeptember 15-ig közlekedik. 

4) Május havában csak Váczig közlekedik. 
5) Minden kedden, csütörtökön és vasárnapon 

közlekedik. 
eJ Minden szerdán és szombaton közlekedik. 
7) Pozsonytól Wienig csak június 1-től augusz-

tus 31-ig közlekedik. 
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1.16 
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158 

±114') 
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160 
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120 

4101 
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6506 

1406r) 
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1408 
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9025) 
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\l2 05 . szv. 
112 15 „ 
1/2 25 „ 
1/2 40 .. 

110 ,. 
2 05 : „ 
2 j / 5 „ 
2120 ., 
2! 25 gyv. 
2 30 szv. 
2,40 „ 
2\45 „ 
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3.00 gyv. 
•?|20i 
4\15\ azv-
•i'25 „ 
130\ „ 
5Í /5 gyv. 

I 5\20' szv. 
ff/0! „ 
0|20 „ 
6\30\ „ 
6 40 „ 
6 45 motv. 
6 55j gyv. 
7 00 szv. 
7 15, „ 
7 50 „ 
<? 00 „ 
S 30 „ 
10 00, „ 

| / 0 | / 0 gyv. 
10 30, szv. 
10 35 ,. 11,00 ., 
//'20iliele'l iJ-I|í</|expy. 
1130kel°• I I o u texpv. 

Czegléd, Szolnok 
Rákospalota-Újpest 
Nagymaros 
Dorog 
Dunakeszi-Alag 
Piliscsaba 
Párkánynána , 
Rákospalota-Újpest 
Bakarest, Báziás 
Érsekújvár 
Esztergom 
Czegléd 
Lajosmizse, Kecskemét 
Wien, Paris 

Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Szegei 
Wien 
Nagymaros , 
Rákospalota-Ujpest 
Párkánynána 
Czegléd 
Esztergom 
Lajosmizse 

j Zsolna, Berlin, Pozsony, 
j( Wien7) 

Bukarest, Báziás 
; Rákospalota-Újpest 
I Yáez, Nagymaros4) 

Vácz 
Rákospalota-Újpest 
Wien, Páris 
Szeged, Báziás, Bukarest 
Zsolna, Berlin 
Kiskiinfél egy h áza 
Rákospalota-Újpest 

Belgrád, Konstantinápoly 

Bukarest, Konstantinápoly 

A vonatok indulása Bud a- Császárfürdőről. 
4002 6 14 szv. Esztergom 4008 12 20 szv. 
4010 ' ) 8 54 „ Piliscsaba 4014 ' ) 1 55 „ 

4004 2 29 „ 
4006 30 „ • 

Dorog 
Piliscsaba 
Esztergom 
Esztergom 

A vonatok érkezése Budapest nyugoti pályaudvarra. 
Érvényes 1907 május hó 1-től. 

Délelőtt Délután 
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6505 0 00 motv 
6701 6 15 szv. 
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<09 7 15 SZV. 
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147 7 35 „ 
117 7 45 „ 

6501 7 5 0 „ 
149 7 5 5 „ 
1312) S 10 „ 
713 8 20 „ 
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161 9 10 „ 
705 9 15 gyv-

1403 9 25 
153 10 20 szv. 
715 10 40 
119 10 50 „ 
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Konstantinápoly, Bukarest 
Rákospalota-Újpest 
Dunakeszi-Alag 
Czegléd 
Lajosmizse 
Szolnok, Czegléd 
Rákospalota-Újpest 
Berlin. Zsolna 
Párkánynána 
Bukarest, Báziás 
Dorog 
R ák os p alota- IT j p est 
P. ris, Wien 
Kecskemét, Lajosmizse 
Göd 
Nagymaros 
Kiskúufélegyliáza 
Esztergom 
Párkánynána 
Dunakeszi-Alag 
Szeged 
Berlin, Zsolna, Pozsony 
Rákospalota-Újpest 
Szeged 
Érsekújvár 

155 fa 12\{ 
155 12\i 

J) Érkezik minden hétfőn és csütörtökön. 
2) Június 1-től közlekedik. 
3) Vasár- és ünnepnapokon május 19-től be-

zárólag szeptember 15-ig közlekedik. 
4) Vasár- és ünnepnapokon május 19-től köz-

lekedik. 
5) Érkezik minden kedden, csütörtökön és 

szombaton. 
fi) Vasár- és ünnepnapokon május 5-től köz-

lekedik. 

I 1354) , 5|í 
|l 115 5\l 
I 707 
; 163 
I 105 

711 
! 137 
j 41096) 
[ 165 

125 
107 

j 4105 
! 711ae 

1405 
! 6503 
41184; 

I 167 
1893) 
129 10,'. 
723 10 j; 

I 9Ol»)jí0j.' 

101 \ll\l 
121 //L 
171') 11 • 

Rákospalota-Ujpest 
Bukarest, Báziás 
Nagymaros 
Paris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Rákospalota-Újpest. 
Kecskemét, Lajosmizse 
Nagymaros 
Ráko-fralota-Újpest 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Wien, Berlin 

gyv. Bukarest, Báz_iás 
szv. Rákospalota-Ujpest 
gyv. Wien 
szv. Temesvár, Báziás 

Nagymaros 
Piliscsaba 
Rákospalota-Ujpest 
Párkánynána 

gyv. Wien 
szv. Esztergom 

Szolnok, Czegléd 
gyv. Berlin, Zsolna 
szv. Kecskemét, Lajosmizse 

Piliscsaba 
Rákospalota-Ujpest 
Vácz 
Nagymaros 
Szeged 
Konstantinápoly, Belgrád 

'.'(London, Ostende, Paris, 
. ( Wien 

Érsekújvár . 
Rákospalota-Ujpest 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 
4007 
4001 P- 17 szv. : Dorog 

45, „ ! Esztergom 
4003 4 39 SZV. Esztergom 
4009 e) 8 19 „ Piliscsaba 
4005 9 22 „ Esztergom 
4013 ' ) 10,15, 

\ 

Piliscsaba 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KBOLOPP ALFRÉD. 

A bevásárló-szövetkezetekről. 
A bevásárló-szövetkezetek gazdasági jelen-

tőségéről még nem igen vagyunk tájékozódva, 
pedig ez az intézmény nagyon megérdemli, 
hogy minél általánosabbá tegyük. Arról van 
ugyanis ennek a szervezéséről szó, hogy egy 
csomó kisember összeállva, rendes szövetkezeti 
formában megalakítsa a szövetkezetet. Műkö-
dése ennek azonban nem folytatólagos ; inkább 
alkalomszerű. Szervezése különösen olyan 
helyein az országnak fontos, ahol a gazda-
közönség tömegesen szerez be bizonyos gaz-
dasági és háztartási cikkeket. Például, hogyha 
a szőlősgazdák az ő szövetkezetük útján szer-
zik be évi rézgálic-szükségletüket, megbíz-
ható jó forrásból, sokkal jobb minőséget, sok-
kal olcsóbb áron kapnak, mintha a kiskeres-
kedőtől kilószámra veszik a szükséges mennyi-
séget. A kisember élvezi a nagyban vásárlás 
előnyeit az árnál és minőségnél, tehát okos 
dolog, ha szövetkezik, mikor jóformán egyéb 
nem is kell hozzá, csak egy kis akarat. Az 
alaptőke ahhoz arányított, hogy a bevásárló-
szövetkezet mely arányokban terjeszti ki és 
fejleszti tevékenységét. Ha kisebb méretekben 
dolgozik, ha ritkábban hasznosítja a munka-
alkalmakat, kevesebb tőkére lesz szüksége, 
mintha a' szövetkezet fokozott arányokban 
igyekszik tagjai érdekeit megvédeni, részükre 
előnyöket biztosítani. 

A községi bevásárló-szövetkezetek célja, ki-
terjeszkedni a felhasználható anyagbeszerzésen 
kívül az irányban is, hogy a tagok részére a 
gazdálkodáshoz szükséges eszközöket, gépeket 
közvetítsék. Esetleg a szövetkezetek maguk 
vásárolják a különféle munkagépeket és a 
tagoknak meghatározott díjért kölcsönzik. A 
vetőmagot nagyban szerzik be és a kisgazdák 
így első kézből vásárolhatnak. Különösen fontos 
dolog a gazdasági gépeknek, eszközöknek ez 
úton való vétele. Valamennyi kisgazda ugyanis 
nem elég tehetős arra, hogy minden olyan 

gépet, gazdasági eszközt beszerezzen, melyekre 
szüksége volna. Meg kell elégednie a régi 
divatú, silányabb fölszereléssel és ennek folytán 
gazdálkodásában hátramarad. Ahol azonban 
bevásárló-szövetkezet dolgozik a nép javán, ott 
a legszegényebb is éppen olyan fölszereléssel 
dicsekedhetik, mint a tehetős nagygazda. A 
szövetkezet az embert hozzásegíti ahhoz, amihez 
csak akarja. 

A szövetkezeti formák között a bevásárló-
szövetkezet a legegyszerűbb és eredményei a 
legkézzelfoghatóbbak. Aki egy kissé ért a 
gazdasági számvetéshez és ismeri azt, hogy — 
egyebet ne hozzunk fel — mekkora a kézzel 
való és a géppel való vetés közötti különbség, 
már ebből is azonnal tisztában lehet az ilyen 
szövetkezetek célszerűségéről hasznos voltáról. 
A kisgazda, ha kézzel vet, legalább 20—30 
kiló szemmel többet szór el, mint amennyi a 
gépvetésnél kell. A kézivetésnél a szem egy 
része fennmarad, ez azután a madarak prédája 
lesz ; a gép ellenben minden szemet szépen, 
sorjába rak bele a földbe. Az eredmény azután 
az, hogy a kézzel vető, bár jóval több szemet 
vetett el, mégis ritkább vetést talál, mint a 
géppel vető szomszédja. A cséplésnél holdan-
ként métermázsákra menő különbözet is for-
dulhat elő. 

Mi ehhez képest a gép beszerzési költségének 
kamatja és a kopási részlet ? Elenyésző cse-
kélység. Okos dolog tehát, ha minden arra 
alkalmas községben megalakulnak a gazdálko-
dás előbbrevitelét szolgáló beszerző-szövetkeze-
tek. Mivel azonban ezek a létesítmények kellő 
irányítás nélkül aligha tudnának igazi sikere-
ket elérni és sok tekintetben ki lennének szol-
gáltatva az élelmes ügynökseregnek, a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete (Budapest, Alkotmány-
utca 31. sz.) vállalkozott arra, hogy a bevá-
sárló-szövetkezeteket fölveszi kötelékébe. Ez a 
szövetkezet legrégibb gazdasági célokat szol-
gáló szövetkezetünk és elnöke jelenleg Magyar-
ország legelső földbirtokosa, Esterházy Miklós 
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herceg. Amely intézménynek ilyen hatalmas 
nagy vagyonnal rendelkező főúr áll az élén, az 
biztosítékot nyújthat, hogy az eszme, amelyet 
a szövetkezet szolgál, helytelen nem lehet. 

A magyar szövetkezeti munkálkodásnak a 
hazafias tanítóság elismert és megbecsült 
részese. Azzá lehet méginkább, ha a beszerző-
szövetkezetek felállításán fáradozik. Minden 
tanító székhelyén fordult elő bizonyosan nem 
egy olyan eset, amikor a gazdaembert a gép-
ügynök rászedte, olyan megrendelő-levelet íratva 
vele alá, mely még nem is volt kitöltve. Ahol 
bevásárló-szövetkezet végzi az ilyen dolgokat, 
ott a vevő megtakarítja azt a szép összeget, 
mit az ügynök kap fáradozása jutalmául. 
Illetve a gyárban ennyivel többet engedhetnek 
a gép vagy eszköz árjegyzéki árából. 

A már itt felhozottak miatt is érdemes 
gondolni a ira, hogy a bevásárló-szövetkezetek 
fokozottabb arányban való szervezését meg-
kezdjük. Tájékoztató iratokat szívesen és ingyen 
küld bárkinek a fentebb jelzett Magyar Mező-
gazdák Szövetkezete, aki eziránt odafordul. A 
gazdakörök működése helyén, a gazdakörökből 
kiindulva, könnyen meg lehet az' eszmét való-
sítani. Lelkes kezdeményezés az persze kell 
hozzá. Enélkül semmibe sem foghatunk. Er re a 
szerepre gondolva, a sokféle módon lefoglalt 
tanítóra kell ismét számítanunk. A jelen sorok 
nyomán bizonyára fog akadni nem egy, aki 
megpróbálja, miként lehetne ezen az úton is 
emelni a község értelmi és vagyoni színvonalát. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

A falu ünnepe. 
Egy kedves és lélekemelő ünnepélyről óhaj-

tanék szólani, oly ünnepélyről, melyen öröm-
mel és büszkeséggel eltelt szívvel osztozkodik 
a falu apra ja -nagyja ; mely napon ünnepi 
díszbe öltözve, siet azon résztvenni if jú és agg 
egyaránt ; mely napot szívdobogva, de mégis 
örömest vár a falu gyermekserege és amelyen 
lelkesedik a falu népe is. Ilyen ünnepéllyé 
szeretném avatni a gazd. ism. iskola évzáró-
vizsgáját. 

Ha van valami esemény, amely följegyzésre 
méltó ; ha van egy nap, melyet nyomtalanul 
eltűnni engedni nem szabad : úgy bizonyára 
az évzáróvizsga az, mely méltó, hogy az 
ismétlő tankötelesek lelkében mélyebb nyomot 

hagyjon és méltó, hogy a szülő, az áldott jó 
magyar nép osztozkodjék gyermeke örömében. 

Ezer ellenséggel, számtalan bajjal kénytelen 
megküzdeni a gazda, kénytelen védekezni és 
harcolni a férgek, rovarok és növényi para-
ziták ezrei ellen, kénytelen éjet nappalá téve, 
védelmi eljárásaival megelőzni ezek kártéte-
leit ; s ha a gazd. ism. iskola vértezi növen-
dékei szívét, elméjét, hogy egykoron mint 
önálló gazdák tudják megvédeni földjüket, 
terményeiket az azokat veszélyeztető számtalan 
ellenség ellen : úgy szerintem lehetetlen, hogy 
a gyermekek tanultságát és értelmi fejlett-
ségét föltüntető és arról hű képet adó évzáró-
vizsga ne legyen a gazdák, tehát a falu 
ünnepe ! 

Legyen az évzáróvizsga igazi, magasztos 
ünnep, melyen résztvenni kötelességének tartsa 
minden gazda, mert gyermeke készültségéről, 
ügyességéről és értelmi haladásáról tesz tanú-
ságot. De tanúbizonyságot tesz arról is, 
hogy a fölsarjadzó nemzedék ősei nyomdokán 
haladva, de a tudomány fegyverével fölvér-
tezve, képes leend a reászálló ősi birtokot 
csonkítatlanul megőrizni, képes leend virágzó 
állapotot teremteni, a birtok értékét és hasz-
nálhatóságát növelni. 

De mit látunk künn az életben ? Vájjon 
áthatotta-e a népet annak tudata, hogy illik 
és szülői kötelesség is gyermeke évzáró-
vizsgáján jelen lenni ? Az évzáróvizsgán, 
helyesebben mondva ünnepélyen legtöbbnyire 
csak azok vesznek részt, kiknek ez állásukból 
kifolyó hivatalos kötelesség, t. i. a gondnok-
ság, avagy iskolaszék, némelykor a községi 
elöljáróság és csak elvétve egy-egy pár értel-
mesebb és gyermeke iskolai előhaladása iránt 
érdeklődő gazda. 

Mi az oka e nemtörődömségnek és közöny-
nek y Tán népünk és különösen gazdatársadal-
munk kicsinyli a gazd. ism. iskola célját és 
eredményét? Hisz ezen mondhatni legifjabb 
intézmény, mezőgazdaságra támaszkodó orszá-
gunkban hézagot pótol, új mederbe tereli a 
mezőgazdaságot, új barázdákat hasít, új kere-
setforrásokat nyit a nép számára ! 

A legszélesebb rétegben, a kisgazdákkal 
igyekszik a. gazd. ism. iskola megismertetni a 
mezőgazdaság tudományát, igyekszik értelme-
sebb, képzettebb, a babonaszokásokat megvető 
gazdákat nevelni, őket erősíteni a létérti küz-
delemre. Nem az intézményben, nem is a 
szervezetben találom a hibát, amiért ennek 
hasznos volta, nagy fontossága nem ment 
eddig teljesen át a nép öntudatába, hogy nem 
érdeklődik az egész tanévi munkásságot fel-
ölelő, taneredményét és kézügyességét feltün-
tető évzáróvizsga iránt ; hanem a gazdában 
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vélem föltalálni nem is annyira a nemtörődöm-
séget. mint inkább a csökönyösségét s bizo-
nyos mérvű konzervatív hajlamot, mellyel 
népünk minden intézménnyel és így a gazd. 
ism. iskola intézményével szemben is viseltetik. 

Miként volna tehát gazdanépünk rábírható 
és mily eszközök igénybevételével, hogy jelen-
létével tegye magasztosabbá és ünnepiesebb 
színezetűvé az évzáróvizsga napját ? S főleg 
mily módozatok s mily kereteken belül lehetne 
ezt a napot tényleg a falu ünnepévé avatni, 
melyet örömrepesve várna ifjú és agg, legény 
és leány, gyermek és szülő egyaránt? 

Hogy az évzáróvizsgákon a gazdanép is 
résztvegyen, azon örömet találjon, de bizonyos 
fokig tanulhasson is, az tisztán a gazd. szak-
tanító szakismeretétől, ügyességétől és ráter-
mettségétől függ. 

Ha a gondjára bízott gyakorlati telep való-
ban mintatelep, ha a vizsga alkalmával ren-
dezett termény- és kézügyességi kiállítás hűen 
tünteti föl az egész évi munkásságot, a tanu-
lók szorgalmát és értelmi előhaladását, úgy 
bizonyára már a tanító iránti tiszteletből és 
szeretetből is el fog menni a gazda, hogy 
lássa a növendékek munkáját, hallja fele-
leteiket ; de fog vonzani sokat már a tiszta 
kíváncsiság is a termény- és kézügyességi 
kiállítás iránt. 

Ha ez ügyesen van rendezve, ha a növen-
dékek értelmi és fejlettségi fokához mért 
munkák vannak közszemlére kitéve, amelyek-
ből okulhat és tanulhat a gazda, s ha főképen 
a gazdasági gyakorlati telep a községben dívó 
gazdálkodási rendszernél szebb és jobb ter-
ményeket produkál : úgy az iskola vezetőjének 
nyert ügye van, mert a gazda kötelességének 
fogja tartani az évzáróvizsgán megjelenni, a 
terménykiállítást megtekinteni. 

Az ismétlő tankötelesek pedig, látva a nagy 
érdeklődést, melyet a falu népe az évzáró-
vizsga alkalmával tanúsít, mellyel egész tanévi 
működésük eredményét, akár az értelmi elő-
haladást, akár a gyakorlati ügyességeket és 
kézimunkákat tekintve, szemléli : bizony ez 
érdeklődésből csak buzdítást merítnek a további 
tanulásra, serkentést a kitartó munkára, fegyel-
mezettséget és önuralmat a gazda ellenségei 
elleni nehéz harcban. 

így lesz az öregek érdeklődése, a gazdák 
jelenléte nevelő hatással az ifjakra ; de így 
megv akaratlanul is a gazdák vérébe át azon o«/ o 
tudat, hogyha a nehéz versenyben, a nagy 
küzdelemben — mely körülöttük a létért és 
önfenntartásért folyik — győzők akarnak ma-
radni, a győzelmi pálmát csak úgy érhetik el, 
ha a gazdaságilag előrehaladottabb népekhez 
hasonlóan magukat művelik, ha követik az 

intelligens gazdák tanácsát, a gazdasági ismétlő 
iskola példáját. 

A falusi gazdák érdeklődése és résztvétele 
a gazdasági ismétlő iskola évzáróvizsgáján, 
azok öröme és boldogsága a növendékek fele-
leteiben már jele annak, hogy az a szív, mely 
minden újítás, minden munkaszaporulat, minden 
tanulás és tapasztalatszerzés elől ridegen elzár-
kózott — már-már hajlik az okos szóra. Kész 
követni a tanító tanácsát és csak kevés bíztató 
szó, tettre sarkalás kell, hogy a nép gazdasági 
gondolkodása teljesen átformálódjék, hogy a 
szociális feladatok megoldásával, ifjúsági egye-
sületek szervezésével, fölolvasó estélyek tartásá-
val, hitel- és értékesítő-szövetkezetek létesítésével 
jólét és boldogság költözzék a falúba, megelége-
dett tég a szívelcbe, világosság az elmékbe. 

A gazdasági ismétlő iskola az az alap, melyre 
építhet a népét igazán szerető, bajaiban és 
szerencsétlenségében őszintén osztozkodó nép-
tanító. Mert nézzük csak, mit is mond a gazda-
sági ismétlő iskolák részére kiadott szervezet 
és tanterv 45. §-ának e) pont ja? E § szerint 
az évzáró - vizsgával kapcsolatosan időnként 
kisebb terménykiállítást kell rendezni a gyakor-
lati terület terményeiből, hogy a lakosság a 
gazdasági eredményeket így is szemlélvén, az 
intézet iránt való bizalmában megerősödjék. 
Sőt azt is mondja, hogy az ilyen, az iskola, 
által rendezett terménykiállításra a községbeli 
jelentkező gazdák terményeit is föl kell venni, 
de azokat felismerhetőleg külön helyezni. E § 
f ) pontja részletesen fölsorolja, miként rende-
zendő a kiállítás, ha a gazdasági ismétlő isko-
lával kapcsolatosan valamely kézügyességi vagy 
háziipari tanfolyam is tartatott. 

Szerény nézetem szerint különösen helyes 
intézkedésnek mondható az, hogy a jelentkező 
községbeli gazdák terményeit is föl kell venni 
a gazdasági ismétlő iskola által rendezett kiál-
lításba. Üdvös és a falu egész mezőgazdaságát 
átalakító hatása lesz ez intézkedésnek ott, hol 
az arra hivatott tényezők együttműködését 
nem zavarja semmi külső körülmény, semmi 
viszálykodás. 

Van bizony édes hazánkban számos falu, 
hol — dacára a kedvező közgazdasági és ter-
mészeti viszonyoknak — a nép tengődik, 
szarvasmarha- és lóállománya satnyul, baromfi-
állománya szánalmatkeltő, konyhakerti vete-
ménye a tudatlanság ékes bizonysága, hol 
ügyes vezető hiányában minden püsztul s csak 
panasz hallható az idő és a talaj mostohasága 
ellen, az adó sokasága, a munkabérek drága-
sága miatt. 

Bizony van akárkány falu, hol az asszony a 
levesbe való zöldséget is a szomszéd piacról 
hozza, mert nincs annyi tudása, annyi gyakor-

id* 
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lati ügyessége, hogy azokat maga termelje. 
Vannak községek, hol a mezőgazdasági növé-
nyeket ósdi és a mai viszonyokba és életföl-
fogásba nem illő módon munkálják és gondoz-
zák, hol elcsenevészedett szarvasmarhák, korcs 
16 fajták, férges gyümölcsök, moh- és zuzmó-
lepte gyümölcsfák ezrei néma szószólói és 
hirdetői a gazdák tudatlanságának és lusta-
ságának. 

Föl kell rázni a gazdákat a hosszú aléltság-
ból, a dermesztő álomból, föl kell világosítani 
a munkák mikénti foganatosítását illetőleg; 
meg kell tanítani, hogy ismerjék állataikban 
a szépet, a hasznosat ; acélozni kell az erőt a 
gyümölcsfák és mezőgazdasági növények kártevő 
rovarai elleni küzdelemre és harcra. De főkép-
pen a gazdasági ismétlő iskola kiállításán való 
résztvétel által, díjak kitűzésével, elismerő-
oklevelek kiosztásával fokozni kell a nemes 
versenyt, a fárasztó és nehéz munkát meg kell 
jutalmazni. 

A gazdasági ismétlő iskola kiállítását olyan 
miniatürfélének gondolom, minőt a gazdasági 
egyesületek szoktak rendezni járási székhelye-
ken, természetesen kisebb keretek között mo-
zogva, kevés anyagi eszköz igénybevételével. 

Miért ne lehetne az iskola tanterme a 
konyhakerti és mezőgazdasági termények kiállí-
tási helyisége ? Az udvar, a játszóhely és 
részben az iskola előtt elterülő térség pedig a 
baromfi, szarvasmarha, ló, disznó és juh kiállí-
tására fölhasználható ? 

Én az ilyen kiállítástól a falu gazdasági 
fellendülését remélem, hathatós támaszát látom 
a gazd. ism. iskolából kikerült fiatalokban, kik 
bizonyára tisztultabb elmével, nagyobb tudás-
sal még eredményesebbé, tanulságosabbá tehe-
tik majd annak idején a kiállítást az általuk 
gondozott és ápolt terményeknek közszemlére 
való bocsátásával. 

Legnehezebben lesz megoldható az anyagi 
kérdés, vagyis a jutalomdíjak előteremtése. De 
tekintve a nemes célt a közjót, áldozni fog a 
község és indokolt kérésre a vármegyei gazd. 
egyesület is, de fog a nemes cél megvalósítá-
sához a maga fillérjeivel hozzájárulni a társa-
dalom is. (Esetleg a földmívelésügyi minisz-
tériumtól is kérhetők díjak. Jlv.) 

A díjak és elismerő-oklevelek odaítélésénél 
elfogulatlanul, igazságosan járjon el az arra 
hivatott bíráló-bizottság, s csak az igazi érde-
met, a nemes törekvést és szorgalmat jutal-
mazza. Sőt a díjak odaítélésénél minden 
kiállító vegyen részt. Határozzák meg saját 
maguk, melyik a legszebb tehén, a legformá-
sabb ló, kinek van a leggyapj asabb és legjobban 
tartott juha, ki termelte a legszebb búzát, 
rozsot, tengerit stb. Mert akkor méltatlankodás, 

irigység, elégedetlenség helyett a kiállítókban 
fölébred a nemes becsvágy hasznosat, szépet 
és kiválót produkálni. 

Természetes dolog, hogy a gazdák fölfogását 
a díjak odaítélésében, az arra hivatott vezetők, 
az értelmes gazdák és a gazd. ism. iskola taní-
tója kell hogy irányítsa; de ne a saját véle-
ményük előtérbe tolásával, hanem észrevétlenül 
kell rávezetni őket, mit miként és hogyan kell 
elbíráld, mit miért érdemesítenek jutalmazásra. 

Hogy ezt a gazdák megtehessék, hogy csak 
az igazi érdem előtt hajtsák meg az elismerés 
zászlaját, erre nevelni is kell őket gazdasági 
előadások tartásával, a gyakorlati ügyességek 
és fogások bemutatásával. 

Nehéz lesz a kezdet, küzdelmes és fárasztó 
a gazd. ism. iskola tanítójára nézve, de annál 
nagyobb és boldogítóbb, az eredményt látva, 
az a tudat, hogy falujának mezőgazdaságát 
sikerült előbbre »inni, sikerült jólétet, boldog-
ságot és megelégedettséget teremteni ott, hol 
ezt ezelőtt nélkülözték. 

A gazdasági ismétlő iskola évzáróvizsgája, 
kapcsolatban a gazdák termény- és állatkiállí-
tásával volna az a biztos alap, melyből a falu 
mezőgazdasága fölvirágozhatna ; ez volna az a 
kapocs, mely a falu népét szövetkezésre, 
önsegélyre bírná ; a szülők s gazdák résztvétele 
pedig azon erkölcsi erő, mely épít és alkot, 

S ha az évzáróvizsgán, úgy az elméleti 
készültség, mint a gyakorlati ügyességről 
tanúskodó vizsgán s az azt követő kiállításon, 
a növendékek lelke megedződnék a föld szere-
tetében, a munka gyönyörében és annak cél-
tudatos kivitelében; s ha a gazdák nemes 
versenyre kelve, egész évi munkásságuk s 
szorgalmuk eredményét tárják a szemlélő elé, 
de a kiállított tárgyakban örömet és gyönyört 
is találnak, és fiaik és leányaik elméleti és 
gyakorlati készültsége édes büszkeséggel tölti 
el keblüket: úgy akkor ők maguk fogják az 
évzáróvizsga napját a falu igazi, örömteljes 
ünnepévé avatni, az azon való tömeges részt-
vétellel fényessé és a falu történetében kitörül-
hetetlenné tenni. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 

Gyógyító növények gyűjtése. 
A gazdasági életben nagyon szerénynek lát-

szó, igénytelen ágak vannak, melyeket azelőtt 
gúnyos mosollyal lenéztek, de amelyek újab-
ban, a rendszeres és céltudatos felkarolás követ-
keztében hatalmasan kifejlődtek, annyira ki-
nőtték magukat, hogy a gazdaságnak egyes 
főágait is túlszárnyalják. Ott van pl. a baromfi-
tenyésztés. Régebben lenézte a gazda s az 
az?al vabí foglalkozást méltóságán alulinak tar-
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totta : azt mondta, hogy csak az asszonynép-
nek való. Ma ebből nagyobb a kivitelünk, mint 
a ló-, juh- és sertéstenyésztésből, mert 62 millió 
koronát tesz ki, holott a lótenyésztésből csak 
23, a sertéstenyésztésből 52 és a juhtenyésztés-
ből csak 20 millió korona volt a kivitelünk 
pl. 1904-ben. 

Ott van továbbá a selyemhernyó-tenyésztés. 
Az egyes emberre csekélységnek látszik, olyan-
féle gyermekjátéknak nézik. A rendszeres és 
céltudatos vezetés mellett annyira fejlődött, 
hogy ma már számottevő, fontos tényező 
nemzetünk gazdasága terén, mert több, mint 
százezer szegény család keres évente több, mint 
4 millió koronát. 

A vadon termő gyógyító növények szedése és 
szárítása szakasztott olyan- ága a gazdasági 
életnek, mint a selyemhernyótenyésztés. Ennek 
a felkarolásával is sok szegény családnak kere-
setet nyithatunk s ha többet kereshet a nép 
itthon, az bizonyára ellensúlyozni fogja a 
kivándorlási hajlandóságot. 

A vadon növő növények már a legrégibb 
idő óta szolgáltak betegségek gyógyítására és 
ezért egyes növények már ősidők óta nagy 
becsben állnak. 

A vadon termő növények gyógyító erejét 
a nép is ismeri. A nép a jót közvetlen kör-
nyezetében, a természettel való közvetlen érint-
kezésében keresi s elleste egyebek között a 
gyógyító szereket is, amelyek kitűnő hatásúak. 

A mai előrehaladott, modem orvosi tudo-
mány sem nélkülözheti teljesen a gyógyító 
növényeket. Nemcsak a kuruzslóasszonyok sze-
dik a gyógyító növényeket, hanem gyógy-
szertárainkban a növények egész sorozata sze-
repel, mint officinális szer és ezek között 
vannak, amelyek hazánkban is megteremnek. 
A mezőn, a réten, az erdőben, parlag helyeken, 
útak mentén, no meg a havasok lejtőin is 
sokféle növényünk terem, melyeket az orvosok 
ma is nagyra becsülnek, sőt vannak olyan 
vadon termő orvosi növényeink is, amelyek 
nálunk kiváló zamattal kifejlődnek, úgy, hogy 
a külföldi droguisták is nagyra becsülik és 
szívesen megveszik azokat. És mégis azt 
tapasztaljuk, hogy a becsesebbnél becsesebb 
gyógyító növények ott vesznek nálunk kihasz-
nálatlanul, a nép elmegy mellettük, figyelmére 
nem méltatja őket, mert nem tudja, hogy való-
ságos kincs rejlik bennük. Segítsünk tehát ezen 
a bajon és vezessük rá a szegényebb népet, 
hogy a gyógyító növények szedésével és szárí-
tásával könnyű mellékkeresethez juthat. 

A munkabíró férfiaknak van elég alkalmuk 
keresetre, azt nem kell külön pártfogolni, hisz 
ma már osszágszerte panaszkodnak munkás-
hiány miatt, s amint a hazai iparunk kissé 

fellendülni talál, annyira keresett lesz a munkás 
kéz, hogy idegenből fog kelleni munkást ho-
zatni. Másként áll azonban a dolog a gyengébb 
elemmel. Az asszonyok, akik a házhoz vannak 
kötve, messzire nem mehetnek el napszámba, 
mert huzamosabb időre nem távozhatnak el 
hazulról, köti őket a házkörüli munka és a 
gyermekek gondozása. Továbbá a leányok, 
gyermekek és elgyengült öregek, akik szintén 
nem mehetnek el nehéz napszámba, azoknak 
keresetet nyújtani, mindenesetre humánus dolog. 
Ha olyan munkát tudunk nekik adni, amit 
elbír fizikumuk s ha amellett valamit keres-
hetnek, az az ő családjuk javára válik és a 
köznek is hasznot hozhatnak vele. Ilyen munka 
a gyógyító növények szedése és szárítása. 

Droguisták több ízben panaszkodtak nekem, 
hogy nem tudnak elegendő hársfavirághoz 
jutni. A külföldre való szállításra is keresik 
a hazai hársfavirágot és nem tudják előterem-
teni. Pedig mennyi hársfánk virágzik nyáron! 
Nem kellene egyebet tenni, mint a gyermek-
sereget a fákra felküldeni, szedjenek hársfa-
virágot, azok kész örömmel másznák a fákat, 
kivált ha ezért még pénzt is kapnának. 

Ugyanígy állunk a bodzavirággal is. Ezt is 
keresik a droguisták, de a nép nem törődik 
vele, pedig bodza is elég virágzik minden 
faluban. A mezőt díszítő pipacsról kevesen 
tudják, hogy szép piros virágai officinálisak ; 
szépen szárított szirmai keresett cikket képez-
nek. A búzavirág és szarkaláb, e két elterjedt 
szépvirágú gyom is értékesíthető, ha szedjük 
és szépen megszárítjuk. A szép búzavirág 
láttára a laikus szeme megörül, hogy olyan 
szép virággal ékeskedik a határ, a gazda pe-
dig boszankodik, ha sok van belőle, mert 
gyom a vetés között, de sem egyik sem a 
másik nem gondol vele, hogy ebből is lehet 
pénzt csinálni. A droguista megveszi a fosztott 
búzavirágot, meg a szarkalábot is, mert e vi-
rágokkal díszítik a füstölőporokat. Mindezen 
virágok szedése és tisztítása a falubeli gyer-
mekseregnek hasznos foglalkozása lehetne, mely-
lyel egy kis jövedelemhez juthatnának és emel-
nék vele a család jólétét, elősegítenék a 
boldogulást. De nincs, aki a népet erre figyel-
meztesse és neki kezére járjon a szedés és 
értékesítés körül. 

Kopár és parlag helyeinken igen közönséges 
dudva a fehér üröm. Tömegesen lepi el a 
kopár dombokat, a töltéseket és friss föld-
hányásokat, de hogy azt nálunk rendszeresen 
szednék, azt nem tapasztaltam, ott vész az, 
ahol termett. Legfeljebb azt tapasztaltam, hogy 
szeptemberben a cigányok seprőt kötnek belőle 
s azt hozzák a piacra bolhaírtó szernek. 
Pedig a fehér üröm is orvosi növény. Amellett 
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pedig vaggonszámra hozatja a m. kir. pénz-
ügyi kormány — úgy tudom — Morvaország-
hői a fehér ürmöt a marhasó denaturálására. 
A pénzügyi kormányt tehát meg kellene 
nyerni, hogy a fehér üröm szállítását hazai 
vállalkozó kapja meg, aki azt itthon szedetné 
a néppel. 

Van egy orvosi növényünk, amely már ma 
is nevezetes kiviteli cikkünk, ez a szekfűvirág. 
Kocsirakományszámra viszik külföldre és hajó-
rtkamányszámra szállítják még Amerikába is, 
mert a világpiacon a magyar szekfűvirág az 
első. Ez az értékes orvosi növény főleg a 
szikes helyeken terem legzamatosabban, sok 
helyt egészen ellepi a szikes területeket. 
Annak a szedését is lehetne még fokozni. 

Szemétdombok körül, a község parlag helyein, 
valamint legelőkön terem a redőszirmú maszlag 
és a belcndek ; mind a kettőt ismeri a nép, 
tudja is, hogy mérges, de szedni nem ju t 
eszébe senkinek. Pedig mind a kettőt, főleg 
hazánkból, nagyon keresik a külföldi droguis-
ták. A bükkösökben termő nadragulya szintén 
nagyon keresett, úgy, hogy ebből a cikkből 
droguistáinknak vaggonszámra való megrende-
léseik vannak a külföldre. Mindenfelé, úton-
útfélen terem a papsajt meg a mályva, mind 
a kettőt lenézi a paraszt is. Pedig utóbbinak 
a virága és a levele, a papsajtnak pedig a 
levele szintén értékesíthető. Gyűjtésével és 
szárításával sok szegény asszony kereshetne 
egy pár koronát. Mindezeket a legelőn tétlenül 
heverésző pásztor, vagy a játszadozó gyermek-
sereg is gyűjthetné. 

A centuria is keresett cikke a droguistának. 
Az anyarozsot pedig a mult nyáron 2 korona 
40 fillérrel fizették kilónként, tehát a rozsnak 
jelenlegi ára mellett 18-szor drágábban fizetik, 
mint magát a rozsot. 

Így fel tudnék még egy egész sereg vadon 
termő gyógyító növényt sorolni. 

A vadon termő gyógyító növények szedése 
kicsiben és szórványosan az ország sok vidékén 
már ma is dívik, de sajnos, úgy, hogy abból 
a gyűjtő nép aránytalanul kevés hasznot lát, 
a fohászon a közvetítő kereskedő, sok vidéken 
a szatócs zsebébe csúszik, sőt mondhatom, hogy 
több vidéken valóságos uzsorát űznek ezzel. 
Láttam, hogy nem is készpénzzel váltják be 
a vidéki kiskereskedők a szedett növényeket, 
hanem árút — vagy pálinkát — adnak cserébe. 
Hogy ez mit jelent, hány százalékos uzsorát, 
azt el lehet képzelni! De a nép még ennek 
a kis mellékkeresetnek is örül. Másként alakul-
hatna a gyűjtés, ha nem az uzsora, hanem 
szolid kereskedelem szelleme képezné ennek az 
üzletnek az alapját, Ez pedig csak rendszeres 
szervezés útján lehetséges. Vezessük rá a népet, 

hogy a vadon termő gyógyító növények gyűjté-
sével rendszeres keresethez juthat és igyekezzünk 
a gyűjtőket a kiskereskedők uzsorájától fel-
szabadítani. 

Hogy a szegény néposztályt bevezethessük 
a gyógyító növények gyűjtésébe, erre leg-
egyszerűbb megoldásnak kínálkozik az, ha a 
vidéki lelkészeket és a néptanítókat belevonjuk 
ebbe az ügybe. Mert a nép csakis kellő veeet's 
mellett gyűjthet rendszeresen és haszonnal. Erre 
a vezetésre pedig a lelkészek és azok mellett 
a tanítók a legalkalmasabbak és a leghivatot-
tabbak. A tanító pl. a tanítás után, vagy a 
délutáni órákban kisétálhatna a gyermeksereggel 
a határba és együtt gyűjtenének hasznos 
gyógyító növényeket, azokat hazavinnék s az 
iskola padlásán megszárítanák. így egyrészt 
beletanulnának egy igen könnyű mellékkere-
setbe, másrészt egészségükre is jótékony hatás-
sal lenne a friss levegőn való foglalkozás. A 
megszárított növényeket a tanító azután eladná 
s a jövedelmet igazságosan szétosztaná, termé-
szetesen a saját fáradozása révén ő is osztoz-
kodnék a haszonban. Rendszeres szervezés 
mellett a szedett anyag reálisabb áron kelne 
el, mint ahogyan az ma tapasztalható. A tapasz-
taltabb tanító már a frissen szedett növényeket 
is beválthatná s a szárítás és értékesítés az ő 
kockázata lenne. Elsősorban tehát a nép-
tanítók figyelmét szeretném erre az ügyre fel-
hívni. Hogy azonban a népet bevezethessék a 
gyűjtésbe, ahhoz kell, hogy ők ismerjék a sze-
désre érdemes gyógyító növényeket. Erre út-
mutatásul szolgál nekik az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület által kiadott könyvem, 
melyet a Pátria-könyvkereskedés hoz forga-
lomba 5 koronáért. Miután ez aránylag magas 
ár, azért a tanítók a foldmívelésügyi minisz-
tériumhoz fordulhatnának ennek a könyvnek 
olcsóbb árban, vagy ingyen való adományo-
zásáért. 

Felkérhetnék továbbá ugyanezt a minisz-
tériumot egy színes ábrákkal ellátott h is útba-
igazító könyvecskének a közreadására. A fold-
mívelésügyi kormány különben is nagy figye-
lemmel kíséri a gyógyító növények gyűjtésének 
kérdését s ha segítségére lehet a tanítóságnak 
ezen a téren, bizonyára meg fogja azt tenni. 
Tudtommal tervbe van vére tanfolyamnak a 
rendezése is, melyen lelkészek és néptanítók 
kiképezhetnék magukat a gyűjtés és szárítás 
körüli munkálatokban. 

A szedett növények értékesítésének szerve-
zésére nézve pedig legcélszerűbb lenne, ha 
a beváltást és további értékesítést a fogyasztási 
és értékesítési szövetkezetek vennék át, Erre 
példának felhozhatom a felvidéki rutén akció 
vezetősége által megindított gyűjtést. Az ott 
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levő miniszteri kirendeltség megkeresésére a 
mult évben megindítottuk Bereg megyében a 
gyűjtést, még pedig a kirendeltség területén 
működő szövetkezetekre támaszkodva. A mult 
évben szépen megindult a szedés. Az idő előre-
haladottsága miatt a mult évben csak egy-
néhány cikket szedtek nagyban ; pl. nadra-
gulyát, csipkebogyót, anyarozsot stb. Egy-egy 
rutén paraszt a nadragulyaszedéssel 3 korona 
60 fillért is keresett naponta, tehát a munka-
bíró férfi is megkereste ezzel a rendes nap-
számját. Bár a székely kirendeltség is karolná 
fel ezt az ügyet oly buzgalommal, mint a 
rutén kirendeltség vezetősége ! 

Ugy tudom, jelenleg alakulóban van Szegeden 
és Budapesten egy-egy nagyobb részvénytársa-
ság, mely a vadon termő gyógyító növények 
szedését és szárítását realizálni szándékszik. 
A gyűjtésnek tehát ez is alapul szolgálhatna, 
amennyiben, ha a részvénytársaságok megala-
kulnak, biztosítva lesz a szedett anyag átvétele. 

(Kolozsvár.) Páter Béla dr. 

A iníívaj vagy margarin. 
A mindenáron való meggazdagodás, a pénz 

után való túlságos vágy, a technika mai fej-
lettsége és a kémia előrehaladottsága lehetővé 
tették azt, hogy olyan preparátumot készít-
senek, amely majdnem ugyanolyan tulajdonok-
kal bír, mint a silányabb minőségű tehén vaj, 
úgy, hogy egyszeri látásra, de még ízlelésre 
sem lehet azt a közönséges vajtól megkülön-
böztetni. Ez a készítmény a művaj, vagy más 
néven a margarin. 

Sütésre, főzésre teljesen pótolja a vajat. 
Mindazonáltal azt a kellemes aromát és külö-
nösen a finom ízt, amely a tea vaj nak jellemző 
tulajdonsága, sohasem kapja meg a margarin. 
Mivel azonban a sütésre és főzésre jó, roppant 
konkurrenciát nyújt a vajnak, mert a margarin 
sokkal olcsóbb; kilója csak 1—l - 40 kor. és 
így a pékek és cukrászok legtöbbnyire mar-
garinnal készítik „vajas" süteményeiket. 

Addig, míg valódi nevén, mint művaj vagy 
margarin adják el azt, addig nincsen semmi 
haj, mert a vevő nem kötelezhető a vevésre 
és óvakodhatik tőle ; de bizony sok kereskedő 
visszaél vele és egy kis „teavaj" hozzákeverése 
által „teavaj" név alatt adja el, ami bizonyára 
már üldözendő cselekmény (1895. évi XLVI. 
t.-c. Jiv), mert a művaját tulajdonképen állati 
zsiradékból készítik és pedig úgy, hogy egész-
séges állapotban leölt állatok zsiradékából 
•— főleg pedig a veséket körülvevő zsiradék-
ból — készítik. 

A vértiszta zsiradék külön lesz szedve, meg-
őrölve és azután olvasztókazánokban 45—50° G 

mellett fölmelegítve, közben többször fölkavarva, 
mialatt a rostok különválnak és a fenékre 
ülepednek. Felül pedig egy fehéres emuisió 
— mely vízből és olajból (oleïn) áll — kiválik. 
A vizet az oleïnrôl lecsapolják, az oleïnt pedig 
külön edényekbe teszik, ahol 2 i óra alatt 
20—25 C.-ra lehűl, mely processzns alatt az 
oleïnnal kevert stearin megmerevedik, míg az 
oleïn folyékony marad. Az oleïnt most tehén-
tejjel megkeverik, vajfestékkel megfestik és 
— vajköpülőben jól megköpülik vagy 20 
percig — akkor lehűtik jegesvízben vagy jég-
szekrényben 4—5° C.-ra és akkor ú j ra meg-
köpülik. Ha már most a köpülőből kikerül, 
azt a vajnak rendes procedúrájával dolgozzák 
fel tovább. 

Eddig semmi baj sem volna. De ki kezes-
kedik arról, hogy a margarinhoz szükséges 
zsiradék egészséges állatoktól való és nem 
döglött,. elhullott állatok zsiradékából való-e ? 

És akkor nemcsak undorító hatású, de hatá-
rozottan egészségellenes is. Talán emlékeznek 
arra, mikor Pécsett néhány évvel ezelőtt mar-
garinból készült krémes sütemény elfogyasz-
tása után mérgezési tünetek mutatkoztak az 
illetőkön és csak orvosi beavatkozás mellett 
lehetett életüket megmenteni. 

Lát tuk a mult esztendőben is, hogy az 
amerikai húströszt milyen lelkiismeretlen mani-
pulációt folytatott. Épígy lehetséges a hami-
sítás a margarinnál is. Pedig ma már sok 
gyár van, amely csak margaringyártással fog-
lalkozik. A legnagyobb ilynemű gyár a newyorki 
„Commercial Manufacturing Company", amely 
naponként 50 ezer kg. marhazsírt dolgoz fel, 
és abból 20—25 ezer kg. margarint készít. 
Sok gyár van még Hollandiában, — körül-
belül 70—80 — mely gyárak margarinjukat 
„hollandi vaj" néven adják át a kereskede-
lembe. Van azután még gyár Németországban, 
Oroszországban, Ausztriában, sőt — ha jól 
tudom — Budapesten is. Egy budapesti cég-
től hallottam, hogy a budapesti pékek már 
margarinnal vagy legalább nagy °/o-os marga-
rinosvajjal sütnek. 

A margarinnak még az az előnye is van, 
hogy nem avasodik meg egyhamar és hogy 
nehezen ismerhető fel — még vegyi úton is — 
ha vaj közé van keverve. Azonban azt a vegyi 
tudomány már meg tudja állapítani, ha 1 0 % 
margarin van a vaj közé keverve. 

Dr. Eichloff kiéli tejgazdasági aligazgató 
demonstrálta előttem, miképen ismerhető fel a 
vajban a margarin, ha legalább 100/o van belőle 
hozzákeverve. És ezt következőképen tette : 

Feloldott 10 köbcentiméter vajat 40° C. mel-
lett, ezt filtrirozta, hozzáadott 10 köbcentiméter 
koncentrált sósavat és ehhez vegyített 0'1 köb-
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centiméter 1%-os alkoholizált Turfurol-oldatot, 
ezt 1 2 percig rázta és ha a vajban legalább 
lOVo margarin van, akkor ezen vegyítés által 
a sósav megvörösödik. 

Lassan-lassan tehát rájönnek minden hami-
sításra, de amíg ez megtörténik, addig sok 
kárt tesz a lelkiismeretlenség úgy az egész-
ségben mint a kereskedelemben is. O 

(Tolna-Tevéig Rircz István. 

Nyúlólak és nyúlházak.* 
Már eddig is igen sok különféle terv szerint 

készített ólat és nyúlházakat (rekeszekkel) lát- | 

8 anyanyúlra, egy köbméter űrtartalommal bíró 
rekeszekkel s ez a nyúlház 300 koronába ke-
rült . Később rájöttem, hogy ezen a pénzen 30 
anyanyúlra való nyúlházat lehet készíteni — 
ha a méret kisebb és nem 8, de csak 6 anyára 
van a házikó szerkesztve. (Lásd az 1. sz. ábrát.) 

Szóval, a tenyésztő maga jön rá később, 
milyen ól vagy rekesz felel meg céljainak 
legjobban, mégis a tapasztalatlan és kezdő 
tenyésztőnek kezdeni kell valamivel s erre 
akarok én néhány ól-tipus leírásával útmu-
tatást adni. 

Az anyák elhelyezésére az 1, sz. ábrán lát-
ható s nálam is használatban levő nyúlházat 

1. ábra Anyák elhelyezésére alkalmas ól. 

tani a gyakorlatban, amelyek mindegyike a 
tulajdonos egyéni felfogása szerint volt készítve 
s többé-kevésbé meg is felelt a célnak. 

Én sokfélével próbálkoztam már. Olcsóval 
és drágával, de mégis arra a tapasztalatra 
jutottam, hogy a nagyon drága és nagyon 
nagy nyúlház nem praktikus, mert nehezen 
vihető egy helyről a másikra, már pedig a 
nyúlászatnál gyakran előfordul az az eset, hogy 
a helyet változtatni kell. 

Ezelőtt 3 évvel csináltattam egy nyúlházat 

* Mutatvány Hreblay Emil: „Az ezüst szőmienyúl 
tenyésztése és értékesítése" c., most megjelent mű-
véből. (Lásd még a Gazd. irodalom rovatot.) 

tartom igen alkalmasnak, mert méretei olya-
nok, amelyben az anyanyúl s fiai 6 hetes 
korig kényelmesen elférnek, olcsón előállítható 
s ha kell 2-—3 ember azt könnyen elviheti 
más helyre. 

Méretei a következők: 
Szélessége 2 m., magassága 2'50 m. és mély-

sége 80 cm. Az egyes rekeszek 2 részre van-
nak osztva ; 60 cm. széles a nappali rész, 40 cm. 
széles a fiaztató, vagyis a hálóhelyiség. Az 
egyes rekeszek magassága 60 cm., mélysége 
pedig 80 cm. 

Ha t rekesz van egymás mellett és felett a 
fias anyák elhelyezésére, 2 rekesz pedig ezek 
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felett, a fedél alatt egyes állatok, vagy vá-
lasztott fiak elhelyezésére. 

Az ól külső részei ZU colos, belső részei 
pedig Va colos deszkából vannak készítve s 
a tető kátránypapírral fedve. 

Egy ilyen ól teljes elkészítése 50 koronába 
kerül. A tető alatt van két kis szín, egyes 
választott fiak elhelyezésére. 

A 2. sz. ábrán pedig bemutatok egy növen-
dékólat, amelybe a 6 hetes választott nyúl-
fiakból 30—50 db is elhelyezhető, ez az ól 
azonban naponta almozandó s takarítandó, 
mert a sok állat benne sok trágyát csinál 
s ha tisztán nem tartjuk azt, a nyúlfiak 

Az ólak és rekeszekről tehát mindazt el-
mondtam, amit az eddigi tenyésztésnél tapasz-
taltam s amit másoknál láttam. Még azt kell 
felemlítenem, hogy a szaporulatot én 4 hó-
napos kortól kezdve egyenként tartom erre 
a célra készített egyes ládákban, amelyek 
nagysága különböző. Van olyan ládám, mely-
nek belvilága 50 X 50 X 60 cm. s van ennél 
nagyobb is. Ezek egymás felé vannak rakva 
s ha kell, könnyen más helyre vihetők. 

Tapasztalatom szerint az így elkülönített 
nyulak jobban fejlődnek, mindig kövérek s 
nem veszekedhetvén, szőrméjük s bőrük ép 

I marad, ami a prém és a bőr értékére igen 

2. ábra. Növendékayál-ől, kifutóval. 

könnyen náthát, szemfájást vagy nyálfolyást 
kaphatnak. 

Ennek elkerülésére tehát jobb és könnyebb 
dolog az ólat tisztán tartani. 

Ezen növendék-ól és kifutó méretei a kö-
vetkezők : 

Magassága: 1'5 m. 
Szélessége : 2"0 m. 
Mélysége : l'O m. 
Kifutó hossza: 3.0 m. 
Kifutó szélessége : 2'0 m. 
Kifutó sodrony hálójának magassága: 1"0 m. 
A kifutó sodronyhálója itt is a földbe 50 cm. 

mélyen eresztendő be. 

kedvező befolyást gyakorol. A sérült nyúl 
prémje, de különösen bőre mindig értéktele-
nebb a tiszta és ép irhánál. 

Ilyen ládák ócska kereskedelmi ládákból 
igen olcsón és könnyen előállíthatók, lia azok 
elől belécezve lesznek s egy ajtóval láttatnak 
el, amelynek sarkait én csizmaszárból készí-
tettem s az ajtó zárója egyszerű fapecek, egy 
szöggel megerősítve. 

Sokan nagyon is egyszerű berendezésűnek 
találják tenyészetemet, de az én elvem az, 
hogy hasznot csak akkor tud a tenyésztő ily 

: üzemből kihozni, ha a befektetés arányban áll 
azzal a tőkével, mellvel az ^üzem folvtattatik. 
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A 20—40 koronás anyanyúl elhelyezésére, ha 
4—5 koronás elhelyezési befektetést teszek, 
azt hiszem nem léptem túl a számvetési ha-
tárt, de ha fényes és drága ólat építek annak 
— lesz-e fáradozásomból tényleges hasznom? 

A nyúlászat szegény embereknek való, tehát 
maradjunk a megfelelő, de az olcsó fölszereléseknél. 

A nyúlak elhelyezésénél törekedjünk arra, 
hogy azokat mindig tiszta levegő és világos-
ság érje ; ezek nélkül életvídorságot ne vár-
junk tőlük s ha bágyadtak, ez a legtöbb eset-
ben vérszegénységnek a jele. Azért az ólakat 
ne tegyük ki a nap hevének, de bizonyos szög 
alatt a napsugarak mégis érjék azokat, mert 
sötét ólban, nem is szólva a rosszul szellőzte-
tett helyen vagy a pincében tartot t nyúlakról, 
azok csakhamar többféle betegséget kapnak. 

Lényeges, hogy az állatokat mindig a tulaj-
donos vagy annak helyettese, egy értelmes 
ember etesse, aki gondozás közben egy szem-
pillantásra meglátja a beteg nyúlat már a 
betegség első stádiumában s azt onnét eltá-
volítva. ez esetben — ha a bajt nyomban 
észrevesszük azon könnyen is segíthetünk. 

Ha a betegség nemcsak múló jellegű, de 
fertőző, akkor a beteg állat ketrecét a leg-
alaposabban azonnal fertőtleníteni kell, de 
nemcsak a falakat, hanem az ajtókat, a sod-
ronyt, az etetőedényt, a szénatartót is. Erre 
a célra legjobb az 5 rész kreolin, 100 rész 
vízben feloldva. Ez az oldat mindig készletbe 
legyen, a hozzávaló meszelővel. 

Őrizkedjünk beteg állatokat tenyészcélokra 
felhasználni, ez nemcsak lelketlenségre vallana, 
de egyúttal észszerütlen dolog is volna, amennyi-
ben az amúgy is gyenge állat a vemhesség, 
ellés és szoptatási időben még jobban elcsigá-
zódik és ilyen anyaállattól csak oly ivadékokat 
nyerhetünk, melyek minden néven nevezendő 
bajra a lehető legfogékonyabbak lesznek. 

Az ólrekesz kellő és alapos fertőtlenítése 
után azt nyolc napig hagyjuk üresen, azután 
ismét használhatjuk. ( K j 

A legeltetés. 
Mai gazdasági háziállataink ősállapotukban 

életüket a szabad természetben töltötték. 
Nagyon természetes, hogy amint az ember 
lassanként belőlük hasznot akart élvezni, magá-
hoz szelídítette őket ; de élelmüket akkor is 
legelve szerezték meg. Még pedig télen-nyáron. 
Télen a lábán száradt füveket, a földben 
maradt gyökereket, nyáron pedig a természet-
től dúsan fejlesztett növényeket legelték föl. 
Napjainkban azonban a gazdasági háziállatok 
nagy része istállóban telel s vannak vidékek, 
hol nyáron is jászolhoz kötve áll a marha. 

Pedig az okszerű állattenyésztésnek nem lehet 
biztosabb alapja, mint a jó legelő. Ha nem is 
tekintjük azt, hogy bármely állat erőteljes és 
egészséges fejlődéséhez feltétlenül szükséges a 
szabad mozgás, ha csak azt vesszük tekintetbe, 
hogy az istállóban élő marha mennyit szenved a 
nyári hőségben a legyek miatt, meg lévén aka-
dályozva a szabad mozgásban, mennyi takar-
mányt pusztít el azzal, hogy a legyek után 
kajlkod, akkor eléggé indokoltnak tarthatjuk 
a legeltetést. 

A legeltetésnek azonban épúgy kell rendjé-
nek lennie, mint a teleltetésnek. De maga a 
legelő kell, hogy oly karban legyen s az oly 
szabályok szerint használtassék, hogy állataink 
a legelők után csakugyan hasznot hozzanak. 

Elsősorban szóljunk arról, hogy milyen 
legyen az átmenet a teleltetésről a legeltetésre. 
Szabályul álljon, hogy minden állat a legelte-
tés megkezdésekor, az első hétben reggel, még 
a jászolnál száraz takarmányt kapjon, a máso-
dik hétben szárazat, zölddel keverve. Mert az 
a gyomor, habar marháé is, télen át mintegy 
el van kényeztetve, sőt ahol pácolt tikarmánvt 
etetnek a meleg takarmányhoz szokva. Ha 
tehát ilyen marha a legeltetés kezdetén lires 
gyomorral megy ki, mohón legeli he a még 
harmatos és hideg fiivet (ami úgyis hasmenést 
okoz) és ébből származik tömérdek gyomorbaj, 
meg a most mindjobban fe'lépő bélhurut. Az 
ilyen marha egész életére meg van nyomorítva. 
Egy-két heti gondos etetés után teljesen fölös-
legessé lesz a reggeli etetés, csak a legelőn 
eszik azontúl a marha. 

A legelő jókarban tartásáról télen kell gon-
doskodni. A tövisbokrok, a gyom kiirtandó, a 
követ össze kell szedni s lia jobban fel nem 
használható, úgy egy mély gödörbe kell elásni. 
A soványabb helyek a nyáron gyűjtött trágyá-
val meghordatnak s ez azonnal szét is terít-
tetik. Tavasz felé, a böjti szelek idején, a szá-
razon maradt avar és lomb leégetendő : ahol 
a körülmények engedik, ott összegyűjtendő és 
nyáron almozási célokra felhasználható. Azon 
helyeket, melyek a tavaszi hóolvadáskor a víz 
által kimosódnak, gátakkal kell ellátni. S ami 
a legfőbb, a kutakat rendben kell tartani, ahol 
pedig más, természettől kínálkozó vizek van-
nak, azoknak széleit rendbe kell hozni, hogy 
nyáron a marha a szomjúságtól ne szenvedjen. 

A legfontosabb szabályok, melyeket a legel- ' 
tetésnél be kell tartanunk, a következők : a 
legelőterületet részekre osztjuk, aszerint, amiként 
egyik vagy másik részen a talaj minősége és 
fekvése szerint a fű hamarabb avagy lassabban 
fejlődik. Azonban szükséges, hogy legalább 
három részre legyen osztva. A leggyorsabban 
füvesedő területet leghamarább legeltetjük s 
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sorban jönnek a többiek : az előzőleg lelegelt 
területek addig pibennek s rajtuk a fü újra 
nő. Nem szabad a legelő területét fölázott 
állapotban járatni, mert a taposással több kárt 
teszünk, mintha marhánkat három hétig jászol-
nál etettük volna. 

Semmiféle marhát „vegyesen" járatni nem 
nem szabad. A legnagyobb füvet járja a szarvas-
marha, u t án i a ló, azután a sertés és a juh. 
Nagyon világos, hogy ahol ennyiféle állat legel, 
ott szükséges, hogy a terület legalább is hat 
részre legyen osztva. Különben az első hónap-
ban le volna tarolva a legelő. A marháknak 
elegendő ivóvizük, a sertéseknek fürdőhelyük 
legyen. A déli fekvőhely ne legyen árnyékos, 
hanem magasan fekvő szellős hely, ahova közel 
van az ivóvíz. Mert fasított delelőn a marha 
kétannyit szenved a legyektől, mint a szabad, 
napos fekvőhelyen. Ha pedig el akarjuk kerülni 
azt, hogy a marhapöcsök (légy) petéit az álla-
tok hátába rakja, úgy ajánlatos a marhát délre 
— ha a körülmények engedik — istállóba 

terelni. Mert a marhalégy július és augusztus-
ban a déli órákban rakja petéit. A delelő — 
különösen szarvasmarháknál — föltétlenül 
legyen körülkerítve. így ott napról-napra 
megalmozhatunk s egész nyáron át annyi 
trágyát gyűjthetünk, hogy a legelő sovány 
részeit évről-évre megjavíthatjuk. 

A jóminőségü legelőnél kataszteri holdan-
ként egy felnőtt marhát és egy sertést hajt-
hatunk ki. Ez a legnagyobb megterhelés, 
amit természetes legelő megbír. Azonban mes-
terséges legelőknél, melyek vetett területekből 
állnak ez a szám a kétszeresére emelhető, 
kedvező időjárás esetén. 

Csikó- és borjúválas/tásnál megbecsülhetetlen 
a jó legelő. Ezek itt gyorsan fejlődnek s t ö n y -
nyen felejtik el a tejet, anélkül, hogy az hátrá-
nyára volna növekedésüknek. 

Jó legelő a gazdaság alapja s ahol a legelő 
nincs elhanyagolva, ott szorgalmas és számító 
nép lakik. 

(Nógrád-Sipek.) Kinyer Ödön. 

I S ® ! ! ! ! 1 • T Á E C A . * 1 G G J L L L L L 1 • T Á E C A . * 1 

A gyümölcsfák gomfoafoetegsége. 
— Isten hozt >, Mihály gazda ! Foglaljon 

helyet. Mi jót hozott? 
— Hozni, semmit sem hoztam, inkább vinni 

szeretnék. 
— Nem tudom, mi legyen az, hisz Mihály 

gazdának mindene van. 
— Hála legyen érte a jó Istennek, minde-

nünk van, csak én szűkölködöm egyben. 
— És mi az ? 
— Hogy keveset tudok. Minap is úgy rös-

telkedtem tudatlanságomért, mikor tanító úr a 
gombabetegséget említette. 

— Mihály gazda jó úton van, mert aki 
nem rösteli bevallani, hogy egyet-mást nem 
tud, az annak a jele, hogy tanulni akar, vagyis 
hogy ki akarja pótolni a tudásban való hiányos 
ságát. Beszéljünk hát arról a gombabetegség-
ről, mely gyümölcsfáinkon folyton terjed és 
•nagy pusztítást visz véghez nemcsak a ter-
mésben, hanem a fákban is. 

Mihály gazda ismeri a közönséges gombát, 
azt is tudja, hogy van közte ehető és mérges, 
mely már nem egy ember halálát okozta. 
Addig, míg az emberek a nagyítóüveget nem 
ismerték, melyen keresztül a hajszál kötélnek 
látszik, a természet sokféle do'gáról nem volt 
tudomásuk. Nem tudták, hogy a penész, mely 

szabad szemmel nézve, mindenféle alakot, színt 
mutat, számtalan igen picike gombából áll, 
melyeknek éppen olyan gyökerük, száruk és 
kalapjuk van, mint a nagyoknak, melyek szá-
zával, ezrével nőnek erdőn, mezőn. S mikor 
ezek a pici gombácskák megérnek, fejük föl-
pattan, elszáradnak, de körülöttük számtalan 
új gombácska üti föl fejet. Hihetetlen módon 
szaporodnak milliókra meg milliókra. • Most 
már tudjuk, hogy a penész is gomba. 

A penész mindenhová beveszi magát, ahol 
nedvességre, csendes, enyhe levegőre akad, 
mint a zárt levegőjű kamrákban és pincékben, 
sőt szobákban is, ha a szellőztetésre nincs 
gondunk. 

De hogy jut oda ? Úgy, mint a' porszemek 
a szobába. Zárva lehetnek az ablakok, ajtók, 
azért a por mégis megszállja a bútorokat ; 
pedig a penészgomba magvacskái még a por-
szemnél is kisebbek, és könnyebbek, láthatat-
lanok és mindenhová bejutnak, ahol a leve-
gőnek bejárása van, gyökeret vernek és elsza-
porodnak. 

Hogy nincs az a picike hely, amelyen a 
penészgomba magvai útat nein törnének, erre 
nézve valamit Mihály gazda eszébe juttatok. 

Éppen akkor voltam Mihály gazdánál, mikor 
felesége télre befőzte a paradicsomot és hártya-
papirossal nagyon gondosan bekötötte az üve-
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geket és föl is forralta. Mihály gazda zsörtö-
lődött, azt mondta, hogy miért kell olyasmire 
hártyapapirost, hólyagot pazarolni, hogy meg-
tenné a dugó is, hegyibe egy kis ronggyal. 
Felesége azzal védekezett, hogy, ha a para-
dicsomüvegeket nem köti be rendesen, kár a 
munkáért, mert a paradicsom megpenészedik, 
elromlik. De Mihály gazda csak erősködött 
fölfogása mellett, végre — bizonyára csak 
békesség kedvéért — annyit engedett felesége, 
hogy három üvegen Mihály gazda tanácsa 
szerint csak ronggyal kötötte le a dugót. 
Előttem tette, hogy tanú legyek rá, hogy a 
paradicsom el fog romlani. S nem úgy lett-e ? 
Szentül bekövetkezett, mire Mihály gazda 
ugyancsak kijelentette előttem, hogy többé az 
asszony dolgába nem avatkozik. 

Most már tudjuk, mi a penész, hogyan ter-
jed, kártételeit pedig ismerjük. 

A tudósok a nagyítóüveg segítségével arra 
a fölfedezésre is jutottak, hogy a gabona-
üszög is csak olyan gomba, mint a penész, 
hogy a kettő között alig van különbség, mert 
csak szemnek tetszik annak. 

A penészgombáról inkább a gazdasszonyok, 
a gabonaüszög gombájáról pedig a gazdák 
tudják, hogy milyen nagy károkat okoz, ha 
semmit sem teszünk ellene, ha elszaporodik. 

— Hát azért pácoljuk a vetőmagot ? ! — kér-
dezte Mihály gazda, mint aki valaminek a 
titkára jött . 

— Ügy van, Mihály gazda. A kékgálic meg-
öli az üszög-gomba csíráit, azért csávázzuk 
benne a vetőmagot. 

Lássa, Mihály gazda, az Isten áldása az 
okos emberek, a tudósok fölfedezésében is nyi-
latkozik. 

— Igaz. Istenem, de nagy a te jóságod! 
— fohászkodott föl Mihály gazda. — Miért 
is mérges az a kékgálic, akkor sokfélére 
lehetne alkalmazni. 

— Az már megint a természet titka, hogy 
miért ; mi csak azt tudjuk, hogy ha nem volna 
mérges, nem is ölné meg az üszöggomba 
csíráit, de azért okosan használva, nem árt a 
vetőmagnak. 

Szomorú dolog ugyan, de igaz, hogy most 
már a tudósok révén sok ártalmas gombát 
ismerünk. Ilyenek : a gabonarozsda, a szőlő-
penész vagy peronoszpora és a gyümölcs-
fáinkon élősködő, pusztító sokféle gomba. 
Hogy milyen hatalmas szer van a kék- vagyis 
rézgálicban a gombák pusztítása ellen, az leg-
jobban a szőlőpenésznél bizonyult be. Azelőtt 
ez a gomba elpusztította az egész termést, de 
ha elhatalmaskodott, magát a tőkét is; most 
pedig annak, aki rendesen permetezi szőlőjét, 
semmi kárt sem tesz. 

A gyümölcsfákat és termésüket pusztító 
gombabetegségek mindegyike ellen a réz-
gáliccal való permetezés még nem bizonyult 
be olyan hatásosnak, mint a peronoszpora 
vagy az üszög ellen ; hanem azért nagy 
haszonnal jár, ha a gombabetegségektől meg-
támadott gyümölcsfáinkat, úgymint a szőlőt, 
permetezzük. 

Elhiszi most már, Mihály gazda, hogy a 
gyümölcsfák gombabetegsége nem mese ? 

— Most már tudom, nem kell hinnem — 
mondta büszkén Mihály gazda. 

— Hát azt tudja-e, hogy — teszem — az 
üszöggomba nemcsak a gabonának árt, hanem 
az emberre nézve is veszélyes ? 

— Egyszer gyermekkoromban valamit hallot-
tam, hogy Csendesék rosszul lettek a kenyér-
től, és az orvos azt mondta, mikor megvizs-
gálta a lisztet, hogy üszögös volt a búza, 
hogy az üszög mérges. Egyik-másik még 
nevetett is rajta, de bizony megszeppentek, 
mikor a legkisebbik fiút alig lehetett életben 
megtartani. 

— Ügy van, ahogyan az orvos mondta, s 
ép azért a penészes kenyér is egészségtelen, 
ha jó is volt a lisztje ; még az állatoknak, 
baromfiaknak is csak úgy adjuk, ha leforráztuk. 

— Akkor a gombabetegségtől megromlott 
gyümölcs sem egészséges — jegyezte meg 
Mihály gazda. 

— Nem ; de ezt is, ha az állatoknak adjuk, 
előbb forrázzuk meg. És, hogy a gombacsírák 
terjedését megakadályozzuk, szükséges is min-
den poshadt gyümölcsöt összeszedni és meg-
semmisíteni. 

— De nem lesz-e abból baj, ha a gyümölcs-
fákat kékgáliccal permetezzük és a gyümölcsre 
is tapad belőle ? 

— Ha a megpermetezett gyümölcsöt meg-
mossuk, épúgy nem lesz belőle baj, mint 
ahogyan senki sem betegszik meg a meg-
permetezett szőlőtől, ha megmosva eszi. De 
jó permetezéssel olyan kevés jut a méregből 
a gyümölcsre, hogy mosatlanul elfogyasztva is 
igen ritkán okoz bajt. Most már alig van 
szőlő, melyet nem permeteztek volna és hány 
ember eszi úgy, ahogyan lekerült a tőkéről, 
anélkül, hogy megbetegednék tőle. De azért 
nem tanácsos tenni, mert ha nem is okoz 
komoly bajt, az bizonyos, hogy a gyomornak 
nem használ, sőt legtöbbnyire emésztési zava-
rokat okoz. 

S így, Mihály gazda, száz szónak is csak az 
a vége, hogy ott, ahol a gyümölcsfákon, akár 
a leveleken, akár a termésen, akár a hajtáso-
kon gombabetegség jelentkezik, úgy kell per-
metezni a fákat, mint a szőlőt, különben nem 
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mi fogjuk elfogyasztani a gyümölcsöt, hanem 
tönkreteszik, elpusztítják a gombák. 

Akárhány ember van, aki ezt most még 
nem hiszi el, mint azt sem hitték el, hogy a 
szőlőt kell permetezni, csak azután vették elő 
a jobbik eszüket, mikor a penészgomba el-
pusztította termésüket. De okos ember nem 
így tesz, hanem megelőzi a baj t . 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
A. M. Bucsum-Pojén. Gyümölcsfaoltványo-

kat községek és testületek részére ingyen ad 
a földmívelésügyi miniszter. Azonban kérel-
mükkel a f. évre már elkéstek. A folyamod-
ványt, — mint ezt már oly sokszor említet-
tük — minden év őszén, legkésőbb december 
hó elejéig kell a földmív. miniszterhez benyúj-
tani és pedig legcélszerűbben az illető vár-
megye gazdasági egyesülete útján. Magánosok, 
tehát tanítók is, csak kedvezményes árban kap-
hatnak gyümölcsfaoltványokat. — Cs. 0 . 1. A 
méhészeti tanfolyamok tartama lapunk előző 
számaiban hirdetve volt. Tessék utána nézni. 
Állásáról lemondania nem kell, hiszen ismere-
teit gyarapítja, ha a tanfolyamon részt vesz, 
s az így szerzett ismereteinek az egész község 
hasznát veszi. 2. Névtelen levelekre nem vála-
szolunk. — K. M. Környe. A tejszállító-kan-
nák tisztogatásához ne használjon semmiféle 
„speciális" port ; az ilyen dolgok rendszerint 
drágák és semmit sem érnek. A „tej sza-
gát" eltünteti a tiszta kezelés. A tejeskannák 
kiürítés után vízzel jól kiöblítendők, minden 
héten 1— 2-szer kiforrázandók és állandóan 
tisztán tartandók. A súroláshoz legjobb tiszta 
homokot venni s utána az edényeket jól ki-
öblíteni és szellőztetni, tehát nem zárva tar -
tani. Semminél sem ajánlható annyira a tiszta 
kezelés, mint épen a tejkezelésnél. — S. J. 
Kolozsvár. Köszönettel vettük és igen szí-
vesen rendelkezésére állunk máskor is. — 
K. 0. 1. Még hektárakban sem „találnak" 
a számok. Tévedni méltóztatik. 2. Szívesen* 
elismerjük, hogy nem állította azt, miszerint 
friss trágyás földbe kell a burgonyát vetni, 
ha a friss trágya alatt az istállótrágyát 
értette. 3. A burgonyának legjobb műtrágyája 
semmiesetre sem a hamu, bármint is méltóz-
tatik azt állítani. Lehet, hogy egy kivételes 
esettel állott akkor szemben, de ezt általános-
ságban mondani nem lehet. 4. Bámulatos ered-
ményeihez a jövőben is sikert kívánunk. Ami 
pedig nyugtáját illeti, erről a rovatvezető mit 
sem tud, az a főszerkesztőhöz tartozik. Ameny-
nyiben tehát tiszteletdíjáról lemond, méltóz-
tassék azt a főszerkesztő úr tudomására hozni, 

de akkor is bélyeges nyugta kell arról, hogy 
az összeget felvette. A tiszteletdíj jó lesz az 
„Eötvös-alap" javára. 5. Jól megírt és a 
tapasztalatból merített dolgozatot mindig szí-
vesen közlünk. -— Sz. J. Makó. Terve helyes 
és okos. Állami segélyt is kaphat, de félárú 
vasúti jegyet nem. A kész munka mindig és 
jól értékesíthető. Egyébként méltóztassék Kel-
ler Gyula háziipari min. megbízotthoz (Buda-
pest, V. földmívelésügyi minisztérium) fordulni, 
akitől készséggel kap teljes és kimerítő fel-
világosítást. (Tanfolyam is van és pedig Bács-
megyében, Újverbászon.) — Sz. F. Mihálydi. 
Vadrózsát magról nem igen szokás szaporítani, 
mert hiszen a legtöbb erdőben van csipkerózsa 
elég. Ha mindazonáltal magról akarja szaporítani, 
akkor ősszel, levélhullás után és a fagy beállta 
előtt szedje a csipkerózsa gyümölcsét és azt 
óvatosan szétfejtve, a bennelevő magvakat 
mossa ki belőle és azokat 24 órai közönséges 
vízben való áztatás után vesse el egy ládika 
földbe, öntözze szorgalmasan, hogy állandóan 
nyirkos legyen a föld és várja türelemmel, 
amíg a rózsa magja kicsírázik. Ez bizony elég 
sokáig tart. Ha a fiatal palánták már 10—20 cm. 
magasra megnőttek, ültesse ki őket a faisko-
lába. Természetes, hogy csak vadoncokat nyer, 
amelyekbe a nemes rózsát bele kell szemezni. 
— K. M. Szolnok. Forduljon az orsz. halá-
szati felügyelőséghez Budapest, V., földmív. 
minisztérium. — N. Gy. Salgótarján. Tessék 
lapunk „Vegyesek" rovatát figyelemmel kísérni. 
Kérdésére ott megtalálja a választ. — K. J. 
Felsőtárkánj . Rossz tehenet két hét alatt 
felhizlalni nem lehet. Az állathizlaló-fápszerek 
nem érnek semmit. Tápporral még senkisem 
hizlalt állatot, ellenben okszerű takarmányo-
zással igen. A hizlalásra vonatkozó szakkönyv 
megszerzése végett forduljon a „Pátria" nyom-
dához (Budapest, Üllői-út). — N. V. Bolla-
hida. A gyöngytyúk csirkéje igen kényes addig, 
míg a „pirosa" (kis taréjszerű bibircsókja) ki 
nem búvik. Addig gondosan tartandó és külö-
nösen a reggeli harmatos fűtől, nedvességtől, 
esőtől és hidegtől óvandó. Egyébként J ó lesz 
e kérdést a „Baromfitenyésztés" c. szaklaphoz 
is intézni (Nagyvárad, Péter-utca 1. sz.), amely 
szívesen szolgál (ingyen) bővebb felvilágosítás-
sal. Szerkesztője Hreblay Emil, ismert szak-
tekincély. — L. J. Pozsony. A permetezésre 
szolgáló rézgálicot újabban oly módon hami-
sítják, hogy anilinnal festett vasgáliccal keve-
rik, ami permetezésre alkalmatlan. Tanácsos 
azért a permetezőanyag-szükségletet megbíz-
ható helyről beszerezni, azonkívül vegyileg is 
megvizsgáltatni. A hamisítást úgy lehet föl-
fedezni, ha az oldatba késpengét mártunk, a 
tiszta rézgálicoldatban a penge rövid idő alatt 
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rézvörös bevonatot kap, míg a vasgálic olda-
tától ily bevonatot nem kap a késpenge. — 
Többeknek. A közleményeket kérjük lehetőleg 
minden hó 14-ig hozzánk beküldeni, hogy azok 
még a jövő szám részére besorozhatok legye-
nek. A cikkek csak félhasábosan, egy oldalra 
(nem mindkét oldalra) írandók. Általános ér-
dekű cikkek elsőknek közöltetnek. 

Gazdasági irodalom. 
— Az ezüst szőrmenyúl tenyésztése és 

értékesítése. Gyakorlati útmutatás, írta Hreb-
lay Emil állattenyésztési m. kir. felügyelő, a 
.saját tenyészetében hat év alatt szerzett tapasz-
talatai alapján. Hazánkban a házinyúltenyésztés 
iránt az utóbbi években országszerte felébredt 
az érdeklődés, amelynek istápolására s ezen fon-
tos és jövedelmező állattenyésztési ágazat meg-
felelő körben való széles elterjesztésére Darányi 
miniszter is igen nagy súlyt helyez. Hreblay 
munkája a házinyulak legszebb s leghasznosabb 
fajtáját, az ezüstös szőrű szőrmenyúlat ismer-
teti, Székely rajzoló keze alól egy remek kép-
ben, a tenyésztésre oly kiválóan alkalmas 
nyulat is bemutatja s valóságos kincsesházát 
a gyakorlati fogásoknak tárja elénk munkájá-
ban. Ezen fontos és igen jövedelmező tenyésztés 
gyors megkedvelésére és elterjedésére Hreblay 
munkája igen alkalmas lesz, mert az abban 
felsorolt gyakorlati tanácsok meghallgatása 
és követése biztos eredményekkel fog járni s 
gyorsan odasegíti az űj, kezdő tenyésztőt, ahova 
különben csak évek hosszú munkája, sok és 
költséges kísérletezés, még több keserű és 
boszantó csalódás útján tudott volna eljutni. 
Házinyulat kitűnő sikerrel még a legszűkebb 
városi udvarban is lehet nagy jövedelemmel 
tenyészteni s azért mindenkinek, aki olcsó és 
jó húshoz s remek szép prémhez s amellett 
szabad idejében kellemes szórakozáshoz óhajt 
jutni, ajánljuk a tenyésztést s útmutatásul 
Hreblay e kitűnő munkáját megszerezni. Hreblay 
úr e közhasznú munkáját tanítók, óvónők, 
lelkészek és községi jegyzők részére a rendes 
bolti ár (2 kor.) féléért, azaz 1 koronáért haj-
landó megküldeni (bérmentes küldéssel 1 K 
20 f), ha eziránti kérelmükkel közvetlenül 
hozzá fordulnak. (Lakik : Nagyvárad, Péter-
utca 1. sz.) K. 

— Aquar iumi tanu lmány . í r ta Krenedits 
Ferenc. Megjelent Budapesten, a „Pátria" iro-
dalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság 
nyomdájában. Ára 3 korona. Krenedits Ferenc, 
akit lapunk szíves olvasói már több ízben írt 
közleményeiből ismernek, ezen tanulmányt az 
Orsz. Halászati Egyesület hivatalos közlönye : 
a „Halászat" számára írta. amelyben az az 

elmúlt év folyamán egész terjedelmében meg-
jelent. E tanulmány, amint azt szerzője a mű 
előszavában őszintén megmondja — s ez dicsé-
retére legyen felhozva — nem önálló munka, 
mindazonáltal tekintettel arra, hogy kiváló 
szakmunkák és forrásművek képezik alapanya-
gát, hézagpótló munkának nevezhető, amennyi-
ben hazánk szakirodalmában még nincs oly 
könyv, amely az aquariumokkal, azok létesíté-
sével, kezelésével stb. foglalkozik. 

Az „Aquariumi tanulmány" az aquariumok 
keletkezésével, a hal életével, a szoba-aqua-
riumok létesítésével és benépesítésével, a bel-
és külföldi hal féleségekkel, a halkorcsokkal 
(pl. az aranyhal) foglalkozik, részletesen leírja 
az aquariumi segédeszközöket, a halak eteté-
sét, betegségeit, ellenségeit, az eleven halak 
szállítását, végül néhány hírnevesebb tengeri 
zoológiai állomást és aquariumot ismertet. 
A művet, mint ügyes szakmunkát az érdek-
lődő közönségnek melegen ajánlhatjuk, hasznos, 
tanulságos olvasmányul. Szerzője (Budapest, V., 
földmív. minisztérium) tanítóknak, lelkészek-
nek, jegyzőknek a bolti 3 K ár helyett 2 K 
50 fillérért küldi, bérmentesen. Melegen ajánl-
juk e szakkönyvet a megvételre. K. A. 

V e g y e s e k . 
— Ingyenes kiadványok. T. olvasóink tájé-

koztatására közöljük, hogy a földmív. minisz-
térium kiadványaiban már csak a következő 
művek kaphatók : 1. Alapszabálytervezet gyii-
mölcsértékesítő szövetkezetek részére. 2. Alap-
szabályminta pinceszövetkezetek részére. 3. Az 
állatorvosi közszolgálat államosításáról szóló 
1900 : XVII. t.-c. 4. Figyelmeztetés a Dél-
Amerikából behurcolt rizszsizsik tárgyában. 
5. Gazdasági munkások törvénykönyve. 6. Gyü-
mölcsfák s a szőlő kártevő rovarai. 7. Kísér-
letügyi közlemények IX. 8. Hogyan kell sör-
árpát csépelni. 9. Háziállatjaink idei teleltetése. 
10. Lucerna és a lóher termesztése. 11. Magyar 
mezőgazd. közigazgatás. 12. Mezőgazdasági 
háziipar. 13. Peronoszpóra elleni védekezés. 
14. Rövid útmutató a fekete tücsök irtására. 
15. Rövid útmutató a réti gyapjas pille ellen 
való védekezésre. 16. Rövid útmutató a főbb 
rovarirtó anyagok alkalmazására. 17. Rövid 
útmutató a mák férgesedése ellen való véde-
kezésre. 18. Rövid útmutató a fekete búzalégy 
ellen való védekezésben. 19. Rövid útmutató 
a firkáló bogár irtására. 20. Rövid útmutató 
a hamvas vincellérbogár irtására. 21. Rövid 
útmutató a kendermagbogár irtására. 22. Rövid 
útmutatás a csalogató vetések a.kalmazására 
és a hesszeni légy ellen való védekezésre. 23. 
Rövid útmutatás a gabonafutrinka ellen való 
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védekezésre. 24. Rövid útmutatás a káposzta-
moly ellen való védekezésre. 25. Rövid út-
mutatás a mezei egerek irtására. 26. Szőlőtetű-
nek rövid ismertetése. 27. Téligyümölcs eltar-
tása gyümölcskamarában. 28. Tanácsok gépek 
vásárlásánál. 29. Útmutatás a drótféreg ellen r O 
való védekezésre. 30. Útmutatás a ragadós 

• száj- és körömfájás elleni védekezésre. 31. Út-
mutatás a cserebogár irtására. 32. Útmutatás 
a rügyfúró bogarak ellen való védekezésre. 38. 
Útmutatás a gyümölcsfák kártékony hernyói-
nak irtására. 34. UtmutatáS a káposztapillangó 
hernyójának irtására. 35. Útmutatás a vértetű 
keresésére, megismerésére és irtására. 36. Út-
mutatás a gabonazsizsik irtására. 37. Útmuta-
tás a szőlőmoly első nemzedékének június havi 
irtására. 38. Útmutatás néhány egyszerű rovar-
irtó eszközöknek, továbbá a baromfinak s a 
sertésnek rovar irtására való felhasználására. 
39. Útmutatás a zsizsikes borsó és lenese 
fertőtlenítésére. 40. Útmutatás a szőlőoltvány-
iskoláknak kártékony rovaroktól való megvé-
désére. 41. Útmutató a darazsak irtására. 42. 
Útmutató a honvédbogár ellen való védeke-
zésre. 43. Útmutató a paizstetvek irtására. 
44. Útmutató a lótetü ellen való védekezésre. 
45. Útmutató a veresnyaku árpabogár irtására. 
46. Útmutató a mezei pockoknak foszforpillu-
lákkal való irtására. 47. Vezérfonal a filloxerás 
szőlőknek szénkéneggel való gyérítésére. Ezen 
kiadványok megszerzése yégett elegendő egy 
egyszerű levelezőlapon a földmív. minisztérium 
t. könyvtárához fordulni. (Budapest, V. Ország-
háztér.) 

— Méhtenyésztési tanfolyamok a Szé-
kelyföldön. A m. kir. földmívelésügyi minisz-
térium által Marosvásárhelyen a tanítás céljainak 
megfelelően berendezett minta-méhesben az 
Erdélyrészi méhtenyésztők számára az 1907. 
év nyarán 3 hetes időszaki tanfolyamok fog-
nak tartatni és pedig : május 27-től június 
15-ig földmíves kisgazdák, június 30-tól' július 
20-ig lelkészek és végül július 21-től augusz-
tus 10-ig bezárólag néptanítók részére. Cél-
juk ezen tanfolyamoknak, hogy az azokon 
résztvevők a méhtenyésztés gyakorlati, elméleti 
ismereteit és a kaptár készítést elsajátítsák, 
hogy az eddigi szokásoktól eltérően oksze-
rűen és biztos kézzel űzhessék a mezőgazdaság 
ezen jól jövedelmező mellékágát. Egy-egy tan-
folyamra 20—20 hallgató vétetik föl s ellátási 
segélyképen a lelkészek, tanítók naponként és 
személyenként 2'50 koronát, a földmíves kis-
gazdák 1"50 koronát kapnak. Ezenkívül a 
távolabbról jövő hallgatók az útiköltségre is 
nyernek segélyt. A részt venni szándékozók 
felhivatnak, hogy bélyegmentes kérésüket a 
Székelyföldi miniszteri kirendeltséghez címezve, 

a kisgazdák községi elöljáróságuk ajánlásával, 
míg a lelkészek és tanítók felettes hatóságuk . . . ® útján közvetlenül a miniszteri kirendeltséghez 
Marosvásárhelyre mielőbb nyújtsák be. 

Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók 
számára. A földmívelésügyi miniszter a gaz-
dasági ismétlő-iskolák vezetésére hivatott nép-
tanítók gazdasági kiképzésére július 15-től 
augusztus 10-ig az algyógyi, adai, békéscsabai, 
breznóbányai. csákovári, csíkszeredai, hódmező-
vásárhelyi, jászberényi, karczagi, kecskeméti, 
komáromi, lugosi, nagyszentmiklósi, rimaszom-
bati, szentimrei, szilágy somlyói és szabadkai 
földmívesiskolán húsz-húsz, összesen 340 nép-
tanító számára négyhetes mezőgazdasági tan-
folyamot rendez. E tanfolyamra felveendő min-
den egyes néptanító 100 korona átalányban 
részesül, amelyből az útiköltséget, ellátást, szó-
val minden költséget fedeznie kell. A tanfolya-
mokra tényleg alkalmazásban lévő oly nép-
tanítókat vesznek föl, akik mezőgazdasági tan-
folyamon még nem vettek részt. A fölvétetni 
kívánó tanítóknak illetékes tanfelügyelőségük-
nél kell jelentkezniük. 

— Faiskolai kezelési jutalmak. A föld-
hitelintézet alapítványából a földmívelésügyi 
miniszter huszonegy jutalmat tűzött ki olyan 
tanítók részére, kik faiskolákat kezelnek és a 
fatenyésztés terén szembetűnő sikereket értek 
el. A huszonegy jutalom egy hatszáz, két négy-
száz és tizennyolc száz koronásra oszlik. Pályá-
zati kérvényeket július hó elejéig ahhoz a tan-
felügyelőhöz kell a földmívelésügyi minisztérium 
címére benyújtani, akinek kerületében a folya-
modó tanító működik. Kérvényező folyamod-
ványa mellé csatolja faiskolájának vázlatos 
rajzát, részletes leírását, kor szerint az oltvá-
nyok kimutatását. A jutalmat az Orsz. Magyar 
Gazdasági Egyesület és a Kertészeti Egyesület 
kebeléből összeállított bíráló-bizottság ítéli oda. 

— A magyar lucernamag dicsérete. Dánia 
nagyobb termelőkísérletet végeztetett állami 
kísérleti telepein, hogy megállapítsa, vajjou 
melyik országból beszerzett vetőmag a legjobb. 
Az éveken át végzett kísérletek megállapítot-
ták, hogy vetőmagnak legjobb a Magyaror-
szágból importált vetőmag, és ennek nyomán 
Dánia közgazdasági kormánya fölhívta a dán 
gazdákat, hogy vetőmagszükségletüket lucer-
nából Magyarországon szerezzék be. 

— Borjak hasmenése (vérhasa) ellen egy 
porosz állattenyésztő tapasztalata szerint igen 
jó a kőrisfa legvékonyabb ágaiból készített 
főzet, s ha ily fa nem volna, úgy a cserfa 
kérgéből csinált főzet, melyet a hasmenés mu-
tatkozásától kezdve napokon keresztül fél-fél 
liternyi mennyiségben kell naponta 2—3-szor 
a borjúba sörösüveg segélyével beönteni. Jelzi 
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nevezett, hogy mióta e szert használja, egyet-
len borja se pusztult el hasmenésben. Való-
színű, hogy ez esetben egyszerű s nem azon 
fertőző természetű súlyos hasmenésről van szó, 
mely oly nagymérvű borjúpusztulásokat szo-
kott okozni. Az ilyen vérhas ellen jóval indo-
koltabb a tannoformot használni, mely fertőt 
lenítőszerrel kapcsolatban tartalmaz ugyancsak 
csersavat, a kőris- vagy cserfában is foglalt 
ezen összehúzó anyagót. A tannoform a Ma-
gyar Mezőgazdák Szövetkezetnél megrendelhető. 

— A z amerikai köszméte-lisztharmat. 
Az orsz. gyümölcsészeti és fatenyésztési minisz-
teri biztos körlevélben tudatja, hogy Ameriká-
ban az Egyesült-Államokban mintegy tíz év 
óta a köszméte- (egres-) bokrokon egy új és 
veszélyes lisztharmat-betegség lépett fel, mely 
nemcsak a köszméte-bokrokat teszi tönkre, de 
átmegy a ribiszkére is és ennek termesztését 
is kérdésessé teszi. A betegség okozója a 
g Sphaerotheca mors uvae" nevű lisztharmat-
gomba, amely ellen a védekezés igen nehéz 
és nem is vezet mindenkor sikerre. A leg-
biztosabb védekezési eljárás még eddig a beteg 
bokrok teljes kiirtása és a helyszínén való el-
égetése. Ezen veszélyes betegség már el van 
terjedve Európa majdnem minden államában ; 
sőt az osztrák cs. k. foldmívelésügyi miniszter 
értesítése szerint az osztrák tartományok közül 
is már Morva- és Csehországban, Alsó-Ausztriá-
ban, Salzburgban és Gácsországban több helyen 
fellépett. Nincs kizárva, hogy hazánkban is 
feltalálható lesz ezen veszélyes betegség. Ilyen 
körülmények között a határzárlat és a növény-
forgalom korlátozása már nem vezetne célra 
és ennek alkalmazásától a m. kir foldmívelés-
ügyi minisztérium kénytelen lévén eltekinteni — 
ezen úton figyelmezteti komolyan a kertészkedő 
közönséget, miszerint egres és ribiszke-tövek-
nek a külföldről való hozatalától saját érde-
kükben tartózkodjanak. Felkéri arra is az 
érdeklődő közönséget, miszerint minden a 
kertjükben vagy vidékükön felmerülő és a 
köszméte - lisztharmatra emlékeztető gyanús 
esetet hozzá haladéktalanul bejelentsék. 

— Jó lucernás. Egy dél-orosz gazda írja, hogy 
ők lucerna alá rigolozzák és erősen trágyázzák 
a földet, boronával a gyomtól kitisztítják és 
április közepén vetik. A vetőmagot keverik 
zabbal és a kettőt együtt vetik el, aztán 
elboronálják. Az ilyen lucerna csodálatosan 
hajt és mire a zöld rozsot vagy zabot learat-
ják róla, már gazdagon elbokrosodik. Gyöke-
rét 3—4 méter mélyre leereszti, de ad is jó 
négy kaszálást. Természetes, hogy az ilyen 
földnek erősen trágyázottnak kell lennie. 
Nálunk rendszerint védnövény nélkül vetik a 
lucernát, elég helytelenül, mert nem minden 

talajban nő meg, illetve marad meg a fiatal 
lucerna védnövény nélkül. 

— Tartós f'amáz készíthető akként, hogy 
összekeverünk egyenlő mennyiségű karbolineu-
mot és kátrányt s ezt forró állapotban hasz-
náljuk deszkák, zsindelyek bemázolására. Ha 
megszáradt már, úgy egy másikkal kenjük be 
a tárgyakat, mely áll pl. 100 liter forró mész-
tejből, melyben 0"5 kg. konyhasó van elke-
verve. Ha ez is megszáradt a fán, kitűnően 
használható az így tartóssá tett faféle szabad-
ban álló kerítések, fedelek, tetők készítésére. 

— Galambhízlaliís. A hizlalás céljára első 
helyen alkalmas a tengeri, de jó hizlaló anyag 
az árpa, repce, borsó és pohánka is. E mag-
vakat etetés előtt 5 órával gyengén sósvízben 
felpuhítni célszerű s öregebb galambok elé 
egjszerűen felszórni, hogy jóllakásig ehesse-
nek, fiatalabbakat azonban indokolt tömni, 
minden etetéskor kibocsátván, vagy kivévén a 
galambokat szűkrekeszű, mozgást nem engedő 
kosaraikból, vagy ketreceikből s etetés után 
ismét visszahelyezni azokba. Célszerű naponta 
4—5-ször eszközölni az etetést, vagy tömést, 
egy-egy adagra a galamb nagyságához képest 
50—100 szem tengerit, vagy megfelelő egyéb 
szemet nyújtván. 8—10 nap alatt rendszerint 
befejezettnek tekinthető a galamb hizlalása. 

— A csigák ellen úgy védjük meg az 
ágyást, hogy körülárkoljuk s ebbe hamut vagy 
marhasót szórunk. Az elfogott csigát a kacsa 
szívesen eszi s így a só ára húsban megtérül. 
Sok helyen kecskebékát szoktatnak be a kertbe, 
mely nem árt semminek, csak a csigának. 

— íz l e t e s tojások. A tojás héja lyukacsos 
és minden szagot könnyen beszív. Ezért kell 
a piszkosat rögtön lemosni és a tojófészek 
tisztaságáról gondoskodni. De vigyázni kell 
arra is, hogy a tyúk ne kapjon penészes 
kenyeret, vagy dohos szemet A táplálékban 
változatosságra kell törekedni. Tiszta szemtől 
a tojás üres ízű, sárgája világos lesz. Sok hús-
ételtől halzsír-szagot kap a tojás. Legjobb, ha 
reggel burgonyapempőt adunk egy kis hús-
hulladékkal, délben zöldségfélét, este szemet. 
Ily változatosság mellett mindig ízletes tojásra 
számíthatunk. 

Tartalom : A bevásárló szövetkezetekről. Cséplő 
Ernő. — A falu ünnepe. Wallner Gyula. — Gyógyító-
növények gyűjtése. Páter Béla dr. — A művaj vagy 
margarin. Kircz István. — Nyúlólak és nyúlházak. 
(Két képpel.) (K.) — A legeltetés. Kluger Ödön. 
— A gyümölcsfák gombabetegsége. (Tárca.) Zádor 
Gyida. — Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági iroda-
lom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSIG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., 1SK0LA-TÉH t . 

ív éü iratoltat nem aciniilt vissza. 

Szentesítés után. 
0 Fölsége a király a népiskolai törvény-

javaslatokat szentesítette s a hivatalos lap 
június 7-iki száma jelentette, hogy az 
Országos Törvénytár tizedik száma közli 
az állami és nem állami elemi népisko-
lák illetményeinek szabályozásáról és 
j ogviszonyairól szóló tör vény eket, amelyek 
egyébiránt a hivatalos Budapesti Közlöny-
ben is megjelentek,-ugyancsak jún. 7-én, 
egész terjedelmükben. 

A szentesítés körül bizonyos oldalról 
hiú reménykedések merültek föl s jutottak 
kifejezésre még a gör. kel. püspökök 
fölterjesztésében is. Aki azonban a ma-
gyar alkotmányt ismeri, előre tudhatta, 
hogy ezek az ábrándozások nem való-
sulhatnak meg 3 az alkotmányos magyar 
király okvetetlenül szentesíteni fogja a 
népiskolai törvényjavaslatokat. Ebben 
a biztos föltevésben bocsátotta ki gróf 
Apponyi Albert miniszter az egyházi fő-
hatóságokhoz és a közigazgatási bizott-
ságokhoz intézett 46.108. számú két 
körrendeletét, melyeket mi, lapunk mult 
számában, egész terjedelmükben közöl-
tünk, külön is fölhíván e nevezetes ren-
deletekre a tanítóság figyelmét. 

Valóban szükséges, hogy ezt a két 
rendeletet minden tanító ne csak el-
olvassa, hanem hogy azoknak kivált 
utolsó bekezdését jól az elméjébe vésse. 

Nagynevű miniszterünk és a törvény-

hozás, íme, megtették a mi anyagi jólétünk 
érdekében azt, amit ezidőszerint egyálta-
lán megtehettek : lendítettek anyagi hely-
zetünkön, emelték társadalmi állásunkat. 
Most már rajtunk a sor, hogy mi is 
megtegyük a magunk részéről mindazt, 
amit — hazafias érzésünkből kifolyólag — 
eddig is megtettünk ugyan, de amit most 
megtenni kétszeres kötelességünk. 

Mit vár tőlünk hála fejében a nem-
zet? Megmondja a miniszter, idézett ren-
deletében. Az egyházi főhatóságot arra 
szólítja föl a miniszter, hogy „a fő-
hatósága alatt álló tanítóknál saját ré-
széről is teljes eréllyel odahatni méltóz-
tassék, hogy amidőn a törvényhozás az 
ő anyagi helyzetük kedvezőbbé tétele 
érdekében az állam ily nagymérvű meg-
terhelését hozza áldozatul, azzal szem-
ben a kötelességek buzgó teljesítésével, a 
gondjaikra bízott gyermekek valláserköl-
csös nevelésével és a tanító hazafias és 
nemes föladatának odaadó betöltésével róják 
le tartozásukat a nemzet iránt". A köz-
igazgatási bizottságtól pedig elvárja a 
miniszter, „hogy úgy a bizottság, mint 
a kir. tanfelügyelő és az összes közigaz-
gatási hatóságok minden alkalmat föl-
használnak a hazai tanítóság előtt annak 
újból és újból történő hangsúlyozására, 
hogy amidőn a törvényhozás anyagi 
helyzetük kedvezőbbé tétele érdekében 
az állam ily nagymérvű megterhelését 
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áldozatul hozta, azzal szemben a köteles-
ségek buzgó teljesítésére, a tanító hazafias, 
nemes föladatának odaadó betöltésére (a mi-
niszter) föltétlenül számít." 

Amit a miniszter mitőlünk megköve-
tel, azt — ismételjük — a magyar ta-
nítóság általában eddig is teljesítette, 
de most kétszeres odaadássál kell teljesí-
tenie. A „valláserkölcsös nevelés" a mi 
irányelvünk; a „hazafias" működés a mi 
bibliánk; a „kötelességek buzgó teljesí-
tése" a mi második természetünk volt eddig 
is, de legyen ezentúl még inkább, hogy 
— meghálálván a nemzet mostani nagy-
lelkűségét — még több érdemet szerez-
zünk a magyar haza körül, mely, íme, 
szegénységében sem feledkezik meg a 
maga néptanítóiról. 

A nem állami tanítókra vonatkozó 
törvény végrehajtási utasítása már készen 
van s rövid idő múlva talán már mi is 
közölhetjük. Addig is szíves türelemre 
kérjük t. kartársainkat, akik eddig is 
dicséretes magatartást tanúsítottak a 
sok oldalról jött izgatásokkal szemben. 

Ilyen izgatás folyt és folyik a korpótlékok 
sorrendje körül is, amit az országgyűlési 
tudósítások egy sajnálatos tévedése is 
tetőzött. A szentesített törvény szövege 
szerint a két első korpótlók 200—200, 
a harmadik és negyedik 100—100, az 
ötödik és utolsó 200—200 korona. 

Csakis ily beosztással vált lehetővé 
— ha már minden kívánság az ország 
jelenlegi pénzügyi helyzetére való te-
kintettel nem volt kielégíthető — 
hogy az összes népiskolai tanítók, akik 
az 1903. évi XXVI. t.-cikk alapján már 
korpótléksegélyben részesültek, egyenlő 
helyzetbe hozassanak azokkal, akik szolgálatu-
kat később kezdték meg, mert nekik az 
állam az eddig élvezett kor pótlékhoz 100, 
illetőleg 200 korona korpótléksegélyt ad. Ez, 
amellett, hogy a méltányosság legmesz-
szebb menő mértékét szem előtt tartja, 
nagyon üdvös változtatás abban a tekin-
tetben is, hogy a tanító jobb anyagi 
javadalmazása a családalapítás idejére esik. 

Magyar kultúra. 
A Dunántúli Közművelődési Egyesület 

Pécsett tartott közgyűlésén Széli Kálmán, 
mint az egyesület díszelnöke, nagysza-
bású beszédet mondott a magyar kul-
túráról. A tanulságos beszédből idézzük 
a következő részeket: 

Kultúra csak ot t fejlődik igazán és 
életképesen, ahol azt szilárd talajon gaz-
dasági erő támogatja. A kultúra olyan 
fa, amely a gazdasági erők által termé-
kenyített talajon él meg, csak ott nő 
terebélyessé. Minél mélyebb és termé-
kenyebb rétegekbe bocsáthatja gyökereit, 
annál dúsabban virágzik és hozza gyü-
mölcseit. Viszont a gazdasági erő és 
gazdasági élet, a jólét csak ott erősödik 
és ott izmosodik meg, ahol a kultúrá-
nak napfénye és melege árad rá. Sok-
szor mondták, de nem lehet eléggé 
ismételni, hogy csak művelt nemzet lehet 
gazdag és csak gazdag nemzet lehet 
igazán művelt. 

Mindkettő, a kultúra és a gazdasági 
munka elsőrendű állami föladat, mind-
kettőnek fejlesztése és erősítése közve-
tetlen állami cél. De nem csupán az! 
Nagy hiba és nálunk is el van terjedve 
ez a balhit, hogy mindent az államtól 
várnak, pedig az állam nem tehet min-
dent, hiszen maga az állam végre sem 
más, mint a társadalom egyeteme és 
összessége, az állami szervezetbe és for-
mába öntve. Az állam nem veheti át 
mindazokat a föladatokat és nem is 
képes azokat elvégezni, amiket a társa-
dalom összes rétegeinek harmonikus 
együttműködése képes csak megoldani. 

Csak egy minden rétegében össze-
forrott társadalom képes az államot 
föladataiban támogatni, egy társadalom, 
amely telítve van nemzeti és hazafias 
érzéssel, amely nem jelszavak után indul, 
hanem mindig a tiszta igazság kipróbált 
elvei után, az élet reális szükségleteit 
is számba veszi, amely átérti és átérzi 
a nemzeti célok nagyságát és munkál-
kodni kíván azokon, munkakedvvel bír 
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és munkaképességgel, amely megbecsüli 
az egyéni munkásságot. 

A magyar társadalomnak még külö-
nösebb kötelességei vannak, mert külön-
leges Magyarország helyzete is. Annál 
inkább, mert a magyar társadalomnak 
a mi közviszonyaink között igen fontos 
föladatai jutottak osztályrészül Hiszen 
a magyar társadalomnak nemcsak oly 
kötelességei vannak, mint más társada-
lomnak. a magyar társadalomra nézve 
néha oly nagy kötelességek állanak elő, 
mint aminők előállottak a csak nemrég, 
hála Istennek letűnt gyászos korszakban, 
amikor az alkotmány védelmében kellett 
helyt állania és helyt is állott, amikor 
az állami erő nemcsak nem szolgálta 
a nagy ügyet, az alkotmány nagy ügyét, 
de egyenesen ellene tört és ellene mű-
ködött. Adja Isten, hogy ily szomorú 
idők ne jöjjenek többé soha vissza! 

Kekünk nem szabad időt mulaszta-
nunk. Más nemzet megengedheti magá-
nak a késedelmet, mi nem. Nekünk 
minden irányban, állami tényezőknek 
és társadalomnak egyaránt, meg kell 
feszítenünk összes erőinket közö3 mun-
kára. Van még egy hátrányunk azokkal 
az államokkal szemben, amelyekben a 
nyelv egysége áll fönn. Nekünk köteles-
ségünk és ez specialiter azoknak föladata, 
akikre a kultúrtörekvések bízva vannak, 
hogy á magyar műveltséget és a magyar 
kultúrát ápoljuk és terjesszük, ebben a 
föladatában istápoljuk, az államot védjük, 
a kultúránknak gyökerét, alapját és 
kincsét: nyelvünket, a magyar állam és 
a magyar nemzet nyelvét. 

De nem szavakkal, tényekkel kell ezt 
bizonyítani és lehet is. Van-e ennél 
magasztosabb ügy, mint a műveltséget 
terjeszteni, annak szeretetét bevinni a 
nép legalsóbb rétegeibe, őket nemessé 
képezni, és gyarapítani anyagilag. Ha 
mindenki vállvetve, öntudatosan mun-
kába áll ennek a nagy, szent ügynek 
érdekében, amely mindenkinek szívében 
kell élnie, aki ezt a hazát magáénak 

vallja, ha mindenki csak egy kődarabot 
hord ehhez a nagy épülethez, akkor az 
fölépül szilárdan, mint a szikla, fényesen 
és oly tágan, hogy képes lesz befogadni 
mindenkit e hazában. És szándékkal 
mondom mindenkit, mert azt az ideges-
séget, amely a legutóbbi időben mutat-
kozik más anyanyelvű honfitársaink közt 
és partikuláris fölfogású tagjai közt nagy 
Magyarországnak, azt az idegességet, 
hogy a magyar kultúrának és a magyar 
nyelvnek védelme az ő rovásukra tör-
ténnék, óriási tévedésnek, óriási balhitnek 
tartom. Hiszen a magyar kultúra nem, hánt 
senkit, nem erőszakol semmit, nem sért senkit. 
A magyar kultúra csak a maga nagy 
föladatát teljesíti, azt a föladatot, hogy 
ezt az országot műveltté, ezt az országot a 
maga állami nyelvében és a maga kultúrájá-
ban erőssé tegye. 

Mikor ezt a Dunántúli Közművelődési 
Egyesületet évtizedekkel ezelőtt bará-
taimmal együtt megalapítottam, nekem 
egy eszme adott lelkesedést és az vit t 
be a küzdelembe, hogy a kultúregyesü-
leteknek közvetetten föladatuk mellett 
még egy igen nagy célúk van: ápolni 
és ébrentartani a nemzeti gondolatot. Azt 
a nagy nemzeti gondolatot, amelyet be 
kell vinnie mindenkinek a szívébe és 
amelyet fönn kell tartani minden állami 
intézményben, be kell vinni minden 
térre ós intézménybe, ami állami, tár-
sadalmi oltalom alatt áll, azt a nagy 
nemzeti gondolatot, hogy ez az ország és 
a nemzet magyar akar, magyar tud és ma-
gyar fog maradni. 

Ezt az erős eltökélésünket és erre 
irányzott öntudatos eljárásunkat, amely 
azonban a testvériséget és igazságot nem sérti 
a másnyelvű honpolgárokkal szemben, sőt 
ezzel összeegyeztethető, semmi sem fogja 
megzavarni. Semmi sem — nec portae 
inferni! a pokol kapui sem dönthetik 
meg. És, ha kérdik, mi jogon ? Azon a 
jogon, amely velünk született, amelyet 
őseink dicsőség és balsors között, válta-
kozó századokon át megőriztek és nekünk 

25* 
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szent örökségül és a jöVő zálogául hagy-
tak hátra. 

Mi jogon ? Hát mi jogon — kérdem — 
védi az anya gyermekét ? Mi jogon vesz 
lehelletet minden élő lény? Mi jogon 
tör ki a napsugár a felhők közül, mi 
jogon bocsát ránk csillogó fényt az egek 
csillaga, mi jogon fakasztja a tavasz a 
rügyet? Azon a jogon, amely megmá-
síthatatlan törvény, ilyen a mi jogunk a 
magyar nyelv és a magyar kultúra védel-
mére. 

Mert ezt az országot magyarnak alapítot-
ták meg, ezt az országot mi magyarnak akar-
juk és fogjuk fönntartani. Azért mi nem 
a kozmopolitikus kultúrát szolgáljuk, 
nem általában a kultúrát, mi szolgáljuk 
a magyar kultúrát, szolgáljuk, de senki 
rovásává, senki hátrányára nem tesszük, ha-
nem csak az egységes magyar állam és az 
egységes politikai nemzet dicsőségére és jövő-
jének biztosítására. 

Országos Tanszermúzeum és Peda-
gógiai Könyvtár. 

Az Orsz. Tanszermúzeum és a Pedagógiai 
Könyvtár ma már oly helyen és kezekben van, 
hogy rövid idő múlva a szónak igazi értelmé-
ben a magyar oktatásnak és nevelésnek erős 
vára lesz. 

Eddig — mint dr. Vángel Jenő elnöki meg-
nyitó beszédében is olvashatjuk — a Tanszer-
múzeum az elemi iskolák szűk keretében moz-
gott. Ma már azonban a középiskolákat is 
magába foglalja s így hivatva van az egész 
magyar közoktatásnak kiváló szolgálatokat tenni. 
Ilyenformán megfelel a tudomány és pedagógia 
fölfogásának és az „országos" címnek. Az elnök 
arra törekszik, hogy a tanácsnak necsak munka-
köre, hanem megfelelő önálló hatásköre is 
legyen. Örömmel jelzi, hogy e tekintetben a 
kezdeményező lépés megtörtént. Amennyiben 
sikerült már a jelen évben a megszabott 4000 
korona dotációt 10.000 koronára fölemelni, a 
jövő évben pedig 12.000 koronára. 

Kiváló fontosságú a pedagógiai könyvtár és 
olvasó fejlesztése. 

Jelenleg 135 folyóirat jár a könyvtárnak, 
750 korona értékben. Ezekből hazai 73 (ma-
gyar 70, horvát 1, oláh 2) ; külföldi 62 (angol 
8, francia 7, német 43, olasz 1, orosz 1, svéd 2). 

A könyvek száma 6585. S ehhez járul a 800 

kötetet tevő Gyertyánffy-könyvtár, mint aján-
dékozás. Összegyűjtik az összes kiadott és ki-
adandó iskolai értesítőket, melyekben igen 
értékes dolgozatok vesznének el. Ez igazán 
említésre méltó, mert ezek az értesítők hűen 
fogják minden időben visszatükrözni iskoláink 
beléletét és belső munkásságát s ebben a tu-
datban minden iskola nagy gondot fog az 
értesítőjére fordítani. 

A könyvtár használatba adásának szellemére 
kiválóan érdemes itt idéznünk dr. Vángel Jenő 
szavait : 

„A könyvek kikölcsönzésében pedig a leg-
messzebbmenő kedvezmény megadásig kell el-
mennünk, magát a kedvezményt pedig nemcsak 
a budapestieknek, hanem a vidéki tanférfiaknak 
is meg kell adnunk, mert csakis ez úton lehet 
a könyvtár látogatását elősegíteni és haszná-
lását megkedveltetni. Ha esetleg a kikölcsönzött 
könyvek nagyon kis részben elvesznének, vagy 
a használatban elkopnának, az nem olyan nagy 
baj, mintha könyvtárunkat por lepné, vagy ha 
az intézmény az érdeklődő tanférfiak elől el 
volna zárva, vagy ha végül kényelmetlen be-
rendezéssel és intézkedésekkel, céltalan szigo-
rításokkal az olvasást megnehezítenek és az 
olvasni vágyókat elriasztanék. Ennélfogva ipar-
kodni fogok megtalálni mindazon módokat, 
melyeknek segítségével a pedagógiai könyvtár 
teljesen berendezkedhetik s azután egész erejé-
vel kibontakozva, részt vehet a magyar nemzeti 
kultúra, a hazai tanügy életében." 

Ehhez további fejtegetést fűzni nem kell. 
Ékesen, tisztán, világosan megvan általa mondva 
az, amit egy ilyen országos intézménynek szol-
gálnia kell. A magyar néptanítókon áll már 
most, hogy a könyveket és folyóiratokat ne a 
por lepje. 

Annak, amit dr. Vángel Jenő föntebb vázolt 
(1906 dec. 22-iki) beszédében kilátásba helye-
zett, legnagyobb része már meg is valósult. 

Halász Ferenc miniszteri tanácsos egy, évek-
kel ezelőtt tartott Eötvös-ünnepélyen mondott 
beszédében a magyar tanítók ideálizmusáról 
szólott s fölhozta, hogy az kiveszőfélben van. 
Ideálizmus nélkül pedig az ABC-tanítás robo-
tolás. Ez színigazság. Az emberi lélek folyton 
anyagi ügyekkel foglalkozva, rideggé lesz, el-
posványosodik. Ne feledkezzünk meg arról egy 
másodpercre sem, hogy a tanító nem napszá-
mos, nem robotmunkás, lelkének állandó emel-
kedettségre van szüksége, amelyet nem köznapi 
beszélgetések, hanem magyar nemzeti szellemű, 
értékes, kiváló művek útján lehet megszerezni. 
Nem is szólok a szakképzettség mélyítéséről. 
Az a tanító, aki állandóan nem olvas, nem 
tanul, lehet jó munkagép, haladhat a maga 
szárazmalmában, de az ilyen ember ritkán érző-
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szívű pedagógus, az ilyen emberrel sohasem 
leliet haladást biztosítani, mert minden cselek-
vésében régi tradícióknak híve marad. 

Gondolkozásában, cselekvéseiben, sőt magán-
életében sincs meg az, amelyen egy európai 
kultúrfokon álló intellektuális embernek állania 
kell. 

Ne értsen senki félre ! Mindezzel általában 
a magyar néptanítókat nem lehet, nem szabad 
vádolni. Aniiyi tény, hogy fokozottabb fejlődésre 
as egész vonalon szükségünk van. Szükségünk 
van a köz, de az önmagunk szempontjából is. 
Fejlett nemzeti kulturális haladás csak úgy 
érhető el, ha annak kis és nagy munkásai tel-
jesen hivatásuk- magaslatára törekszenek, ennek 
élnek, ennek szentelik életüket, ez tölti be 
gondolatvilágukat. 

Az Országos Tanszermúzeum és Könyvtár 
mostani szervezete és lelkes gyakorlati vezetése 
mellett erre nézve egyik szilárd bázisunk. S 
olyan minisztérium által, melynek Apponyi 
Albert gróf a vezetője, ezen intézmény is bizo-
nyosan úgy ki fog fejlesztetni, hogy a magyar 
iskolaügynek dicsőségét, tanférfiainak magas 
képzettségét és színvonalát a külföld előtt is 
bemutatja. 

Ám a magyar néptanítók ismeretes hangya-
szorgalma se maradjon el. Ne csak munkások 
legyünk, hanem minél fejlettebb szellemű em-
berek. Ha a könyvtárban és olvasóban nem 
lenne pezsgő élet, úgy az egész intézmény csak 
fényűzés lenne s ezzel a szépen megindult fej-
lődés is meg volna bénítva. 

Tehát ismételjük : ne lepje a könyveket a por ! 
(Újpest.) Sipos Andor. 

Az egyhuzii inban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

VIII. 
Minden korszaknak megvolt a maga célja s 

a maga jelszava. Más célokért és más jelszavak 
mellett küzdött a kőkorszak embere a létért, 
mint amiért és mint ahogyan a gépek kor-
szakának mai embere küzd. A mai haladó 
korszak bámulatos vaskövetkezetességgel jut-
tat ja érvényre a munkamegosztás elvét az egész 
vonalon. S az egyhuzamban való tanítás eszméje 
is ennek az elvnek a jegyében született s így 
érvényre fog emelkedni egy pár évtized alatt, 
a mi akaratunk ellenére is. 

Magam is e rendszer behozatala ellen küz-
döttem négy tanítótársammal, ezelőtt tíz eszten-
dővel ; a küzdelem, amely akkor eredményes volt, 
ma meddő maradna; az iskolaszék ugyanis, amely 
a négyünk külön véleménye alapján egyértelmű 
határozattal vetette el a félnapos tanítás esz-
méjét, ma a rendszer behozatalán munkálkodik. 

Mert tíz esztendő nagy idő. Azalatt sokat lát, 
sokat tapasztal az ember. Es a tíz évi tapasz-
talat arról győzött meg mind a négyünket, 
hogy az egyhuzamban való tanítás korszerű, 
helyes és célravezető. 

Korszerű, mert, mint említettem is, korunk-
nak egy olyan jelszaván alapul, mely jelszó 
nemzeteket terel egy táborba össze. Ez az elv : 
a munkamegosztás elve, mely ezt a kérdést így 
intézi el : a gyermek a délelőttökön legyen az 
iskoláé, de délután maradjon otthon, a családi 
körben. Az iskola tanítsa meg mindazokra az 
ismeretekre, melyek a mai nehéz élet nagy 
harcában a legszerényebb munkásembernek is 
föltétlenül szükségesek, az egy fajhoz tartozókat 
nevelje minden eszközzel erős faj- és egészséges 
hazaszeretetben, keltse föl minden gyermek 
munkakedvét, oltsa mindnyájába a nemes ambí-
ciót, szóval : alakítsa ki belőle az embert. 

A többit : mindent, végezze el a család ; 
amelyik, hogy eme nagy és nehéz hivatását 
méltó módon betölthesse, íme megkapja a 
gyermeknevelésre a délutánokat. Az intelligen-
sebb és módosabb szülők fölhasználhatják ezeket 
a délutánokat a gyermekeknek iskolán kívüli 
kiképzésére, pl. a ma már nélkülözhetetlen nyelvi 
és zenei oktatásra; a szegényebb, szülő pedig 
fölhasználhatja gyermekeit a maga ügyes-bajos 
dolgainak az elvégzésére segítőtársakul. 

Hogy veszélyeztetné ez a rendszer a gyer-
mekek egészségét s így pedagógiai szempontból 
is káros lenne, ez nem áll. Mert az alsó 4 osz-
tály növendékei az új rendszer mellett is 
mindennap csaknem olyan időben mennek haza, 
mint a régi rendszer hittanórái után mentek, 
vagyis 11 —12 órakor ; és legalább nyugodtan 
ehetik meg a tanítójukkal az ebédjüket, míg a 
múltban ezt bizony nem tehették, mert a téli 
3 hónapban már 722-kor az iskolában kellett 
lennie mindenkinek. Hogy aztán ez a délutáni 
tanítás mennyit ért, azt a tanítókon kívül 
csak a hozzáértők tudnák megmondani. A 
nagyobb, V—VI. osztályosok igaz, hogy 1 óráig 
vannak, ámde, ha az ugyanilyen korú közép-
iskolai tanulók — akik szintén 1 óráig vannak — 
(mert a félnapos rendszer minden modern város 
középiskolájában meghonosodott) mindenféle 
megrázkódtatás nélkül kibírják ezt a rendszert, 
miért ne bírnák ki az elemi iskolások, akiknek 
csak elnevezésük más ? 

Az új rendszer mellett a növendékek elvesztik 
a 10—12-ig terjedő időt; a veszteségük tehát, 
nem számítva a hittanórákat, napi 2 óra; az 
ú j rendszeméi ezzel szemben nyernek minden-
nap egy teljes délutánt, ami legalább is 4 óra 
még télen is. A nyereség tehát a veszteség le-
számítása után is elég tekintélyes. Hogy az ilyen 
szabad délutánokat a gyermek milyen nyu-
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godtan használhatja föl a dolgozatok elkészíté-
sére, a lecke megtanulására, a játékra, azt 
bővebben fejtegetni fölösleges. 

Szembe nézhetünk azzal az érvvel is, hogy 
a gyermek egész délután az uteán fog csava-
rogni, ha az iskolában nem lesz. Amelyik szülő 
nem tud foglalkozást adni gyermekeinek, az 
kérjen tanácsot a tanítótól s ha ezt nem teszi: 
megérdemli, hogy a gyermeke csavargóvá váljék.* 
Elvégre az iskola : iskola, a tudományok kincses-
háza, amelyből gazdagon megrakodva megy 
ki az életbe a tanuló, hogy annak a nagy 
harcában sikerrel érvényesíthesse a szerzett 
ismereteket; és nem menedékhely, amelyet a 
csavargók tanyájává sülyedni hagyni nem lehet, 
nem szabad. Tehát helyes is ez a rendszer. 

Tegyük félre az álszemérmet és foglalkozzunk 
csak komolyan és tárgyilagosan azokkal az 
előnyökkel is, amelyek ránk, tanítókra háram-
lanak. Tisztázzuk mindenekelőtt azt a vádat, 
amely így szól: „A tanító és tnnár urak ezt 
a rendszert csak a saját könnyebbségükre talál-
ták ki!" Ebből a vádból csak annyi igaz, hogy 
ezt a rendszert csakugyan mi találtuk ki, de 
nem a saját könnyebbségünkre, hanem igenis 
a munkánk megkönnyítésére. Mert az ú j rend-
szer mellett is elvégezzük mi azt a munkát, 
amit eddig végeztünk ; aminthogy a vetőgép 
is elvégzi a vetést, csakhogy sokkal könnyebben, 
takarékosabban és eredményesebben. A munká-
nak ilyen megkönnyítése minden munkásnak 
nemcsak joga, de kötelessége is. Azon a régi 
elven, hogy a tanító van a gyermekért, régen 
túl vagyunk. Legföljebb kölcsönösen vagyunk 
egymásért. A szabad délutánokon nyugodtan 
javíthatjuk ki a dolgozatokat és úgy oszthatjuk 
be dolgainkat, hogy esetleges magánfoglal-
kozások elvégzésére is elegendő idő marad. És 
időnk jut az önművelésre is. Ne hozakodjunk 
elő a naponkénti készüléssel, mert képzett, gya-
korlott tanítónak az oktatás elemi fokán erre 
szüksége nincs.** De annál több szüksége van 
az önképzésre. Mert a világ halad, s aki nem 
tart lépést vele, az csakhamar elmarad. 

Ha a tanító a futtában ellopott 1—2 óra 
helyett egész délutánokat fordíthat az önkép-
zésre : az ismeretek olyan gazdag tárháza válik 
pár esztendő alatt sajátjává, aminek nemcsak 
az iskolaügy, hanem a tanítótestületi élet is 
érezni fogja üdvös és jótékony eredményét.*** 
Ideje marad minden tanítónak arra is, hogy 
azokon a közös értekezleteken, amelyeket a 
jövőben kell tartanunk, saját egyéniségének 

* Ezzel azonban a gyermeket és a társadalmat 
büntetjük. Szerk. 

** Talán inkább, mint a felső fokán ! Szerk. 
*** Kívánatos, hogy úgy legyen ! Szerk. 

megfelelően hasznosítsa magát s értékesíthesse 
tehetségeit. így lesz az ú j rendszer célravezető is. 

A délelőtti oktatás ellen sok hangzatos érvet 
szoktak fölhozni ; ám ha ezek az ellenérvek 
kiállották volna a gyakorlati kritika tüzpróbáját, 
már régen eltörülték volna az egész rendszert a 
föld színéről maguk a tanítók, tanárok, akik meg-
honosították s akiknek nagy százaléka elvégre 
is elsősorban családapa s csak azután tanító. 
Ámde nem ezt tapasztaljuk, hanem az ellen-
kezőt; azt t. i., hogy haladó, modern városok, 
aminők: Pécs, Temesvár, Kassa, Nagyvár&d, 
Kolozsvár, egymásután követik a székesfővárosiak 
példáját. Szó sincs róla, más a . falu, meg más 
a város. De mégis el fog következni az idő, 
amikor a legutolsó faluban is teljesen érvényre 
jut a munka megosztásának az a helyes elve, 
hogy t. i. : a délelőtt az iskoláé, a délután a 
családAz oktasson és művelje ki az agyat, 
ez neveljen s tegye nemessé a szívet. És egyik 
a másikat nehéz munkájában bizalommal és 
szeretettel támogassa. 

(Nagyvárad.) Bodnár János 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Az ú j törvényeket egész terje-

delmükben mi nem közölhetjük ; ezt csakis 
rendkívüli mellékleteken tehetnők, erre azonban 
már nincs födözetünk, amennyiben eddigi mel-
lékleteink teljesen fölemésztették az erre szol-
gáló összeget. Ügy értesülünk azonban, hogy 
a Magyar Tanítók Naptára, mely augusztus 
elején jelenik meg, közölni fogja az ú j törvények 
szövegét, valamint, kellő magyarázatokkal, a 
Tanítók Tanácsadójának új kiadása is, mely 
utóbbi azonban október vége előtt aligha jelen-
hetik meg. A Magyar Tanítók Naptára, mely 
az Eötvös-alapra jövedelmez, csak 80 f-be 
kerül s így azt minden tanító megszerezheti. — 
A. S. Komárom. 1. Kaphat halasztást, de ha 
tanítói álláson működik : jelentkeznie kell. 2. Az 
okleveles tanító lehet egyéves önkéntes. — 
Többeknek. A Gizella-árvaházi igazgatói állásit 
a jelölés f. évi június hó 27-én lesz, de hogy 
mikor lesz kinevezve az igazgató a pénzügy-
minisztérium által, azt tudni nem lehet. — 
L. I. Nagykikinda. Az állami polg. iskoláknál 
alkalmazott segédtanítók kezdőfizetése a sze-
mélyi pótlékkal együtt 1400 K, a rendes taní-
tóké 2000 K és a szabályszerű lakpí'nz. — 
D. I . 1. Most már várja be fizetésének az ú j 
törvényjavaslat értelmében eszközlendő rende-
zését és azután folyamodjék nyugdíjigényének 
megállapításáért. Legjobb lett volna természe-
tesen akként eljárnia, hogy állásában és nyugdíj-
igényében történt változásról a tanfelügyelőség 
útján annak idején azonnal tesz jelentést. 2. A 
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helyesírás szabályait szerezze meg Lampel R. 
könyvkereskedésében (Anclrássy-út 21.). Az 
Akadémiának ilyen újabb kiadványa nincs. — 
F. I. T.-Palkonya. A működési bizonyítványok 
nélkül nem bírálhatjuk el, hogy helyettesi minő-
ségben eltöltött szolgálatát beszámíthatják-e, 
vagy sem. A korpótlék esedékességének idő-
pontja a szolgálat megkezdésétől számítandó 
öt év és nem azon idő, amidőn a nyugdíjinté-
zetbe fölvétetett. — S. K. Az 1875. évi XXXII. 
t.-c. 8. pontja a nyugdíjintézetbe való fölvételt 
a tanítóknál a 21. életév betöltésétől teszi 
függővé ; a megelőző szolgálati idejét tehát újabb 
folyamodása esetén sem fogják beszámítani. — 
Ii. I. Töviskepta. Levélben adott válaszunk 
kiegészítése céljából tudatjuk önnel, hogy kér-
vényének a miuisztériumban nincs nyoma. For-
duljon eszerint H. M. kartársunkhoz kçzelebbi 
adatokért. — A. S. Boldogasszony. Az izr. 
iskolaszékek szervezete tárgyában tett kérdé-
sére levélben válaszoltunk. Nem kapta volna 
meg sorainkat ? — Vizsga. Sajnos, de az afféle 
kérdezősködéseket nem lehet megakadályozni ; 
a községi és állami népiskolák iskolaszékei-
nek, illetve gondnokságainak teendői és hatás-
köre már határozottan körvonalozva van. — 
S. Gy. Lupény. Oly árvaházról, melybe elhalt 
bányahivatalnok gyermekei ingyen, vagy ked-
vezménnyel fölvehetek volnának, nincs tudo-
másunk. — R. F. Bálványos. Ügyének elin-
tézését alkalmilag megsürgetjük. Azt azonban, 
hogy miként intézik el kérvényét, nincs mó-
dunkban tudomására hozni ; az erre illetékes 
hatóságtól annak idején úgyis értesül róla. — 
M. A. MÓCS. Honossági bizonyítványt kell mellé-
kelni ; ilyen kérvényre nem szükséges bélyeget 
tenni. — K. G. Janya, Az állami és községi 
tanítókra nézve miniszteri rendelettel szabá-
lyozva van, a felekezetiekre nincs, de a leg-
több felekezeti hatóság a miniszteri rende-
letet tekinti magára nézve irányadónak. — 
Cz. A. Döbrönte. Kérdésével forduljon Szűts 
Izsó ipariskolai igazgató, tanítóképző intézeti 
rajztanárhoz, Nagyváradon. — Tudakozódó. 
1. Az ellen, hogy ev. ref. felekezeti tanító 
létére rk. leányt vegyen feleségül, senkinek 
törvényes kifogása nem lehet. 2. Igen. 3. Az 
iskola tisztántartására nézve lapunk mult évi 
folyamában találhat fölvilágosítást. — I). I . 
Hvardó. 1. A kir. tanfelügyelőség útján kér-
vényeznie kell a vallás- és közokt. minisztérium-
nál. 2. Tudakozódjék a bajai tanítóképző-intézet 
igazgatóságánál. — N. G. Pápakovácsi. A 
kir. tanfelügyelőség útján bármikor kérheti. — 
R. K. Füzesabony. Arra, hogy a tanítói lakást 
ki tartozik meszeltetni, nincs „törvény". Sok 
helyt az iskolafönntartó meszelteti ki, a tan-
termekkel együtt. — H. B. Föltett kérdésére 

levélben nem adhattunk választ, mert tartóz-
kodási helyét nem közölte. Itt adjuk tehát 
tudomására, hogy nézetünk szerint ön nem 
kötelezhető arra, hogy a földje mellett elhúzódó 
és vízlevezető gyanánt is szolgáló sánc fönn-
tartását saját költségére eszközöltesse. Az ügy 
rendezése érdekében, miután tanítói javadalma 
érintve van, ajánljuk, hogy a tényállás teljes meg-
ismertetésével kérje ki a közig. biz. döntését. — 
L. Gy. Pit esti. Tessék a Lampel R. féle könyv-
kereskedéshez fordulni (Andrássy-út 21.). — 
E. M. Nagyág. 1. Az évzáró-vizsgálat elmulasz-
tása magában véve még nem lehet elég ok 
arra, hogy a tanuló ne osztályoztassék ; a 
lényeges dolog az, hogy a tanuló a Tanterv 
követelményeinek mennyiben felelt meg? Az 
értesítőbe csak azt írja be, amiről a rovatok 
szólanak. Ha a tanév vége felé szaporodnak 
az igazolatlan mulasztások, akkor tessék oda-
hatni, hogy a bírságolások foganatosíttassanak. 
2. Köteles megfizetni. 3. Önnek legjobban kell 
tudnia megválasztani az erre alkalmas időt. — 
C. P. 1. Tessék megfolyamodni. 2. A hozzá-
járulásra szükség van. — K. Sz. E. Szabadka. 
1. A siketnémák, vakok, gyengeelméjűek, to-
vábbá a beszédhibában szenvedők részére szak-
tanítók képzése céljából Budapesten gyógy-
pedagógiai tanítóképző áll fönn, melyben a 
képze's 2 évre terjed ; az első évi főleg elméleti, 
a második pedig gyakorlati irányú. A gyógy-
pedagógiai tanítóképzőbe fölvehetők 30. élet-
évüket még be nem töltött okleveles elemi, 
vagy polgári iskolai tanítók, okleveles közép-
iskolai tanárjelöltek és tanárok, továbbá végze:t 
theológusok és lelkészek, ha pedagógiai képzett-
ségüket megfelelően igazolják. A szaktanító-
jelöltek ösztöndíjasok, vagy önköltségesek. Az 
ösztöndíjasok lakás és. élelmezésen kívül évi 
ösztöndíjat élveznek. Önköltséges hallgatók a 
tényleges szükségletnek megfelelő korlátolt 
számban vétetnek föl. A tanítóképzőbe való 
fölvétel iránt minden tanév végén pályázati hir-
detés tétetik közzé. Azon hallgatók, kik tagjai 
voltak az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek, elő-
zőleg szerzett nyugdíjjogosultságukat nem veszí-
tik el, amennyiben a képzőn töltött idő nyugdíj 
szempontjából igazolt megszakításnak vétetik, 
ha a képző elvégzése után az illetők újból 
tanítói állást foglalnak el. 2. Rendeztetik to-
vábbá két nyári tanfolyam ; az egyik a beszéd-
hibák javítására szolgáló tanfolyam, többnyire 
csak a tanítóképző-intézeti tanárok számára, — és 
a gyengetehetségüek oktatására képző tanfolyam, 
az elemi tanítók részére. Akik ez utóbbi tan-
folyamot hallgatták, azok állami iskoláknak e cél-
ból szervezendő tanosztályaiban külön díj mellett 
nyerhetnek alkalmaztatást. — 1). I. G. A szük-
séges tudnivalókat körrendeletben ismertettük. 
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Aki első nem lehetett. 
Két apró első osztályos legényke került 

egyszer a kezem alá szeptember elején. Csík-
szemű, eleven eszű kis fekete gyerek volt az 
egyik ; csendes, mélázó kékszemű fiúcska volt 
a másik. Amazt hívták Kaposi Lacikának, 
emezt Besenyi Gyuricának. 

Mindig érdekes tanulmány volt előttem, 
mikor egy-egy sereg amolyan apró vitézt 
tereltek a kezem alá, hogy azok a kis vad-
csikók hogyan törődnek bele lassan az iskolai 
fegyelem nyűgébe. Mert hát hiába ! Mégis csak 
nyűg az az iskola még a legszeretetteljesebb 
bánás mellett is. 

Dehát hogyis ne, mikor az ember nem 
lóthat-futhat ki-be akkor, amikor akar. Nem 
majszolhat kenyeret akkor, amikor jól esik. 
Nem kaphat bele a szomszédja sörényébe akkor, 
amikor kedve tartja. 

Hanem meg kell ülni ott szépen csendben 
egy helyen még annak is, aki azelőtt a fél 
falút rótta végig mindennap tízszer-húszszor ! 

Az is érdekes tanulmány, hogy abból a szín-
telen ismeretlen tömegből hogyan válik ki 
lassan a „java". Iskolámban meg van még az 
a régi hagyományos szokás, hogy a jobb 
tanulók előrébb ülnek a padban. A legjobb 
tanulóé az első hely. Milyen nemes versengés 
folyik azért a helyért ! Milyen szívrepesve 
gondol arra még a leggyengébb diák is, hogy : 

— Hej, ha én egyszer oda az első helyre 
kerülhetnék ! 

Egyszer azonban mégis furcsán ütött ki ez 
a versengés. 

Már jól bentjártunk abban a csilingelő arany-
erdőben, a hangkapcsoló olvasásban, amikor 
így szóltam apró vitézeimhez : 

— Ma versenyolvasást tartunk. Aki leg-
jobban olvas, az lesz az első diák. Vigyázzatok 
szépen valamennyien. 

Akik az iskolai év elején csak vak véletlen-
ből kerültek az elsőbb helyekre, bizony nem 
valami jól olvastak. Legjobban olvasott a kis 
Kaposi Lackó, pedig az ott ült a pad legvégén. 

— Derék gyerek vagy, Lackó fiam, — szól-
tam hozzája, — te leszel az első diák. 

S a kis Lackó diadalmas mosolygással szedte 
össze cókmókját s egy győztes hadvezér bol-
dog önérzetével tartotta meg bevonulását az 
első helyre. 

Egyik kis fiú nagyot sóhajtott. A kékszemű 
Besenyi Gyurica volt. 0 csak a harmadik 
helyig tudott felvergődni. 

Kérdést intéztem hozzá: 
— Hát te Gyurica minek sóhajtottál? 
A kis fiú rám nézett azokkal az angyalszelíd 

mélázó kék szemeivel: 
— Csak úgy magamban sóhajtottam, — 

mondotta csendesen. 
Gondoltam magamban, talán bántja valami 

a szívét. Talán nincs megelégedve az elért 
sikerévej. Talán túlszigorúan bíráltam el őt. 
Mondok : megvigasztalom kissé : 

— Nincs semmi okod a sóhajtásra, — szól-
tam hozzá, — elég szépen olvastál, meg vagyok 
veled elégedve. Aztán, ha iparkodol, még elő-
rébb is kerülhetsz. Még „második" diák is 
lehet belőled. Szeretnél-e második diák lenni? 

A kis gyerek komoly nyugalommal felelt 
meg a kérdésemre : 

— Nem. 
Szinte megütköztem rajta. 
— Hogyan ? Te nem szeretnél második diák 

lenni ? 
És a fiú másodszor is ép oly komoly nyu-

galommal válaszolta, hogy: 
— Nem! 
— S miért nem? — kérdeztem tőle én. 
— Azért, mert én első diák szeretnék lenni, — 

szólt a kis fiú azzal a zavartalan komoly, de 
szelíd nyugalommal. 

Én felkacagtam : 
— Hohó ! Kis fiam ! Az igen szép tőled. 

De látod, az első helyen már ott ül a Kaposi 
Laci, így te most már csak második lehetsz 
legfeljebb. 

— Én is olvasok úgy, mint a Laci ! 
Egészen megakasztott a dolog. Mi akar ez 

lenni? Gyerekes -kapcáskodás? Felületes ön-
bírálat? Vagy nemesebb önérzet? Hisz ezen 
indulat csírájának is meg kell lennie a gyer-
meki lélekben. És azt nekem nem szabad el-
fojtanom ! 

— Nos, hadd lássam, — szóltam én enyelgő 
tréfa hangján, — vegyétek elő még egyszer 
könyveiteket. Látni akarom, vájjon tud-e úgy 
olvasni Besenyi Gyurica, mint Kaposi Laci. 

A két fiú elővette újból a könyvét. Kerget-
tem, forgattam, hol itt, hol ott olvastattam 
velük, hogy vájjon melyiket tudnám zavarba 
hozni. És a két fiú egyformán jól megállta 
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helyét. Kénytelen voltam a Gyuricának iga-
zat adni. 

Megvallom, még mindig bántott a dolog. 
Hogyan, hogy én először mindjárt észre nem 
vettem ezt ? Talán a Gyurica szelid, szerény 
modora s az ugri-füles Lackó elevensége ejtett 
tévedésbe ? 

De most már a dolgon nem lehetett segíteni. 
— Igazad van, Gyuricám, — szóltam a fiú-

hoz, — te is tudsz úgy olvasni, mint a Laci. 
Hanem, hát most már ő ül az első helyen. 
Es, ha te az első helyre akarsz kerülni, akkor 
neked most már jobban kell tudnod olvasni a 
Lacinál. De nemcsak az olvasásban, hanem az 
írásban, a számvetésben, meg a jó magaviselet-
ben is túl kell tenned rajta. Akkor aztán én 
nem bánom, ha te leszel is az első diák, — 
ha ugyan a Laci sem bánja, — tettem hozzá 
tréfás célzással. 

Laci elértette célzásomat. Baljóslatú komoly 
tekintettel mérte végig ellenfelét. Tán tudta, 
tán érezte magában, hogy itt számottevő vetély-
társ áll a sarkában. 

Es talán az tette, hogy minden szorgalmával, 
minden igyekezetével azon volt, hogy a vetély-
társ elébe ne kerülhessen. Példás magaviseletű, 
ernyedetlen szorgalmú, rendes, tiszta fiú volt 
mindvégig. 

Gyurica minden erejét megfeszítette, hogy 
eléje kerüljön, de biz ez nem sikerült neki. 
E p olyan példás magaviseletű, ernyedetlen 
szorgalmú volt, mint Laci. Büszke voltam a 
két fiúra. Hanem hát hiába, jobb nem tudott 
lenni annál. Levetni nem tudta őt soha. így 
hát^nem is juthatot t az első helyre. 

Es akkor történt ez a furcsa eset. 
Egy darabig még próbálta a versenyt Gyu-

rica, de mikor látta, hogy minden hiába, akkor 
kapta magát s elkezdett hanyagnak lenni. 

írása, olvasása hanyatlott. A számvetésben 
is kezdett figyelmetlen lenni. A magaviseletéről 
nem is szólok. 

Eddig csak dicséretben volt része, lassan 
kezdett megismerkedni a büntetésekkel is. 
Intés, pirongatás egymást érte nála. Még a 
második osztályban megtartotta a második 
helyet, de azután évről-évre hátrább került. 
Egészen elzüllött a fiú. Az a szelíd, angjalarcú 
tekintete komorrá, dacossá lett. Öltözködésében 
sem adott magára. Modora is egészen eldurvult. 
Goromba, veszekedő gyerek lett belőle. 

Megpróbáltam mindent vele. Többször elő-
vettem s megleckéztettem : 

— Hallod-e, Gyuri fiam ! Hát micsoda dolog 
ez tenálad ? Te, aki olyan derék fiú voltál 
valamikor, ennyire hogy juthattál? 

A fiú rám se nézett. Komoran, hallgatva 
sütötte le szemeit. Osztálytársai is csodálkoz-

/ » * 
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tak rajta. Azzal akarták magyarázatát adni a 
nagy változásnak, hogy: 

— Azért hagyta el magát úgy a Gyuri, 
mert nem kerülhet elébe Kaposi Lacinak. 

Egy szomorú esemény jött közbe. Kaposi 
Laci megbetegedett. A gyermekek gyilkoló 
réme, a vörheny tette rá súlyos csontkezét. 
Mindennap aggasztóbb hirek érkeztek róla az 
iskolába. Valamennyiünket elszomorított a Laci 
betegsége. Csak a Gyuri szemében villant meg 
valami megérthetetlen indulat fénysugara. El-
kezdett tanulni. 

Néhány nap alatt visszaküzdötte magát a 
régi helyére. Pedig kissé megnehezítettem a 
dolgát. De ő játszva vetette le az előtte ülőket. 

Aközben bekövetkezett az a szomorú ese-
mény, amitől mindnyájan tartottunk : Kaposi 
Laci nem jött többé vissza az iskolába, hanem 
elment oda, ahol fényesszárnyú angyalkák ül- , 
nek puha felhőpadokban az égi Mester előtt s  
úgy hallgatják annak édes szavait. 

Tudom, a Laci ott is első lett az elsők között. 
Még Gyurit is meghatotta ez az esemény. 

Sírt, mikor meghallotta a Laci halálát. De 
csakhamar megvigasztalódott abban a gondolat-
ban, hogy nincs többé vetélytárs, nincs le-
küzdhetlen ellenfél előtte többé. 

Hanem azért jól tanult tovább is. Mintha 
csak a régi Besenyi Gyuri tér t volna vissza. 
Akadtak neki is versenytársai, akik ugyancsak 
iparkodtak a sarkában, hanem a Gyurit nem 
tudták legyőzni. 

Egyszer feltűnt nekem az, hogy a padban 
az első hely mindig üres. Mint első diáknak, 
Gyurinak kellett volna oda ülnie, ő azonban 
mindig csak a második helyet foglalta el. 

Kérdést is intéztem hozzá eziránt : 
— Hallod-e, Gyuri ! Miért nem ülsz oda az 

első helyre ? Miért áll az a hely ott üresen ? 
Gyuri fölállott s szelíd nyugalommal felelt 

meg a kérdésemre : 
— Tanító úr, kérem, az a hely nem az enyém. 
— Nem a t ied? Hát kié? 
— Kaposi Lacié. 
— Ej, szegény Kaposi Laci, hiszen az meg-

halt, most már nem lehet azé. 
Gyurinak köny lopózott a szemére: 
A fiúk is mondták, — szólt csendesen, — 

meg magam is belátom, hogy én a Lacit nem 
vetettem le. Ha élne, bizonyosan most is ott 
ülne az első helyen. Mi tehát azt határoztuk, 
hogy az első helyet együnk se foglalja el. Azt 
fönntartjuk a Laci emlékének. É n maradok, 
aki voltam is mindig: a második. 
' Bizony-bizony, könny lopózott az én sze-
membe is. És ezzel a szavával „elsővé" lett 
előttem a Gyuri a második helyen is. 

(Baranyasellye.) Bodonyi Nándor. 
Tr»"%- _ 
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Linné. 
F. évi május hó 23-án világraszóló ünne-

pélyességgel emlékeztek meg Svédországban, 
Upsala tudományos egyetemén, Linné Károly 
természettudós születése napjának 200-ik év-
fordulójáról. 

Linné növényrendszerét az egész művelt 
világban ismerik és a nagy tudós iránti tisztelet 
oly általános, hogy a nevezett emlékünnepélyre 
minden európai egyetem elküldötte képviselőjét. 
Magyarországot a Természettudományi Társulat 
egyik nagyérdemű tagja : dr. Mocsáry, kép-
viselte. 

Bennünket elsősorban Linné múltja és szel-
lemi fejlődése érdekel — nevelési szempontból. 

Linné Károly 1707 május 23-án született, 
Stenbrohult városka közelében fekvő JRashult 
falujában, Svédországban. Atyja szerény, egy-
szerű lelkész volt, ki nyáron minden szabad 
idejét kis kertjének mívelésére, szépítésére for-
dította. Ezt a hajlamot fia is örökölte. Egyedüli 
vágya, öröme a virág volt. Eme lelki hajlamot 
észrevették szülei, mikor a kis fiú még csak 
3 éves volt. Mikor t. i. heveskedett, sikoltott, 
fészkelődött, édesanyja szép kis virágot nyomott 
a kezébe és a kis duzzogó elhallgatott, mo-
solygott, ki volt békítve. Tanulni nem szeretett 
és sokszor megtörtént, hogy elkerülte az isko-
lát és inkább a kertbe vagy mezőre lopózko-
dott, hogy a virágokban gyönyörködjék és 
növényeket gyűjtsön. így tett ő akkor is, midőn 
a gimnáziumot látogatta. I t t szigorúbb lévén 
a fegyelem, mint a népiskolában, a tanárok 
megbuktatták a „fékezhetetlen" tanulót és azt 
a tanácsot adták atyjának, hogy adja a „semmire-
kellőt" valami becsületes mesterségre. Így lett 
Linné Károly latinista-deákból — suszterinas. 

Dr. Roshemann orvos, a Linné-család jó-
barátja, aki praktikus eszével mélyebbre látott, 
mint a teorétikus tanárok, megszabadította a 
kis suszterinast kellemetlen helyzetéből, amennyi-
ben jobb véleményre hozta a szomorkodó szü-
lőket. Linné Károly eszerint csak néhány 
hónapig maradt a cipészmesterségnél és bár 
szülői anyagilag e'penséggel nem támogathatták, 
Lund városába költözött, ahol ragy nélkülözé-
sek mellett elvégezte a latin iskolát és az egye-
temet. Kedvenc tanulmányai a természetrajz, 
különösen a növénytan és a latin nyelv voltak. 

Rudbeck tanár tanácsát követve, 1728-ban 
Upsalába ment, hogy ott, mint Svédország 
leghíresebb egyetemén, tanulmányait folytassa 
és tudományát gyarapítsa. Itt fölismerték Linné 
Károly kiválóságát, úgy, hogy több ízben a 
növény tudomány ok előadására helyettesnek hasz-
nálták a szabadságon levő szaktanárok. Kedves 
modora, a szakmája iránti kiváló érdeklődése 

és mély tudománya, valamint magyarázatának 
világossága és értelmes volta igen kedvelt taní-
tóvá tették a fiatal Linnét, úgy, hogy számosan 
fölkeresték előadásait, sőt annyira hírnevessé 
lett, hogy a kormány megbízásából a lappok 
földjére kiküldetést nyert, abból a célból, hogy 
az északi vidéknek növényvilágát tanulmányozza 
és visszatérte után tapasztalatait az upsalai 
egyetemen ismertesse. Az erre vonatkozó köny-
vét a kormány érdem szerint megjutalmazni 
ígérte. Más anyagi segélyt nem kapott. Linné 
azonban mégis boldog volt, hogy ebben a meg-
tiszteltetésben a kormány öt részesítette, és 
útrakelt, még pedig gyalogszerrel, magával vitte 
az eddig megtakarított pénzecskéjét, a mi pén-
zünk szerint 300 koronát, tudományos eszközeit 
és két ingből álló holmiját. 

Teljes félévig tartózkodott a lappok földjén, 
küzdve éhséggel, szomjúsággal és más külön-
böző bajokkal. De bátran kitartott és ősszel, 
gazdagon megrakodva növényekkel és tapasz-
talatokkal, visszatért L'psalába. A már elveszett-
nek gondolt férfiút nagy örömmel fogadták, de 
tanári állást nem kapott, mert irigyei, kik nem 
szívesen látták a 22 éves fiatal tudós nagyra-
törését, mint „nem kész", azaz diploma nélküli 
embert, nem tartották érettnek a tanári állás 
betöltésére. így hát elkeseredve otthagyta Up-
salát és egy Falun nevű bányavárosban másod-
rendű tiszti állást fogadott el. E helyen meg-
ismerkedett Moraca Sárával, az ottani orvos 
leányával, akit el is jegyezett, de házasságra 
csak öt év múlva kelt vele, midőn t. i. anyagi 
helyzete elég kedvező volt. 

Linné most azt a célt tűzte ki magának, 
hogy tudori diplomát szerezzen és hogy meg-
felelő jó anyagi helyzetet teremtsen magának. 
Erős elhatározása folytán elhagyta hazáját, hol 
a „prófétának", mint rendesen, értéke nem volt 
és elvándorolt Lübeckbe, majd Hamburgba és 
végre a virágtenyésztő Hollandiába Szerencsére 
ez utóbbi országban megismerkedett Cliffort 
dúsgazdag úriemberrel, ki Leyden városa mel-
lett fekvő hatalmas parkjában bő foglalkozást 
adott a fiatal természettudósnak. Amellett a 
leydeni tudományos egyetem orvostani előadá-
sait is hallgatta és 1735 június 13-án letevén 
a rigoroziumot, „Medicinae Doctor" lett. Elérte 
tehát egyik célját. Diplomás ember volt. De 
tudományszomja még tovább hajtotta. Elment 
Angolországba, onnan pedig Párisba, ahol a 
botanika leghíresebb mestere: Jussieux, elő-
adásait látogatta. Közben pedig számos tudo-
mányos értekezést írt, valamennyit latin nyel-
ven, amelyek Linné Károly hírnevét ismertté 
tették az egész tudományos világban. 

Ezek után elérkezettnek látta az időt, hogy 
visszatérjen hazájába. 1738-ban megtelepedett 
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tehát mint gyakorlóorvos Stockholmban, és 
amennyiben a praxis kitűnően bevált, nem-
sokára házasságra kelt szíve választottjával, 
Moraea Sárával, Olaszország szép kék ege alatt. 
Persze a tényekkel szemben szemlesütve elhall-
gattak az irigyei, ellenségei és szégyenükben 
megérték azt is, hogy a diplomás Linné Károlyt 
1742-ben Upsalában mint az orvostan rendes 
tanárát alkalmazták és egy év múlva a hír-
neves Rosen tanár utódja lett, mely állásban 
a botanika volt az ő rendes szakmája. A ked-
vezőtlen és nehéz közlekedési útak dacára a 
müveit világ minden részéből jöttek a tudós 
hallgatók Upsalába, hogy Linné előadásain 
gyönyörködjenek és új növénytani ismeretekkel 
gyarapodva visszatérjenek hazájukba. Az a kö-
rülmény, hogy abban az időben a latin nyelv 
volt a tudós emberek közvetítője, lényegesen 
hozzájárult ahhoz, hogy a hallgatók Linnét 
minden nehézség nélkül megértették. Pontossága 
és lelkiismeretes eljárása mintaszerű, jelleme 
pedig ideális volt. Linné főérdeme abban áll, 
hogy a tudományt a gyakorlati életben érvé-
nyesítette. Kimutatta az ezer meg ezerféle 
növénynek praktikus hasznát háztartási, ipari 
és gyógyszertani szempontból. Ez tette világ-
hírűvé Linné Károly nagy nevét. Érdemeinek 
elismeréséül 111. Gusztáv svéd1 király 1757-ben 
az örökös nemességet adományozta neki. 1764 
óta Hammarby nevű gyönyörű birtokán élt és 
1778 január 10 én halt meg, tisztelve, becsülve 
az egész tudományos világtól még mai nap is. 

Szerény magam is nagy tisztelője vagyok a 
Linné-névnek, közel ötven esztendő óta. Negy-
venöt éve annak, hogy a Linné-rendszerén ír t 
Schubertnek képes növénytanát szereztem meg 
magamnak 10 forintért, pedig szegény ember 
voltam. Hogy kegyeletes tiszteletemnek némi 
kifejezést adjak, azért írtam meg e sorokat. 

(Pécs.) Klingenberg J. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1907. évi 1641. sz. a. kelt rendelete, a 
köztisztviselők nyugdíjpótló- és segélyző egyesü-

letének ajánlása tárgyában. 

Valamennyi alárendelt állami és közalapítványi 
hatóságnak, hivatalnak és intézetnek. 

A mult évben megalakult „Köztisztviselők 
nyugdíjpótló- és segélyző-egyesülete" oly kére-
lemmel fordult hozzám, hogy az egyesületet 
a rendelkezésem alá tartozó hatóságok, hiva-
talok és intézetek személyzetének belépés cél-
jából ajánljam. 

Tekintettel arra, hogy az egyesület alap-
szabályaiból kitetszőleg a köztisztviselők anyagi 

jövőjének biztosítását, sőt szükség esetén jóté-
konysági alapon leendő anyagi támogatásukat 
tűzte ki föladatául, kívánatosnak látszik, hogy 
ezen intézménnyel a köztisztviselők1 saját érde-
kükben közelebbről is megismerkedjenek. 

Ennélfogva a nevezett egyesületre a vezeté-
sem alatti minisztérium rendelkezése alá tartozó 
állami s közalapítványi hatóságok, hivatalok és 
intézetek személyzetének figyelmét azzal hívom 
föl, hogy az egyesület hivatalos helyisége : 
Budapest, I. kerület, Vár, Pázmány-utea 1. sz. a. 
van, hol az érdeklődők közelebbi tájékozást 
szerezhetnek. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Címadományozás: a király Bogárdy Antal 

jásznagykúnszolnokvármegyei tanfelügyelőségi 
tollnoknak a segédtantélügyelői címet adomá-
nyozta. 

Köszönetét nyilvánította : Knöpfler Károly 
nagybirtokos és gyártulajdonos, rimakokovai 
lakosnak, aki a Rimákokován létesítendő állami 
jellegű óvoda céljaira 6000 K-t adományozott; 
Funk Fülöp szölgyéni lakos, földbirtokosnak, 
aki a magyar- és németszölgyéni izraelita iskola 
elhelyezésére saját költségén 9 000 K értékben 
ú j épületet emelt. 

Kirendel te : Vörösváry Béla központi szol-
gálatra berendelt áll. el. isk. ig.-tanítót a kis-
pesti Petőfi utcai áll. el. leányisk.- hoz és az igaz-
gatói teendők ellátásával megbízta 

Végkielégítést engedélyezett : Urtika E r -
zsébet hőgyészi róm. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak egyszersmindenkorra 900 K - t ; 
Ungár Jozefin győrszentmártoni izr. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek 900 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Matits Andrásné, 
szül. Pavlovics Jeliszavéta újvidéki gör. kel. 
szerb el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
840 K-1 ; Richnyovszky Gyuláné, szül. Benesch 
Gabriella csobánksi áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 780 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A koronázás évfordulóját nagy pompá-

val ülték meg a király, a trónörökös, az ország-
tartó urak, az egyházi és világi méltóságok, a 
főnemesség, a főrendiház és képviselőház tagjai 
jelenlétében a budavári koronázó templomban, 
ahol buzgó imák szálltak az egek Urához azért 
a jó királyért, akit, ősrégi alkotmányunk helyre-
állítása után, negyven évvel ezelőtt ugyanott 
koronázott meg az ország prímása. Az ünnepi 
beszédet most Samassa József egri bíboros 
tartotta, aki egyszerű, nemes ékesszólásával a 
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királyt is mélyen meghatotta. „Midőn a nemzet 
— mondá a bíboros-érsek — örvendező emlé-
kezéssel ünnepli Felséges Urunk koronáztatá-
sának negyvenedik évfordulóját, e nagyjelentő-
ségű határvonalnál önkénytelenül is a multak 
emlékébe mélyedt lelke aggódó várakozással 
fordid a jövő félé. Ki láthat a jövőbe ? Jövőnk 
a Gondviselés titka. Mert Isten az, ki az emberi-
ség szakadatlan nagy mozgalmait, sorsa esélyeit 
böleseségével intézi és az emberek szándéka 
nélkül is saját kifürkészhetetlen céljaira irá-
nyítja. Mindamellett bátorító vigasztalást merí-
tünk ama történeti nagy igazságból, bogy 
minden állam fönnmaradásának biztosítékai 
ugyanazok, mélyekre megalakulásakor helyez-
kedett. Isten kegyelme mellett hazánk további 
fönnállásának, boldogulásának alapját és bizto-
sítékait ugyanazokban az erőforrásokban és 
tényezőkben találja meg, melyekből élete, fejlő-
dése, virágzása kelt. Es ezek: vallásossága, 
hon- és szabadságszeretete, törhetetlen ragasz-
kodása a trónhoz, mely a nemzet minden réte-
gében őserővel él; melynek forrása abból a 
meggyőződésből fakad, hogy az uralkodóház és 
a nemzet erdekét és sorsát, a király és haza 
iránti hűséget szétválasztani soha sem lehet. 
Igaz ugyan : a történelem nem szorosan kimért, 
változatlan folyamatban halad ; nagyok az elté-
rések, -fordulatok, annyira, hogy még a való-
színűtlennek bekövetkezése is valószínű ; de rend-
szerint mégis hasonló okok hasonló eredmé-
nyeket szülnek ; — s a jövő megítélésének nincs 
biztosabb mértéke, mint annak fölismerése, hogy 
idők hosszú során át ugyanoly okokból, az 
esetek legtöbbjében, mily eredmények származ-
tak ? A nemzet a történelem e tanulsága mellett 
égre emelt tekintettel, nyugodtan nézhet a 
jövőbe; tudván, hogy fönnállásának, nagyságának 
és méltóságának mértéke attól a hűségtől függ, 
amellyel megalakulása biztosítékaihoz ragasz-
kodik— A magyar tanítók ezrei egy szívvel-
lélekkel kiáltják : éljen a király ! 

— Ötvenéves jubileum. Párját ritkító szép 
és megható tanügyi és családi ünnepély folyt 
le a Bekecs-hegység alján, Nyárádmagyaros köz-
ségben, június 1-én. Tataki Dénes ottani állami-
lag segélyezett községi iskolai tanítót, aki 
egyúttal ev. ref. énekvezér is, ünnepelte a 
nyárádmenti tanítói kör gyűlésének keretében 
és annak lelkes rendezése mellett, nemcsak a 

község és az egyházközség, hanem széles körre 
terjedő nagyközönség is szokatlan érdeklődéssel 
és melegséggel azon alkalomból, hogy a köze-
lebbi napokban töltötte be tanítói szolgálatának 
(melyet most is sikeresen végez) ötvenedik 
esztendejét, úgyszintén valóban boldog családi 
életének, házasságának is félszázra terjedő éveit. 
Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő és neje, 
kik a násznagyi tiszt betöltésére voltak hiva-
talosak, kedves emléktárgy adásával lepték meg 
a boldog öreg, aranylakodalmas házaspárt. A 
páratlanul megható kettős ünnepély a temp-
lomban folyt le, hol Dengél Géza ifjú lelkész 
szép imádsága után a tanítói köri gyűlés derék 
elnöke, Szabó Lajos megnyitója, Fábran Ödön 
állami igazgató-tanító és Kelemen Márton ev. O O 
ref. tanító tartalmas élet- és jellemrajzokat 
olvastak föl Pataki Dénesről, ki ötven szolgá-
lati esztendejéből negyvenkettőt Nyárádmagya-
roson töltött közszeretetben, tiszteletben és ki 
a község lakosságának legnagyobb részét kedves 
tanítványának mondhatja, akiket nemcsak taní-
tott, hanem munkásságával, mintaszerű családi 
életével, sok derék gyermekének fölnevelésével 
eleven példát is mutatott népének, nevelvén 
azokat helyes irányban. Havan János esperes 
áldotta meg aztán remek beszéddel a kedves 
öreg párt és bizony a sok száz embernek szeme 
mind örömkönnyekkel volt telve a mély meg-
hatottságtól. A kir. tanfelügyelő elsősorban a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elismerését 
és köszönetét tolmácsolta, azután saját nevében, 
mint aki csaknem 25 év óta együtt szolgál vele, 
igen benső melegséggel üdvözölte a derék öreg 
tanügyi munkást, majd számos vidéki és helyi 
küldöttség mondott megható üdvözleteket és 
a község és egyházközség* küldöttei igen értékes 
aranyórával lepték meg mindig pontos, szere-
tett öreg mesterüket. 

— I j törvényeink. A népiskolai törvénye-
ket a király szentesítette s azok egész terje-
delmükben már meg is jelentek az Országos 
Törvénytár 10. számában. Mi, akik a javasla-
tokat indokolásaikkal együtt egész terjedelmük-
ben és a képviselőházi tárgyalásokat bő kivo-
natokban, a miniszter beszédeit egész terjedel-
mükbenközöltük : nagyon sajnáljuk, de a lapunk 
keretét jóval meghaladó törvényeket nem kö-
zölhetjük s csak a közölt javaslatok és az el-
fogadott módosítások egybevetésére utalhatunk. 
Július 1-én minden tanító érezni fogja az új 
törvények áldásos hatását, amennyiben az utal-
ványok a minisztériumban már elkészültek s 
várják a szétküldésre a kellő időpont elköveh-
kezését. 
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— Vérlázító botrány egy iskolában. A 
félhivatalos M. Távirati Iroda közli a követ-
kezőket : Berbólia, hunyadmegyei községben, 
hol Vlád Aurél országgyűlési képviselő felesé-
gének nagyobb birtoka van, most tartották 
meg a községi iskolákban az évzáró vizsgálatot. 
A vizsgálaton megjelent Vlád Aurél képviselő 
felesége és édesanyja, akik túlzó oláh érzel-
meikről ismeretesek. Baj-Koszta Vazul, hazafias 
érzelmű tanító, ki tanítványaival nagy haladást 
mutatott a magyar nyelvben, intett a tanítvá-
nyoknak, kik Isten hozta ! köszöntéssel fogad-
ták a két nőt. Erre mindkét nő hangosan til-
takozott a köszöntés ellen és közülök az egyik 
figyelmeztette a tanulókat, hogy mint román 
szülők gyermekei, ne beszéljenek magyar nyel-
ven, s ezután helyet foglaltak a vizsgálat ven-
dégei között. A vizsgálaton a magyar nyelvből 
hallgatta ki a tanító a tanulókat, miközben a 
két nő folytonosan gúnyosan közbeszólt és ám-
bár a vizsgálatot vezető elnök udvariasan 
figyelmeztette őket, hogy tartózkodjanak a 
közbeszólástól, folytonosan szidták a magyaro-
kat. Midőn az egyik tanuló említette a magyar 
szent korona országait, Vlád édesanyja dühösen 
fölugrott és az izgalomtól remegő hangon ki-
fakadásokat intézett a magyarok ellen és meg-
dorgálta a tanítót, ki román létére ilyeneket 
merészel tanítani. —• Tudja meg ! — így szólt 
Vládné, — Erdély Oláhországhoz tartozik! 
(Szépen tanulta meg a földrajzot! Szerk.) A 
tanító és a vizsgálatot vezető elnök ismételten 
nyomatékosan figyelmeztette magaviseletének 
inkorrektségére, azonban Vládné a vizsgálaton 
jelenvolt vendégekhez lázító beszédet mondott, 
intvén őket, hogy ne járassák gyermekeiket oly 
iskolába, hol magyarul is tanítanak. Inkább 
küldjék disznót és kecskét őrizni. Lépjenek 
sztrájkba és követeljék a tisztán oláhnyelvű 
tanítást. Ne nyugodjanak bele az iskola álla-
mosításába, amely már folyamatban van, mert 
ezt a törekvést ő és fia, Vlád Aurél képviselő 
úgyis megakadályozza. (?) A vizsgálaton jelen-
volt szülők ámulva hallgatták Vládné kifaka-
dásait és a vizsgálatot vezető elnök kénytelen 
volt a vizsgálatot bezárni ; nyomban jegyző-
könyvet vettek föl a történtekről, melyet a jelen-
volt román pap, a tanító és a jelélenvolt szülők 
közül többen alírtak. A jegyzőkönyvet beter-
jesztették a tanfelügyelőhöz, egyszersmind föl-
jelentést tettek izgatásért Vlád Aurél országos 
képviselő felesége és édesanyja ellen a dévai 
királyi ügyészségnél. Maga a román lakosság 
is elítéli a két nő eljárását. 

— A Borsodmegyei Ált. Tanítóegyesület 
2500 koronát fizetett be az Eötvös-alap pénz-
tárába, mint az egyesület szobaalapítványának 

második részletét. Borsodmegyei kartársaink 
Hidvégi Benő kir. tanfelügyelőről nevezik el 
a Tanítók Házában alapított szobájukat. — 
A tanítóegyesületek egymásután meghozzák 
áldozatukat a közért, az volna óhajtandó most, 
hogy az egyesek is megtennék évi 3 koronával 
befektetésüket a maguk érdekében. Ennek a 
gyakorlati értékét még 20.000 kartársunknak 
kell fölismernie ! 

— Egy szövetkezet az iskoláért. Zagyva-
rékáson május 27-én éjjel a villám beütött a 
régi iskolaépületbe. Az épület és négy tanterem 
fölszerelésével megsemmisült. 30-án tartotta a 
községi hitelszövetkezet évi rendes közgyűlését, 
mely alkalommal Boldizsár Pál kántortanító 
indítványára 1200 K segélyt ajánlott föl ezen 
négy tanterem berendezésére hazánk egyik leg-
nagyobb szövetkezete. Ezzel is háláját nyilvá-
nította azért, hogy Fiola Nándor 19, Winkler  
Károly tanító 9 éve buzgólkodik, mint könyvelő, 
a szövetkezet vezetésében. Ez a szövetkezet 
19 éve 90 taggal alakult, néhai Laezkovich 
főjegyző és Fiola tanító közreműködésé vei. Ma 
1200 a tagja, milliónál nagyobb forgalommal 
67o mellett kölcsönöz, 28.000 K a tartalék-
alapja. A takarékosságot mennyive fejlesztette, 
mutatja, hogy az 5000 lakosú községben 300 
könyvvel 200.000 K betétet kezel és a heti 
20 f-ből 70.000 K van befizetve. Alakítsunk 
szövetkezeteket ! 

— Társas kirándulások a Székelyföldre. 
Ügy a tanulóifjúság, mint nagy magyar társa-
dalmunk, mind több-több érdeklődést kezd 
tanúsítani a Székelyföld iránt. Közvetlenül 
szerzett tapasztalatokból akarják megismerni 
szép vidékeit, fejlődő fürdőit, ezerféle termé-
szeti kincsét. Megkönnyíteni óhajtván e tanul-
mányozást, a marosvásárhelyi székely társaság 
4 kirándulási körút programját és költség-
vetését állította össze, egyetértve az útbaeső 
székely társaságokkal és fürdőigazgatóságokkal. 
E 4 kirándulást illetőleg minden fölvilágosí-
tást magában foglaló füzetet bárkinek díjtalanul 
küldi meg Szentgyörgyi Dénes, a társaság 
gazdája. Itt jegyezzük meg, hogy felsőbb iskolák 
tanulói avagy más csoportok tanulmánykirán-
dulásainak előkészítésére és vezetésére a fönt-
nevezett társaság készséggel vállalkozik. 

— Megszűnt az Uj Korszak. Volt Buda-
pesten egy politikai tanügyi hetilap, mely 
nemzetközi szocialista elveket vallott, erősen 
támadta a „reakciós" koalíciót és becsmérelt 
mindenkit. Most ez az Uj Korszak (lucus a non 
lucendo !) pártolás hiánya miatt megszűnt, 
jeléül annak, hogy a magyar tanítók józansága 
ilyen „új korszakot" nem óhajt. 
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— Üdülőhelyek a Székelyföldön. A Székely-
föld 21 kies, egészséges helyén nyári üdülő-
helyet szervezett a marosvásárhelyi székely 
társaság, elsősorban tanítók számára, de igénybe 
veheti azokat más, különösen hivatalnok-féle 
ember is. Ezen helyek rövid ismertetése, a 
hozzá juthatás módj i, élelmezési és lakásviszo-
nyai stb. egy külön füzetben vannak megírva. 
Ezt bárkinek késáséggel küldi meg a székely 
társaság gazdája, Szentgyörgyi Dénes, ha hozzá 
eziránt egy levelezőlapon fölhívás intéztetik. 

— Tanítók gyűlései. A liptóvármegyei áll. 
tanítók egyesülete május hó 29 én d. e. 11 
órakor a rózsahegy-fonógyári áll. isk. épületé-
ben járásköri gyűlést tartott, melyen Sándor 
Lajos kir. tanfelügyelő is megjelent. Rokosinyi 
Dániel kir. lehotai áll. tanító „Gyermekpsziho-
lógiai megfigyelések és azok hiánya iskoláink-
ban" című érdekes és tanulságos munkáját 
olvasta föl. Sándor Lajos kir. tanfelügyelő 
elmondván a tankerületében észlelt tapasztala-
tait, nevezetesen a magyar nyelv tanításának 
eredményéről, kiemeli, hogy legszebb eredményt 
Krasznecz János németlipcsei áll. tanító mu-
tatott föl, kit a vallás- és közokt. miniszter, 
a kir. tanfelügyelő ajánlatára, sikeres műkö-
déséért 100 koronával jutalmazott meg. Stehlik 
Tivadar felsőszlécsi áll. tanító indítványára 
gróf Apponyi Albert minisztert korszakot alkotó 
törvényjavaslatáért az egyesület táviratilag 
üdvözölte. Az őszi közgyűlést Liptó Újváron 
tartják meg. — A „Beregvármegyei általá-
nos tanítóegyesület" munkácsi járásköre f. hó 
4-én Mezőterebesen tartott gyűlésén három 
közérdekű határozatot hozott. 1. Sárkány Gábor 
munkácsi áll. fiúiskolái igazgató, tanítóegyesületi 
elnök indítványára kimondották, hogy moz-
galmat indítanak aziránt, hogy a népiskolában 
a tantárgyank ént való klasszifikálás eltöröltessék 
s csak a viseletből, szorgalomból és az elő-
menetelből általánosságban (egy érdemjeggyel) 
klasszifikáltassék a növendék, mert a népiskolai 
tanítás és nevelés föladata a nép igényeinek 
megfelelő ismeretek nyújtása lévén, nem lehet 
a gyermeket az egyes tantárgyakból, esetlege-
sen hiányos készültsége miatt, megbuktatni ; 
viszont az ilyeneknek igazi értéken fölül való 
klasszifikálása nemcsak az igazságosság rovására 
megy és sokszor nehéz dilemma elé állítja a 
lelkiismeretes tanítót, hanem morálpedagógiai 
szempontból igen sok súlyos érvvel megtámad-
ható. 2. Havasi Tivadar indítványára kimon-
dották, hogy a közoktatásügyi kormányhoz 
föliratot intéznek aziránt, hogy a tanítás ott, 
ahol felekezeti és állami iskola van, mind a 
két iskolánál ugyanolyan időben kezdődjék és 
végződjék, mert amíg az állami iskola szorgalmi 
ideje rendesen kitölti a 9 hónapot, addig a 

felekezetié bizony sok helyen 7 hónapnál tovább 
nem tart ; emiatt aztán a szülék szívesebben 
küldik gyermekeiket a felekezeti iskolába, mivel 
ott két hónappal több a vakáció s így két 
hónappal tovább használhatják otthon gyer-
mekeiket. 3. Biró István munkácsi áll. tanító 
indítványára lelkesedéssel csatlakoztak a zalai 
kartársak azon mozgalmához, hogy a július 
1 én rájuk eső fizetéstöbbletből személyenként 
egy-egy koronát a Tanítók Házában alapítandó 
Apponyi-szcba alapítványra adományoznak, a 
csatlakozásra a vármegye összes tanítóit föl-
hívják s a zalai kartársakat az Apponyi iránt 
való hála ilyetén kifejezésének szép eszméjéért 
üdvözlik. A gyűlésen nyújtotta át a távollevő 
kir. tanfelügyelő megbízásából Sárkány Gábor 
tanítóegyesületi elnök Ritly János felsővizniezei 
áll. tanítónak a kultuszminiszter 100 K-s jutal-
mát, m dyet az illető a magyar nyelv sikeres 
tanításáért érdemelt ki. 

— Adakozás. Nálunk befolyt Eötvös-alapra: 
N. -N., 5 K ; Bánó Árpád, áll. tanító (Rakacz) 
6 K. Átutaltuk az Eötvös alap pénztárába, meg-
jegyezvén, hogy az Eötvös-alapnak szánt pénzek 
így címzendők : Tanítók Eötvös-alapija, Budapest. 

— Rövid hírek. Árvaházi alapítványos hely. 
A „Nógrádmegyei Tanítóegyesület" árvaházi 
alapítványos helye megüresedvén, kérhetik azt 
a „Nógrádvármegyei Tanítóegyesület" volt ren-
des tagjainak fiúárvái. A kérvények a „Nógrád-
vármegyei Tanítóegyesület " hez címezve, leg-
később július hó l-ig Salgótarjánba küldendők, 
Koháry János, egyesületi elnökhöz. — Képesítő-
vizsgálat. A tanítóképesítő szóbeli vizsgálat a 
nagykőrösi ev. ref. tanitóképezdében június 21. és 
következő napjaira tűzetett ki. — A székely társa-
ságévkönyve. Á marosvásárhelyi székely társaság 
I-ső évkönyvét ifjúsági és népkönyvtárak részére 
díjtalanul küldi meg Szentgyörgyi Dénes, a tár-
saság gazdája. — Számgépverseny volt Párádon, 
a „Hevesmegyei Ált. Tanítóegyesület" köz-
gyűlésén, melyen dr. Eben Mihály és Munkácsi 
Antal vettek részt szángépükkel. Értesülésünk 
szerűit dr. Ébin számgépe célszerűbbnek bizo-
nyult, mint Munkácsié. — „ Néptanítók indulója". 
Csizmadia Ignác nyug. tanító értesíti a tanítói 
kart, hogy a „Néptanítók indulóját", zongorára 
letéve, 1 K előleges beküldése után mindenkinek 
bérmentve megküldi. Jótékony célokra is szánt 
bizonyos százalékot. — Gyűlések. A „Délmagyar-
országi Tanítóegyesület" f. évi július hó 9., 
10. és 11. napjain Fehértemplom r. t. városá-
ban tartja meg XLI. nagy- és közgyűlését. 
A „Borsodmegyei ált. tanítóegylet" sajószent-
péteri járásköre f. hó 19-én d. e. 9 órakor 
Yadnán, az ev. ref. iskolában tartja meg gyű-
lését. A „Magyarországi tanítók árvaházi egye-
sülete" ez évi közgyűlését f. hó 13-án d. u. 
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6 órakor, a saját árvaházában (Budapest, I , 
Alkotás-u. 44. sz.) tartja meg, melyre az egye-
sület tagjait és a tanítóárvák sorsa iránt érdek-
lődőket ezúton is meghívja. A „Somogy m egyei 
ált. tanítóegyesület" évi rendes közgyűlését f. 
hó 19-én d. e. 9 órakor Csurgón, a főgim-
názium tornatermében tartja meg. A „Kath. 
tanítók orsz. 100-as bizottsága" gróf Zichy 
Gyula püspök védnöksége alatt ez évi köz-
gyűlését július hó első napjaiban Pécsett fogja 
megtartani. 

— Fürdői kedvezmények. 1. Rajeczfürdő-
ben a Mária Dorottya Egyesület tagjai a fő-
idényben a lakás árából 20%, az I. oszt. 
tükörfürdőből 50 % és az ételárakból 10% 
engedményt kapnak. 2. Báziásfiirdőben több 
tag május 15-től szeptember végéig a fürdők 
árából (a lápfürdőt kivéve) 25%, az elő- és 
utóidényben a fürdő igazgatóságához tartozó 
lakások árából 30% árleengedést kap.3.Pöstyén-
fürdőben 4 tagnak a kád- és medencefürdők 
árából 25% engedmény. 4. Félixfűrdőben 
(Nagyvárad mellett) egy tag részére ingyen-
fürdő augusztus 15-től szeptember l- ig. 5. Csíz-
fürdőben több tag részére május 1-től június 
15-ig és augusztus 16-tól szeptember 30-ig a 
fürdőárak, továbbá a gyógy- és zenedíjakból 
50% engedmény. 6. A Mattoni-féle Erzsébet-
sósfürdőben I. és II. oszt. fürdőjcgyekből 10 db 
bérletnél 4 K engedmény egész éven át ; szep-
tember 1-től május 31-ig a likás árából 20% 
7. Rozsnyó fürdőben 2 tagnak szobát 1 napra 
1 K, világítást heti 1 K, kiszolgálást 1 napra 
20 f-ért, az étkezésnél kedvezmény, gyógy- és 
zenedíj elengedése, a fürdőárakból 25%. 8. 
Dobsinán a jégbarlang belépődíjából 257o. 
9. Élőpatakon május 15-től július l-ig és 
augusztus 20-tól szeptember végéig a gyógy- és 
zenedíjból 50° o, lakásokból 50% s az étke-
zésből 30% több tagnak. 10. Szovátán 50% 
a fürdő árából, az elő- és utóidényben a lakás 
árából 30%. 11. Lipikfürdőben az egyesület 
tagjai a fürdő árából 5 0 % és a gyógydíjból 
50% engedményt kapnak. 12. Balf kénes iszap-
fürdőben az összes gyógytényezőknek féláron 
való használata s a lakásból 50% és gyógydíj-
mentesség. 13. Balatonfüreden 2 tagnak, ha az 
apátsági vendégházakban laknak, június 15-től 
augusztus 20-ig ingyenes fürdőket és a szoba-
árakból 3 0 % - o t ; május 15-től június 15-ig és 
augusztus 20-tól szeptember 15-ig ingyenes 
fürdőket és a szobából 50%-ot. 14. Szent-
László-fürdőben a fürdő árából 20%, augusztus 
és szeptember hóra a szoba árából 30%-ot. 
15. Hársfaiván a főidényben a szoba árá-
ból 25%, a gyógydíjból 50%. 16. Cze-
métén több tagnak szoba az egyesület üdülő-
házában, havonta 20 K-ért. 17. Szobránczon 

az egyesület 2 tagja az egész idényben a lakás 
árából 50%-ot, ingyenfürdőt és idénydíjmentes-
séget. 18. Gyertyánligeten 2 tag részére a 
lakás, ásványfürdők, hidegvízintézeti árakból, 
gyógy- és zenedíjból 50% az egész idényben. 
19. Czirkveniczán a „Therapia"-gyógytelep 
igazgatósága az egyesület tagjainak esefről 
esetre ármérséklést ad. 20. Sztojkán 1 tag 
részére lakás és fürdő díjmentesen, kétszemélyes 
szobában 2 tagnak is ingyen lakás, a többi 
tagnak a szobák árából 30% engedmény az 
egész idényben. 21. Husz-Parkban (Poprád 
mellett) tagjainknak turistaszoba 1 napra 1 K 
20 f-ért, ételekben 15% engedmény. 22. Keszt-
hely-Hévizfürdőben 2 tagnak 3 — 3 hétre ingyen-
fürdő és gyógydíjmentesség. 23. Trencsén-
Tepliczen, az uradalmi házban lakó tagjainknak 
a fürdő árából 50%, az egész idényben. 24. 
Daruvár-vasasfürdőben augusztus 20-tól a lakás 
és fürdő árából 50%. 25. Büdöskőfürdőben a 
szoba és fürdőből 20%. 26. Zálnokon (Szilágy 
megye) a szoba és fürdőből 2 0 % . 27. Arva-
Polhora-fürdőben a szoba és fürdőből 2 0 % . 
28. Tátra-Széplakon a lakás árából 10% enged-
mény. A bélyegmentes kérvények a Mária 
Dorottya Egyesület elnökségéhez címezve, Buda-
pest, VIII. ker., Orezy-út 6. sz. alá küldendők. 

Szerkesztői üzenetek. T. Oy. Bálrányosváralja. 
A határidőn túl érkezvén be, nein közölhetjük. — 
Ürmösi tanítónő. Nem számítanák be egyiket sem. — 
Monostor. Kecsehy Gyula ig.-tanító tartózkodási helyét 
mi nem ismerjük ; talán ezt az üzenetet elolvassa s 
így megtudja, hogy Ghevre László (Monostor, u. p. 
Misztótfalu, Szatmár vm.) tudakozódik utána. — 
S. A. Tótszentgyörgy. Ügye nem fordul elő a minisz-
tériumban — Szt. Ő. Yácz. 1. A választásról szóló 
jegyzőkönyv még nincs a minisztériumban, 2. Külön-
külön vannak. Tanítónőképzők vannak : Budapesten 
II. és VI. kerületben államiak és 3 róm. kath., Győrött, 
Kolozsvárt, Pozsonyban, Szabadkán és Eperjesen álla-
miak. — Sell. D. Debreczen. 1—2. Ezt a tanító 
pedagógiai tudása és tapintata dönti el. 3. Lenn van 
(21.430. sz. a.) a kir. tanfelügyelőnél. — Tli. Cíy. 
ALsólápos. Előbbi levelére nem emlékszünk. A községi 
törvényt Lampel R. könyvkereskedése útján rendel-
heti meg. — Szentkirály. 1. Ha jog végzett is : föl-
veszik. 2. Beszámítanák, de olyan állásra nem juthat 
be. 3. A névaláírásra' értendő. — Tulipán. 1. Be kell 
jelenteni. 2. Köteles. 3. Nem ; államsegélyért csak 
az iskolafönntartó folyamodhatik. 4. Az iskolaszék! 
jegyző írja meg. — Szorgalmas. Az asztalos-mesterség 
megtanulása nem elegendő ahhoz. — M. J. Aszód. 
Hirdetést a szerkesztőségi részben nem közölhetünk ; 
szíveskedjék a kiadóhivatalhoz (I., Vár, Iskola-tér 3. sz.) 
fordulni. 

Tartalom : Szentesítés után. — Országos Tanszer-
múzeum és Pedagógiai Könyvtár. Sipos Andor. — 
Az egyhuzamban való tanításról. VIII. Bodnár János.— 
Tanítók tanácsadója. — Szünóra : Aki első nem 
lehetett. Bodonyi Nándor. — Linné. Klingenberg J. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz 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 . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
B U D A P E S T , 11 . K E K . , O S T B O M - U T C á 17. S Z Á M . MAGI. KIR. E G Y E T E M I N 1 0 M D A , i. KER., 1 S K 0 L A - T L B J . 

K é z i r a t o k a t n e m adunk vissza. 

Népművelés. 
Gróf Apponyi Albert miniszter pro-

gramjába vette, bogy a közművelődés 
alapját teljesen megjavítsa s megerősítse 
az iskolai oktatás s az írás és olvasás 
kiterjesztése által. Két nagyfontosságú 
rendeletbe szorította össze a közműve-
lődési politika széles programját. E kor-
szakot alkotó rendeletek az iskolaköte-
lezettségen túlterjedő oktatást kívánják 
rendszeresíteni. 

Vájjon, ki nem üdvözli örömmel Apponyi 
grófnak eme fölötte dicséretes kezde-
ményezését, mert épen ez az a tér, 
amelyen az ő nemzeti politikája igazi si-
kereket érhet el. A két új rendelet széles 
perspektíváját nyitja meg a nemzeti 
közművelődés jövendő fejlőd, -ének. 

Föltétlenül igaz, hogy a helyes kul-
túrpolitikának két ága van, az egyik az 
iskolában, a másik pedig az iskolán kívül 
terjeszti a műveltséget. Apponyi gróf 
két rendelete az utóbbi irányban tör 
új útat. A népművelés céljaira egyesí-
teni akarja az összes erőket. Másrészt 
a vidéki közművelődési házakban a 
kultúra gócpontjait akarja megterem-
teni. 

Ez a két rendelet átfogja a társadalmi 
kultúra egész területét s összekapcsolja 
az iskolával. De mindannál, amit a két 
rendelet fölemlít, eggyel még több fog 
származni ez akcióból : a tnagyar nyelvnek 

szélesebbkörű, alapos terjesztése, a békés kul-
turális társadalmi magyarosítás. 

Mert nemcsak a parlamentben érzik 
fokozott mértékben azt az izgatást,' me-
lyet a nemzetiségek folytatnak, hanem, 
sajnos, azok is, kik a perifériákon van-
nak és épen oly vidéken élnek, ahol a 
magyar anyanyelvű földmíves vajmi 
ritka, a magyarság zöme pedig az ország 
különböző vidékeiről odahelyezett hiva-
talnokseregből áll. Hunyad vármegye, 
példának okáért, ma majdnem 90 szá-
zalékban oláh nemzetiségű. Néhány év-
tizeddel- ezelőtt még nem így volt. A 
harmincas-negyvenes években voltak 
falvak, így Nagybarcsa, Csernakeresztúr, 
Alpestes, Rákösd, Hosdát, melyeknek 
népe tisztán magyar volt. Ma, sajnos, 
megváltozott viszonyok előtt állunk. 
Ezekben a hajdan magyar falvakban nem 
ismerik a magyar szót. Ezek a tőzs-
gyökeres magyarok elfelejtették nyelvü-
ket és csak arra emlékeznek, hogy szár-
mazásuk magyar. Református vallásukat 
azonban megtartották, amiben egyedül 
különböznek a többi oláh falu népeitől. 

A visszahódító hadjáratot az állami 
népiskolák dicséretes sikerrel kezdették 
meg ós folytatják lankadatlan, önfelál-
dozó buzgósággal. 

A nemzet művelése az iskolán túl 
legjobban nyilvános könyvtárak által tör-
ténhetik. 
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Az utóbbi félszázad alat t a kultúr-
államok belátták a közkönyvtárak rend-
kívüli fontosságát a nemzetek erősíté-
sére. Nem maradtak meg a régi föl-
fogásban, hogy jó és hasznos, ha vannak 
könyvtárak, hanem egyenesen nélkülöz-
hetetleneknek, elkerülhetetleneknek te-
kintik a nyilvános könyvtárakat, melye-
ket különböző berendezéssel, de egyaránt 
nyilvánossággal bocsátanak a tudományos 
szakkutató rendelkezésére épen úgy, mint 
ezrekre menő számmal a nagyközönség, 
a nép, az ifjúság, sőt a gyermekek ré-
szére is. Többé nem pium desiderium-
nak tekintik a könyvtárakat, hanem oly 
hatalmas erőforrásoknak, melyekből a 
művelődést a nemzet minden rétegébe 
szét kell osztani, hogy az államok közt 
folyó nagy világversenyben a nemzet 
megállhassa helyét, a tudás és fölvilá-
gosodás fegyvereivel vértezetten. Nem 
csupán humánus dolgot akarnak, hanem 
a lelkek erősítése mellett a művelődés 
által erőt, hatalmat, jól kamatozó és a 
legbiztosabb tőkét kívánnak a nemzet 
tagjainak juttatni a küzdelemhez és 
munkához. Gazdaságában, iparában, ke-
reskedelmében akarják versenyképességét 
fokozni. Nem tartják már elegendőnek, 
— mint kultuszminiszterünk sem — 
hogy egy modern állam népe a versengő 
nemzetekkel, az élettel, csupán azzal a 
kis hamupogácsával szálljon szembe, amit 
gyermekkorában az iskolából hozott, 
hanem művelésére, tehát megerősítésére, 
mint immár bevált és teljesen kipróbált 
eszközt, a városokban és minden leg-
kisebb faluban nyilvános könyvtárakat 
létesítenek. E közkönyvtárak egész se-
regével összeköttetést létesítenek a világ 
irodalma s a nemzet közt, bevezetve az 
elmékbe azt az erőt és tudást, amit a 
tudomány összegyűjtött s a lelkekbe azt 
a nemesítőt és azt a hazafias és humánus 
érzést, nemzeti öntudatot és hazaszere-
tetet, amit kivált a nemzeti irodalom 
fakasztott. Nincs itt szó többé elmélet-
ről : a nyilvános közkönyvtárak, köztük 

tehát a népkönyvtárak hatása a nem-
zetek erősítésére, iparuk, kereskedelmük, 
kivált pedig mezőgazdaságuk fokozására, 
az erkölcsök javítására, a kriminálitás 
csökkentésére, a közegészségügy nagy-
mérvű fejlesztésére, sőt a nemzetbe bele-
oltott öntudatos, hatalmas nemzeti érzés 
által a honvédelem erejének fokozására, 
ma már a legszigorúbb tudományos vizs-
gálatok reális adatai szerint, kétségtelen. 

A könyvtárak ügye fejlesztésének élén 
Amerika áll Amerika alapítja ezerszámra, 
milliárdokat költve, a könyvtárakat. 
Elsőnek Anglia lépett Amerika nyomába. 
Franciaország, leveretése után, egyenesen 
kifejezetten, nemzeti védőerejét is köz-
könyvtárak szaporításával akarja fokozni. 
Németország, Olaszország s a többi mű-
velt államok rohamos sietséggel kíván-
ják pótolni az elmulasztottakat s követik 
a jó példát. 

Nálunk a könyv, amely műveltséget 
terjeszt és magyarosít, épp oly fontos fegy-
vere az államnak, mint a puska és ágyú. 
S joggal nevezhetjük a könyvtárakat a nem-
zeti művelődés erődítményeinek. 

Magyar kisdedóvó, népiskola és nép-
könyvtár: ez a három fegyvere van a 
békés magyarosításnak. Ez a három leg-
erősebb eszköz a nemzeti állam kiépí-
tésére. 

Tagadhatatlan, hogy a könyvtárak 
terjesztése már nálunk is fölötte szépen 
halad s a közoktatási kormány újabban 
három irányban szervez könyvtárakat: 
1. a kir. tanfelügyelőségek útján a nép-
iskolai ifjúsági könyvtárakat; 2. a Mú-
zeumok és könyvtárak országos tanácsa 
útján s 8. az Országos főfelügyelőség 
útján a tudományos könyvtárakat. A 
szervező testületek a könyvtárak mind 
a három fajának terjesztésén, a köz-
oktatásügyi minisztérium felügyelete 
alatt kiváló szakértők bevonásával, lel-
kesen dolgoznak s nap-nap mellett folyik 
a csöndes kultúrális munka, melynek 
célja, hogy az ország egész területét 
különböző fajtájú könyvtárakkal sűrűn 
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behálózza, mert a könyvtár az önkéntes iskola, 
•amely tulajdonképen befejezi az emberek mű-
veltségét. 

Most pedig, magyar néptanítóság, raj-
tunk a sor! Kövessük koszorús költőnk-
nek fenkölt szavát: „Tenni". Ez korunk 
jelszava. Tegyen meg mindenki minden 
tőle telhetőt azon szűkebb körben, mely-
ben hazafisága tettekben érvényesülhet ; 
működjék közre mindenki minden telhető 
módon szülőhelye, működési köre, anya-
megyéje fölvirágoztatásának érdekében, 
mutassa meg mindenki tetteivel, áldozat-
készségével, hogy falujában, községében és 
vármegyéjében hazáját szereti. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Pártában maradt tanítónők 
nyugdíja. 

A magyar közoktatásügyi kormányt mindig 
szabadelvű szellem hatotta át. Közoktatási 
rendszerünkben sok mindent utánoztunk idegen 
országoktól, de abban, hogy tanítók és tanító-
nők között különbséget tegyünk : mégsem követ-
tük a külföld több országának példáját. A magyar 
közoktatásügyi kormány, mindnyájunk hálájára, 
ebben a kérdésben is azt a vezető elvet követte : 
egyenlő kötelességek egyenlő jogokat vonnak 
maguk után. Az új fizetésrendezési törvényünk-
nek is egyik legnagyobb ékessége, hogy a fizetés-
emelés áldásában egyaránt és egyforma mér-
tékben részesíti a férfi- és nőtanítókat. Csakhogy 
még eddig nem vonta le a közoktatásügyi kor-
mány ennek a szép elvnek a többi következ-
ményeit is. Nem gondoskodott arról, hogy a 
főváros környékén és Fiúméban működő állami 
tanítónők, akik a sors különös körülményei 
folytán nem mehettek férjhez s talán mind-
végig pártában maradnak és emellett öreg 
szülőiknek s testvéreiknek igazi gyámolítójuk, 
épen úgy részesüljenek a családos tanítókat 
meg'llető működési pótlékban, mint a házas 
tanítók vagy férjes tanítónők. De nem gon-
doskodott arról sem, hogyha már abból a nagy 
összegből, amelyet a pártában maradt tanítónő 
éltefogytáig befizetett a nyugdíjalapba : a hátra-
maradt agg szülő nem is kaphat egy fillért 
sem, legalább temetkezési járulékot kapjanak, 
amellyel tisztességesen eltakaríthassák amúgy 
is rideg, szomorú sorsban tengődő leánygyer-
meküket. 

Azt még meg tudom érteni, hogy az állam 
minden eszközt megragad, amellyel a család-
alapítást megkönnyítheti és így a főváros kör-

nyékén és Fiúméban lakó s nagy drágasági viszo-
nyok között élő, csakis családos tanítóknak ad m ű -
ködési pótlékot ; habár sokszor sokkal súlyosabb 
gondok terhelik annak a pártában maradt 
tanítónőnek „gyönge" vállait, mint a férfi-kollé-
gájáét, akinek igen gyakran még a tanítónő 
felesége is leveszi „izmos" válláról a terhet . 
De azt már sehogy sem tudom megérteni, hogy 
a nyugdíjtörvény miért bán el oly szívtelenül 
a pártában maradt tanítónőkkel. Pedig az 
1891 : XLIII. t.-c. 6. §-a ezt mondja : A nótanítók 
a férfiakkal az ellátási igény elbírálásánál úgy 
a jogok, mint a kötelezettségek tekintetében 
egyenlőknek tekintetnek. Csakhogy úgy látszik, 
hogy a nőtanító alatt a törvény csakis férjes 
tanítónőket ért. A pártában maradtakat nem 
is számítja a nőtanítók közé!? 

A nyugdíjtörvény szerint ugyanis az az özvegy, 
„aki férjével legalább egy évig élt együtt házas-
ságban, az özvegyi segélypénzt élethosszig élvezi". 

Az 1891: XLIII. t.-c. 7. §-a szerint továbbá 
„a nőtanító saját alkalmaztatása után meg-
illető nyugdíjra vagy végkielégítésre az esetben 
is tarthat igényt, ha férje még életben van, 
vagy utána külön ellátását élvez, s folytonos 
ellátását akkor ís megtartja, ha férje után később 
részesül csak ellátásban, vagy újra férjhez megy". 

Még a férjről is inkább gondoskodik a nyug-
díjtörvény, mint a pártában maradt tanítónőről. 
Mert az 1891:XLII I . t.-c. 6. §-a azt mondja, 
hogy „a fér j azonban neje után annak 3 havi 
fizetésével, illetve ha nyugdíjas állapotban halt 
el, három havi nyugdíjával fölérő temetkezési 
járulékon kívül semminemű részeltetésre igényt 
nem tar that" . 

Az idézett szakaszokból mindenki látja, hogy 
a nyugdíjtörvény a legnagyobb igazságtalan-
sággal és szinte kegyetlenül mellőzi a pártában 
maradt tanítónők agg szüleit. Arról a nőről 
gondoskodik élte hosszáig, aki legalább egy évig 
élt együtt házasságban férjével ; gondoskodik 
bőven arról a tanítónőről is, akinek a férje 
még életben van, vagy pláne utána még külön 
ellátást is élvez; de ami a legszembeszökőbb: 
még a férjről is gondoskodik a törvény és a 
tanítónő-feleség 3 havi fizetésével fölérő temet-
kezési járulékot juttat neki : de már a pártában 
maradt tanítónőnek esetleg özvegyen maradt 
öreg, beteges édesanyjáról, akinek az elhalt 
tanítónő leánya volt minden büszkesége, reménye 
és egyetlen gyámolítója: a rideg törvény egy 
betűje sem gondoskodik. 

Hát annak az egy évig házasságban élő 
asszonynak több joga van a nyugdíj élvezeté-
hez, mint annak az édesanyának, aki szíve 
alatt hordta, vérével táplálta, dédelgette, gyöt-
relmes éjszakákon ápolgatta, a betevő falatot 
szájától megvonva taníttatta és tömérdek nél-
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külözés árán diplomával ajándékozta meg a 
leányát! Vagy annak a tanítónőnek, akinek a 
férje még életben van, szintén több joga van 
a nyugdíjhoz, mint a pár tában maradt tanítónő 
anyjának vagy atyjának, akik kereső leányuk 
elhaltával talán koldusbotra jutnak? 

De hát ez ellen hiába is siránkoznánk : a 
törvény védi a feleség jogát. Nem is bolygatom 
tovább a nyugdíjtörvénynek ezt a részét. Azon-
ban a legnagyobb igazságtalanságnak tartom, 
hogy a pártában maradt tanítónő elhalálozá-
sakor abból az általa a nyugdíjalapba befizetett 
saját pénzéből még temetkezési járulekot sem 
adnak azoknak a szegény agg szülőknek, akik-
nek mély fájdalmát még azzal sem enyhíti az 
állam, hogy legalább szeretett gyermeküknek 
tisztességes temetéséről gondoskodhatnának. Az 
erős férfi megkapja a tanítónő-neje után annak 
három havi fizetését, temetkezési járulék fejé-
ben ; de az a beteges, törődött, agg szülő semmit 
sem kap és a saját koporsójára gyűjtögette 
garasait kénytelen elhalt leánya koporsójára 
fordítani. 

Apponyi Albert gróf ül most a kultuszmi-
niszteri székben. Az ő mélyen vallásos és keresz-
tényi szeretettől áthatott szívéhez fordulunk, 
találjon valami módot arra, hogy a pártában 
maradt állami elemi tanítónők elhunyta alkal-
mával az öreg szülék legalább temetkezési járu-
lékot kapjanak. 

(Erzsébetfalva.) Stumpf Maris. 

A Pécsi Tanítóegyesület 40 éves 
múltja. 

Őszinte megelégedéssel, sőt büszke önérzettel 
tekint ma Pées szab. kir. város közönsége azon 
fényes eredményre, amelyet a f. évi május 15-én 
az érdekelt körök és a haza legkiválóbb férfiai 
jelenlétében megnyitott pécsi országos kiállítá-
sával elért. 

„Megtettük mi is a magunkét, szerény és 
csendes munkakörünkben", ezt mondják ma a 
pécsi tanítók is ; és hogy ezt világosan bebizo-
nyítsák, június 30-án nagyszabású rajzkiállítással 
kapcsolatos jubiláris közgyűlést tartanak, amidőn 
a Pécsi Tanítóegyesület 40 évi működéséről 
beszámolni fognak. 

Szép múltra tekinthet vissza ez az egyesület. 
Megérdemli, hogy szélesebb tanítói körökben 
is tudomást vegyenek róla. 

1867-ben Pécs szab. kir. városának 3 nép-
iskolája volt 15 osztállyal és ugyanannyi tanító-
val. (Jelenleg 7 népiskolája van 64 osztállyal 
és ugyanannyi tanítóval.) Szombathy Károly, 
Repich Vince, Mendlik János, Warga Ferenc, 
Salamon József, Mendlik Mihály, Haksch Ignác, 
Horváth Antal, Haksch Ágnes, Krause Nándor, 

Fuchs Ádám, Sehneider István, Szigriszt Krisz-
tina, Guttmann Joachim és Szeligmann Eleázár 
mindmegannyi jeles tanítók voltak, kik a művelt-
ség magasabb színvonalán állva, abban a moz-
galmas időben hazafias kötelességüknek szélesebb 
alapon is megfelelni iparkodtak. 

A pécsi tanítók egyesülve a Baranya megyé-
ben levő, dolgozni kész tanítótársakkal, akik 
szám szerint kilenevenen voltak, 1867 szep-
tember 12-én közgyűlésre gyűltek össze Pécsett, 
megszövegezték az alapszabályokat, -melyek 
nevezett évi október 19-én Zeik Károly állam-
titkár aláírásával helybenhagyatván, a Pécsi 
Tanítóegyesület 1867. év november 19-én meg-
tartotta alakuló közgyűlését. Megválasztották 
elnöknek: Bubreg Mihályt, alelnöknek: Warga 
Ferencet és jegyzőnek : Salamon Józsefet. Egy-
ben kimondták, hogy az egyesület kiadja a 
Néptanoda című szaklapot, hogy hivatalos 
lapjában maradandó nyoma legyen annak a 
munkásságnak, melyet az egyesület célba vett 
és érvényesíteni igéit. A lap szerkesztői voltak 
az első öt évben : Salamon József, Warga Ferenc 
és Repich Vince. 1872-től pedig mai napig : 
Schneider István. 

A Pécsi Tanítóegyesület zászlóbontása ország-
szerte lelkes visszhangra talált, úgy, hogy a 
legkiválóbb tanférfiak üdvözölték bátor föllépé-
seért és még a Szamos vidékéről is fölvételt 
kértek sokan a Pécsi Tanítóegyesületbe. 

Nagyban emelte ennek az egyesületnek hírét 
és tekintélyét, hogy báró Eötvös József köz-
oktatásügyi miniszter jelentős, sőt örök időkre 
emlékezetes választ írt 1868. évi május 26 án 
a Pécsi Tanítóegyesület által fölterjesztett üd-
vözlő-levélre. Ebben a válaszban azt mondja 
a halhatatlan miniszter többek között : „A hely-
zet nehézségei csak nagy türelemmel és kitar-
tással szüntethetők meg, a hazai # tanítói kar 
vállvetett közreműködése mellett. És örömemre 
mondhatom, hogy a hazai tanítók buzgóságába 
vetett reményemben nem csalatkoztam, mert 
nemcsak iparkodó annak túlnyomó része, de 
férfias kitartással is teljesíti fáradalmas köte-
lességeit." 

Az 1868 augusztus 13-án Warga Ferenc 
elnöklete alatt tartott közgyűlésben a Pécsi 
Tanítóegyesület báró Eötvös József közoktatás-
ügyi minisztert, báró Sina Simont, Schwarz 
Gyula országgyűlési képviselőt és dr. Márki 
József tanárt tiszteletbeli tagokká választotta. 
Köszönő-levelében báró Eötvös ezeket írja : 
„Meleg óhajtásom, hogy egyletük mentől rövi-
debb idő alatt, az elemi tanügy javára, a lehető 
legvirágzóbb állapotba jusson és hogy példát 
nyújtó kezdeményezésük minél számosabb köve-
tőre találjon." 

A nevezett ülésben a közgyűlés elbírálás 



25, SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

tárgyává tevén az 1868. évi iskolai törvény-
javaslatot, megállapította az észrevételeket és 
a minisztériumhoz fölterjeszteni határozta, azon 
kérelemmel, hogy azokat figyelemre méltatni 
kegyeskedjék. Salamon József szerkesztőnek a 
közgyűlés bizalmat és köszönetet szavazott azon 
tapintatos és részrehajlatlan ügybuzgóságért, 
amellyel a Pécsi Tanítóegyesületet a Néptanodá-
ban megvédelmezte a Kalauz című konzervatív 
lap támadásaival szemben. 

1869-ben megalakították hat járásban a 
Pécsi Tanítóegyesület köreit, melyek mindaddig 
szép tevékenységet fejtettek ki, míg néhány 
év múlva önálló egyesületekké nem alakultak. 

Jótékony befolyást gyakoroltak a Pécsi Tanító-
egyesület működésére Frank Mihály, Nagy 
László és Dömötör János kir. tanfelügyelők 
1869-től 1872-ig és Salamon József kir. tanáesos, 
Haláss István és Laubheimer (Lengyel) Róbert 
1872-től 1906-ig. Ettől az időtől kezdve pedig 
Bolgár Ferenc kir. tanfelügyelő támogatja 
erkölcsileg és szellemileg a Pécsi Tanítóegye-
sületet. 

Jellemző, hogy a Pécsi Tanítóegyesület 1871 
október 26-án tartott közgyűlése határtalan 
lelkesedéssel vette tudomásul Warga Ferenc 
elnöknek azon jelentését, mely szerint a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Salamon 
József pécsi tanítót nevezte ki Baranya megye 
másodtanfelügyelőjévé és ebből kifolyólag el-
határozta a közgyűlés, hogy hódoló-föliratot 
intéz a miniszter úrhoz, hálás köszönetet mondva 
azon kitüntetésért, amelyben a pécsi tanítóságot 
részesítette. 

Ez a ritka szeretet kifejezést nyert még 
1896-ban is, midőn Salamon József kir. tanácsos, 
tanfelügyelő huszonötéves jubileuma alkalmából 
a pécsi és baranyamegyei tanítók egy 3300 
koronás alapítványt létesítettek, amellyel a 
szeretett és érdemes tanfelügyelő nevét meg-
örökítették. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett magának 
a Pécsi Tanítóegyesület — és ez a legfényesebb 
vívmány, amit fönnállása alatt elért —azzal, hogy 
1870-ben kieszközölte a törvényhozásnál a 
tanítói alkalmazás biztos állandósítását. Okot 
reá azon körülmény szolgáltatott, hogy a nagy-
harsányi ref. község hitfelekezeti iskoláját köz-
ségi iskolává változtatván át, Krob Pál tanítóját 
(ki a Pécsi Tanítóegyesület érdemes elnöke is 
volt) a választásból kihagyta, úgy, hogy állását 
elvesztette. 

Ezt az ügyet a Pécsi Tanítóegylet magáévá 
tette és a baranyamegyei közoktatási tanáccsal 
egyidejűleg fölfolyamodott az országgyűléshez, 
mire a képviselőház az ügyet 1871 március 
13-án tartott 308. számú ülésében következő 
határozattal intézte el: „3354. Warga Ferenc és 

Salamon József a baranyamegyei iskolatanács 
megbízásából a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter által hibásan értelmezett népoktatási tör-
vény egy szakaszának magyarázásáért folya-
modnak. A Pécsi Tanítóegyesület kérvénye 
ugyanazon tárgyban. A Ház a kérvényi bizott-
ság azon véleményét: hogy ott, hol egy és 
ugyanazon felekezetnek iskolája változtatik át 
községi iskolává az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
133. §-ának értelmében, hogy az eddig működő 
tanítók ezen változás indokából él nem mozdít-
hatók; oly helyeken azonban, hol több fele-
kezetnek iskolái egy községi iskolába olvaszr 
tatnak, az idézett törvénycikk intézkedései nem 
világosak, már azon okból sem, mert kérdésessé 
válik, hogy a beszüntetett felekezeti iskolákban 
eddig működő tanítók közül melyik alkalmaz-
tassák az újonnan szervezett községi iskolában, 
elfogadta, oda utasítja a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert, hogy a népnevelési 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. ezen hiányát egy, a képviselő-
ház elé mielőbb terjesztendő és az idézett 
törvényt ez irányban kiegészítő törvényjavaslat 
által pótolja. Széli Kálmán. Bujánovics Sándor, 
a képviselőház jegyzője helyett." 

Ennek következtében dr. Fauler vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Krob Pál tanítót állá-
sába visszahelyezte, nemsokára pedig zalamegyei 
kir. másodtanfelügyelővé nevezte ki. 

Működésének fősúlyát a Pécsi Tanítóegye-
sület azonban a szellemi élet fejlesztésére : 
hasznos előadásokra, nevelés-oktatástani kérdések 
megvitatására, valamint kertészeti és mező-
gazdasági ügyek megvitatására és az idevágó 
intézmények létesítésére fordította. Kiváló em-
bereink, akik, nevezetesen Schneider István, a 
kormány megbízásából Németország, Svájc, 
Olaszország és a Balkán-félsziget nevezetesebb 
vidékeit bejárták és a külföld nevezetesebb 
iskoláit közvetlen tapasztalatok alapján ismer-
ték, valamint azok a tanférfiak, akik szorgalmas 
tanulás folytán magasabb pedagógiai képzett-
séggel rendelkeztek, lényegesen hozzájárultak 
ahhoz, hogy a kartársakat a tanulásra, ismeret-
szerzésre és a közgyűlések fóruma előtt leendő 
előadások tartására buzdítsák, lelkesítsék. 

A szellemi működésre nézve két főidőszakot 
állapíthatunk meg. Ugyanis 1867-től 1885-ig, 
midőn Warga Ferenc, Salamon József, Fuchs 
Ádám és Reberics Imre voltak a Pécsi Tanító-
egyesület elnökei és 1885-től 1907-ig, midőn 
Schneider István, Mihálovics Antal és Haksch 
József voltak annak buzgó vezérei. 

A tanítóegyesületben tartott előadásoknak 
több esetben nagyobb kihatása és szélesebb-
körű eredménye is volt. így példának okáért 
1876-ban e sorok írója a földrajzoktatásról 
értekezvén, kimutatta, hogy nem helyes a tan-
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tervnek ama rendelkezése, mely szerint a nép-
iskola III. osztályában Magyarországot, a IV. 
osztályban Európát és az V. osztályban a csilla-
gászati földrajzot tanítják ; egyben indítványoz-
ván, hogy a III. osztályban a szülőföldisme 
legyen a folytatólagos beszéd- és értelem-
gyakorlatok tárgya és hogy a földrajz a IV., 
V. és VI. osztályokban koncentrikus alapon 
taníttassák; a közgyűlés az elfogadott indítványt 
a közoktatásügyi miniszter úrhoz fölterjesztette 
és a tanterv abban az értelemben módosítást 
nyert az 1879. évben. A Pécsi Tanítóegyesület 
pedig a jelzett indítvány értelmében megíratta 
Schultz Imre tanítóképző - intézeti tanárral 
Baranya megye szülöföldisméjét, amely, tudtom-
mal, az első megyei földrajz volt hazánkban. 

Választmányi és közgyűlési tanácskozásaival 
nemcsak a tanítói közszellemet és a műveltségi 
haladást fejlesztette az egyesület, hanem köz-
vetlen vagy közvetített befolyásával a városi 
közművelődési intézmények haladását és gyara-
podását is előmozdította. 

Hogy Pécs városában a népiskolák osztályai-
nak száma ezideig 15-ről 64-re emelkedett, 
hogy virágzó belvárosi községi elemi és polgári 
leányiskolája van, hogy a rajzot és zenét széle-
sebb alapon és eredményesebben tanítják, hogy 
a vasárnapi ismétlő- és iparostanoncok iskolái 
a törvény rendelkezései értelmében szervezve 
vannak és jó eredményeket mutatnak föl, és 
hogy a türelmesség és kölcsönös megbecsülés 
szelleme uralkodik azokban, azt jelentékeny 
mértékben a Pécsi Tanítóegyesület vezérférfiai-
nak köszönhetjük. Ez köztudomású igazság. 
S ezek a tények azt is bizonyítják, hogy a 
Pécsi Tanítóegyesület 40 évi fönnállása alatt 
kiváló, tekintélyes állást vívott ki magának és 
hogy e tekintélyénél fogva úgy a hatóságok 
előtt, valamint a nagyközönség köreiben általá-
nos elismerésben részesül. 

A Pécsi Tanítóegyesület, bár fönnállása több 
ízben kérdésessé vált, nevezetesen az 1878. és 
az 1897. években, erősen összetartott, nem 
engedett a zavaros viszonyok nyomásának, hanem 
tovább küzdött és tovább épített a népnevelés 
nagy művén, áldásosán és eredményesen. 

A tisztelet adóját lerótta azok iránt, akik 
az egyesület fönnmaradása körül elévülhetetlen 
érdemeket szereztek maguknak. 

1886-ban nagy kitüntetésekben részesítette 
Warga Ferenc igazgatót, ki közel 20 évig volt 
fáradhatatlan, buzgó és nemes érzésű elnöke, és 
1906-ban néhai Mihálovics Antal igazgatót, ki 
kilenc évig vezette az egyesületet, ünnepélyes 
közgyűlésen méltatta German István magas-
szárnyalású, szívet-lelket megindító emlékbeszéd-
ben, ami felejthetetlen hatást gyakorolt a hall-
gató közönségre. 

Az 1904. évi március 26-án tartott közgyűlés 
nagy lelkesedéssel vette tudomásul, hogy az 
egyesület egyik legkiválóbb, legérdemesebb tagja, 
Schmidt Boldizsár, a báró Wodianer-féle 1000 
koronás jutalomdíjjal lett kitüntetve. Az 1906 
április 18-án tartott közgyűlés nagy ovációban 
részesítette Schneider István felügyelő-igazgatót 
abból az alkalomból, hogy őt Őfelsége a király 
a Ferenc József rend lovagkeresztjével kitün-
tetni kegyeskedett. Ugyancsak ebben az ügyben 
általános üdvözlés és megtiszteltetés tárgya volt 
Rozsics, Sándor budakülvárosi igazgató-tanító, 
kinek Őszentsége a pápa megküldötte arcképét 
sajátkezű aláírásával és következő sorok kísé-
retében : „ Kedves fiunknak, Rozsics Sándornak, 
az érdemekben gazdag iskolai igazgatónak 
apostoli áldásunkat szívünkből adjuk." 

Hálás elismerését és hódoló tiszteletét nyilvá-
nította a Pécsi Tanítóegyesület azon nagynevű 
tanférfiak iránt is, kik az országos tanügy körül 
kimagasló és hervadhatatlan érdemeket szerez-
tek maguknak, megválasztván lelkes egyértelmű-
séggel tiszteletbeli tagokká 1882-ben Léderer 
Ábrahám tanítóképző intézeti igazgatót, és 1900-
ban Péterfy Sándort, az Eötvös-alap és Tanítók 
Háza lelkes apostolát, TJjváry Bélát, a Nép-
tanítók Lapja szerkesztőjét, az Eötvös-alap 
elnökét és Lakits Vendelt, a Tanítók Országos 
Bizottságának fáradhatatlan, szeretett elnökét. 

Köszönőlevelében Ujváry Béla többek között 
ezeket mondja : „ A tanítói közszellem erősítése 
az, amit életem föladatává tűztem ki, mert ha 
az a közszellem éber, munkás és egészséges, 
úgy a tanítóság is hatalmas. A tanítói köz-
széllemet oly á'dásos működésű tanítóegyesületek 
teremtették meg, mint amilyen a Pécsi Tanító-
egyesület is, megerősíteni, hatalmassá növelni 
azonban csak az egész ország tanítóságának 
öntudatra ébredése fogja." 

Ez a nagyjelentőségű néhány szó legjobban 
jellemzi a mi egyesületünk érdemeit; egyben 
azonban rámutat arra is, hogy a hazai köz-
művelődés nagy művéhez nemcsak egy tanító-
testületnek, hanem az ország összes tanító-
egyesületeinek is vállvetve és szellemi tudásuk 
minden erejével kell közreműködniök és a nagy 
munkában kitartaniok. 

Huszadik évszázadunk a nagy szociális refor-
mok jegyében áll. Nagyon megváltozott a 
társadalom nagy zömének gondolkodása és 
érzése 40 év óta. A régi magasztos eszmék : 
haza, vallás, istenség, remény és bizodalom 
mintha egyetlenegy jelszónak engedtek volna 
helyet: az önérdek kielégítésének. S folyik a 
küzdelem és tart a harc az eszményiség és 
anyagiság között nagy dimenziókban. Ki lesz 
a győztes ? Melyik fog diadalra jutni ? Meg-
mutatja a jövő. 



25, SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

Aranyszavakat mondott ez áramlatra nézve 
Greguss Ágoston egyetemi tanár már negyven 
évvel ezelőtt. Véleménye oda konkludál: „Ápoljuk 
az ismereteket és gyarapítsuk általuk anyagi 
jólétünket! A nyomorúság földjében műveltség 
nem terem. Ne a föld porában, hanem a maga-
sabb régiók üde levegőjében keressük az igazi 
emberhez méltó életet. Nemes gondolkodás, fenkölt 
érzés, acélos jellem teszi az embert a föld leg-
dicsőbb teremtményévé. Ezekben rejlik hatálma, 
büszkesége, s ha ilyenné neveljük,még a nyomorú-
ság sem fonnyasztja le homlokán a nemesebb 
származás jegyét." 

A Pécsi Tanítóegyesület tisztikara ezidő-
szerint : Haksch József elnök, Klingenberg Jakab 
alelnök (1886 óta), Magyar Károly első jegyző, 
Sperl Lajos másodjegyző, Êhnn Emilia pénz-
táros, Szendrődi Géza ellenőr. Választmányi és 
rendes tagjai mindmegannyi modern, képzett 
és törekvő hívei az egyesületnek. Erősen hisz-
szük, hogy tántoríthatatlan támaszai, buzgó és 
lelkes munkásai maradnak az egyesületnek a 
jövőben is. Ne tagadjuk meg a Pécsi Tanító-
egyesületnek szép és dicső múltját. Hadd virá-
gozzék tovább a társadalom javára és az ifjúság 
üdvére ! Ügy legyen ! 

(Pécs.) Klingenberg Jakab. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

IX. 
Elek Gyula ebben az ügyben még csak 

tervez, egybevet, következtet és véleménye szerint 
oly eredmény előtt áll, mely tanító- és tanít-
ványra nézve egyaránt kedvező. 

En egy évi tapasztalat után megerősíthetem 
hitében. Székesfehérvár községi elemi iskoláinál 
a folyó tanév alatt már egyhuzamban foly a 
tanítás s az eddig szerzett tapasztalatok alapján 
kénytelen vagyok bevallani, hogy az ellenzők 
táborából átpártoltam az ajánlók táborába. 

Midőn igazgatónk az egyhuzamban való 
tanítást szóba hozta, kezdetben a gyermek egész-
sége, fejlődése ellen intézendő meggondolatlan 
merényletnek minősítettem ezt a gondolatot és 
csak később, mikor több és több érv merült 
föl az egyhuzamban való tanítás mellett, barát-
koztam meg ez új tervvel, gondolván, egy évi 
kísérlet még nem teszi tönkre ifjú nemzedé-
künket. 

Ezen álláspontomból kifolyólag örültem igaz-
gatóm azon rendelkezésén, hogy a folyó tanévre 
az I. osztályba vezényelt, gondolván, ha valahol, 
bizonyosan itt nyílik alkalom az egyhuzamban 
való tanításnak a gyermek testi épségére gya-
korolt káros hatását szemlélni és arról meg-
győződni. 

A váltakozó rendszer mellett 27 évi tanítós-
kodásom alatt többször tanítottam az I. osz-
tályban s ilyenkor mindig tapasztaltam, mily 
nehéz az első napokban tanítványaim figyelmét 
két órán át lekötni. Ezek után kínzásnak tar-
tottam az I. osztályú gyermekeket egyfolytában 
négy órán át ülésre kényszeríteni. A hatóság 
azonban azért intézkedik, hogy az alárendeltek 
végrehajtsák parancsait. Lekötöttem tanít-
ványaim figyelmét mesékkel, játékkal, a vége 
azonban mégis az volt, hogy egy-egy őszintébb 
nebulóm meginterpellált: mikor ereszt haza, 
tanító úr? Szegről-végre, tanítónak, tanítvány-
nak egyaránt nehéz az első osztálybán négy 
órán át tanulással, tanítással foglalkozni, de 
csak míg beletalálnak a munkakörbe. Napról 
napra javul a helyzet, amint a palatáblán 
megkezdhetjük a rajzolást, amint a hangok 
megismertetése végett meséket mondhatunk s 
főleg, mikor a számolásnál a számok írásával 
is változatosságot vihetünk a tanításba. 

A tapasztalat rávitt, hogy az egyhuzamban 
való tanításnál könnyíteni lehet és kell is 
könnyíteni a gyermeken a tantárgyak beosz-
tásával. Három órán át tartó komoly munka 
egy kissé nehéz az elsőosztályú tanulónak, de 
nem olyan nehéz, melyet a helyesen alkalmazott 
tanításmód és a tantáigyak alkalmas beosz-
tásával könnyen le nem győne a tanító. 

De mielőtt az erre vonatkozó nézetemet 
elmondom, szükséges, hogy az első osztályban, 
a megosztott tanítás mellett tapasztalt azon 
hátrányos körülményre mutassak, mely a tanítás 
megszakításával a tanítás eredményére nézve 
származott. 

A megosztott tanítás mellett minden tanító 
délelőtt a számtant vette első órának s olvasás-
írásra a második órát. Igen ám, csakhogy 70—80 
gyermekkel egy óra alatt egy betűt megismer-
tetni, megrögzíteni nem lehet, a tanítás tehát 
folytatódott délután. Hogy ez mennyi időveszte-
séggel járt, minden tanító tudhatja. Ha pedig 
a betű ismertetését a délutáni kettős órára 
hagyja a tanító, küzdenie kell tanítványai szóra-
kozottságával. 

Már most miként áll ez a dolog az egy-
huzamban való tanításnál ? 

A test a reggeli órákban tartós vagy kimerítő 
fizikai munkát még nem végzett, tehát pihent ; 
pihent és ingerlékeny az idegzet is. A számtan 
bár igénybe veszi a gyermek figyelmét, a tanító 
azonban a számtani óra második felét a számok 
és számtani müveletek gyakorlására fordíthatja, 
miközben az elme némileg pihen. Számtan után 
vesz hetenként három ízben kettős órákat az 
olvasás-írásra, mely idő a betűk ismertetésére 
és minden módon történendő megrögzítésére 
elég még 80—100 gyermekkel bíró osztály-
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bau is. A többi napokon az olvasás-írási órák 
után úgyis oly tantárgyak jönnek, melyek a 
gyermeki elmét inkább szórakoztatják, mint 
megterhelik, tehát a tanítás eredményét nem 
csökkentik. Azon körülménynél fogva, hogy az 
egyhuzamban való tanítás mellett a tanítás 
folytonosságában nyer, az egyhuzamban való 
tanítás előnyére írandó. Ezen körülménynek 
tulajdonítom, hogy 87 tanítványom közül csak 
három van osztályismétlésre kárhoztatva. 

Amit az I. osztályban szerzett tapasztalatra 
nézve bizonyítok, ugyanazt erősítik a II. és 
III. osztályban működő kartársaim is. A két 
legnagyobb tanfolyamra nézve esak azt említem 
föl, hogy a középiskola I. és II. osztályú tanulói 
egyidősek az elemi iskola V. és VI. osztályú 
tanulóival, tananyaguk is van annyi, mint eme-
zeknek és ha azok szervezetére nem kártékony 
az egyhuzamban való tanítás, bizonyára nem 
árt az elemi iskolai V. és VI. osztályú tanulók-
nak sem, nem árthat annál kevésbé, mivel 
ezeknek annyival könnyebb dolguk van, hogy 
a tanító köteles a fölvett tananyagot még óra 
alatt a gyermekekkel nemcsak megértetni, 
hanem elsajátíttatni is, vagy legalább is az 
emlézést megkönnyíteni, míg erre a középisko-
lákban talán kevesebb gondot fordítanak. 

Áttérek most már az egészségügyi kérdésre. 
I t t az lehet a kérdés : mi felel meg jobban 

a testi szervezetnek, a rövid megszakítással 
járó munka, vagy az egyfolytában végzett 
munka, hosszú megszakítással? 

En azt hiszem, a test szervezetére nézve a 
két tétel között nincs lényeges különbség. Ha 
mégis van némi különbség, azt az egyhuzam-
ban való tanítás javára írhatom, a következő 
okoknál fogva. 

A folytonos zaklatással, kihallgatással sújtott 
vizsgálati fogoly hamar vall, mert idegzete 
fölizgult, ennek folytán nyugodtan gondolkodni 
nem tud, előbbi szavaival ellentétbe jut, meg-
törik ellenállása. Nekem bizonyításra e tényből 
csak az első részre van szükségem, nevezetesen, 
hogy a rövid megszakítással járó munka izgatja 
az idegzetet. 

Visszaidézem gyermekéveimet, hány nyugha-
tatlan percet okozott nekem tanulókoromban 
az elvégzett délelőtti munka után az a meg-
emlékezés, hogy a délutáni leckémmel még 
nem vagyok tisztában. Mily iszonyatos gyorsa-
sággal látszottak forogni az óramutatók, mit 
nyugodt perceimben rövid idő alatt megtanul-
tam volna, félelmes izgatottságomban egy óra 
alatt sem tudtam megtanulni. Mily kínlódás 
a tanulóra nézve egy olyan óra, amelyre nem 
készült, kivált, ha arra van kilátás, hogy felel. 
Ez a kínlódás, az izgatott munka rombolja, 
teszi tönkre az idegzetet. 

Állítsuk ezzel párhuzamba az egyhuzamban 
való tanítást. 

Az egyhuzamban való tanításnál a gyermek 
az egész délutánt nyugodtan töltheti ; nyugodtan 
készülhet a következő napra és teljesen neki-
adhatja magát szórakozásainak. Nyugodtan 
étkezik, kellő testmozgást végezhet, nyugodtan 
alhatik s így a megerőltetett félnapi munka 
dacára szervezete másnapra kipihent, munkára 
alkalmas. 

De az egyfolytában történő tanításból a testi 
szervezetre háramló káros hatást csökkentjük 
azáltal is, hogy óraközökben bizonyos mozgást 
engedünk meg a gyermekeknek. Míg az első 
óra után csak benn a teremben végez a tanuló 
bizonyos mozgást, addig 10 órakor, a negyed 
óráig tartó szünet alatt az udvaron játszanak 
a gyermekek. Hasonló mozgás van megengedve 
10 percen át 11 órakor. Az ülésből a szerve-
zetre háramló káros hatás tehát nem olyan 
méretű, aminőnek első tekintetre látszik. 

Állítom tehát : az egyfolytában végzett munka 
hosszú megszakítással jobh hatású a szervezetre, 
mint egyazon munka rövid megszakítással. 

Az egyhuzamban való tanításra tapasztalat-
ból szerzett véleményem az, hogy bevezetésének 
sem pedagógiai, sem egészségügyi okok nem 
állják útját és mindenütt bevezethető, hol a 
szülők családi vagy gazdasági viszonyokból azt 
nem ellenzik. 

(Székesfehérvár.) liausch Ráfael. 

Külföldi szemle. 
Iskolai poliklinika. A luzerni (Svájc) városi 

tanács a következő figyelemreméltó határozatot 
hozta. 1. A luzerni elemi és középiskolák részére 
iskolai poliklinika rendezendő be. 2. Az iskolai 
poliklinika két részre oszlik: a) az általános 
iskolai poliklinikára ; b) az iskolai fogklinikára. 
3. Az orvosi kezelés az általános poliklinikában 
a következőkre terjed ki : paraziták (élősdiek) 
elhárítása, bőrbetegségek, szem- és fülbetegsé-
gek, a kisebb sebészet könnyebb ambuláns 
eseteire, testalkati betegségekre, vérszegény-
ségre, görvélykórra, angolkórra, dispenzációkra ; 
a fogklinikában: foghúzásra, tömésekre, fog-
betegségek kezelésére (előzetes konzerváló el-
járás után). 4. A poliklinikai kezelés kötele-
zettsége iránt az iskola dönt. Emellett pontosan 
figyelembe veendők a személyes viszonyok (sze-
génység stb.). 5. A poliklinikai kezelés (orvosi 
kezelés, dispenzáció) a jogosultak, illetőleg kö-
telezettek részére (pl. az élősdiek esetében) 
ingyenes. 6. A poliklinika vezetésére előre meg-
szabott tiszteletdíj mellett a városi tanács által 
kísérletképen kinevezendők : egy orvos, egy 
fogorvos (fogorvosi segéd) s egy ápoló a segély-
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nyújtás céljából s a különféle eszközök, bútorok 
stb. jókarban tartására. 

* 

Kemény ítélet. Az erfurti büntető bíróság 
kemény ítéletet hozott egy 12 éves iskolás-
gyermek ellen. Farsang keddjén ez a fiú játék 
közben egyik hasonkorú társának trombitáját 
vette el. A gyermek elle- vádat emeltek úton-
állás (? !) miatt. Habár a tárgyalás alatt maga 
az államügyész csak egyszerű lopást állapított 
meg és dorgálást ajánlott, a törvényszék úton-
állás miatt 8 napi fogházzal büntette a fiút. 
(Ki itt a hibás ? Az államügyésznek ezt az 
esetet nem kellett volna törvény elé vinnie s 
iskolai büntetés is elég lett volna ennek a 
bűnnek a megtorlására.) 

* 

Oroszország. A büntető-expedíciók borzasz-
tóan üldözik a Keleti-tenger tartományaiban a 
néptanítókat, mert az októberi és novemberi 
napokban agitatórius működést fejtettek ki. A 
szociáldemokrata iroda már régebb idő óta azon 
fái adózik, hogy a forradalmi mozgalmakban 
résztvevő lett tanítókról pontos adatokat gyűjt-
sön. Erről a lett lapok néhány számadatot 
közölnek. A Keleti-tenger tartományaiban eddig 
23 tanítót agyonlőttek és 5-öt fölakasztottak. 
Testi fenyítéket kapott 72, ami mellett meg-
jegyzendő, hogy a tanítókat többnyire a gyer-
mekek jelenlétében büntették meg; megmene-
kült 118 tanító, hivatalából végleg elbocsátot-
ta}) 15-öt, áthelyeztek eddig 14-et és épp 
annyian önként hagyták el állásukat, agyon-
lövetésre ítéltek 6-ot, de nem lőtték agyon 
őket; 16 tanító egész vagyonát vesztette el, 
miután házukat fölgyújtották; gyakran a tanító 
leltárával együtt az iskolai épületeket is el-
hamvasztották. Hat ilyen eset ismeretes. Az 
elzártak számát még nem lehet megállapítani. 
A Keleti-tenger tartományaiban az iskolák 50 
százaléka tanító nélkül áll. A tanítók össze-
tartanak s a forradalmi időszakban megürese-
dett állásokra nem pályáznak. 

Az Eötvös-alap jótéteményei. 
Az Eötvös-alap (Országos tanítói segély-

egyesület) közgyűlése néhány kétszáz koronás 
és több egyszáz koronás ösztöndíjra, valamint 
több egyszáz koronás segélyre pályázatot hirdet. 
Ezen ösztöndíjak és segélyösszegek az Eötvös-
alapnak 1906. évi e célra fordítható jövedel-
méből, valamint a lekötött alapítványoknak, 
nevezetesen: a Wlassics-árvaalapnak, a Gyer-
tyánff'y István féle, a Léderer Ábrahám féle, 
a Zfírzen Janka féle, a Rökk Szilárd és Pál féle, 

az Örley János féle, a. Péterfy Sándor féle, a 
Jordán Ferenc féle, a báró Majthényi Ottó 
féle, az Erzsébeta Szepesmegyei tanítóegyesület, 
a Luttenberger Ágost féle, a Kossuth Lajos féle, 
a Zi' hy Antal féle, a báró Hirsch Móric féle, 
a Papp Sándor féle, a Szatmáry György féle, 
a Magyar Tanítók Naptára féle és Nógrád 
vármegye közönsége féle alapítványok kamatai-
ból osztatnak ki az Országos Osztóbizottságnak 
1907. évi augusztus hó 20-ika táján tartandó 
gyűlésében. 

Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek el-
nyerése céljából az Eötvös-alap Orsz. tanítói 
segélyegyesület elnökségéhez intézendő folya-
modványukat az illetőknek Kapy Rezső egye-
sületi titkárhoz (Budapest, VIII., Szentkirályi-
utca 47. sz.) kell legkésőbb f . évi július 10-ig 
beküldeniök, lehetőleg azon tanítóegyesület 
elnöksége útján, melynek a folyamodó atyja, 
anyja, illetőleg férje tagja volt. Később érkező 
kérvények csak kivételes esetekben vehetők figye-
lembe. 

A néhány kétszáz és több egyszáz koronás 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhatnak, 
kik a polgári iskolák vagy középtanodák IV. 
osztályát már az 1905/6. évben, avagy régebben 
jó sikerrel elvégezték és jelenleg a polgári 
iskolák vagy középtanodák magasabb osztályai-
ban tanulnak, avagy a tanítóképző-intézeteket, 
akadémiákat, vagy pedig az egyetemeket láto-
gatják. A pályázatból az itt föl nem sorolt, 
olyan tanintézetekben tanuló ifjak és leányok 
sem záratnak ki, amelyek tanulóiktól a föl-
vételnél megkövetelik, hogy a középtanodák 
vagy polgári iskolák négy alsó osztályaiból 
bizonyítványokat mutassanak föl. Az Eötvös-
alap ösztöndíjaiért csak azoknak a kisdedóvók-
nak. nép- és polgári iskolai tanítóknak és 
tanítónőknek, tanítóképző-intézeti tanároknak, 
tanfelügyelőségi hivatalnokoknak a gyermekei 
folyamodhatnak, akik az Eötvös-alap Országos 
tanítói segélyegyesületnek rendes tagjai közé 
fölvétettek és az ezen egyesület hánt való 
kötelezettségeiknek rendesen eleget tettek, azaz 
az évi tagsági díjat már legalább 10 évben 
beszolgáltatták, vagy a 40 K-nyi örökös tagsági 
tőkét teljesen befizették, avagy 50 K-s részes-
jegyüket teljesen törlesztették. Az ösztöndíjért 
folyamodók mellékelni tartoznak: 1. az 1905/6. 
és az 1906/7. évről szóló iskolai bizonyítványai-
kat ; 2. az illetékes tanintézet tanári karának 
ajánlatát; 3. azon iskolai hatóságoknak vagy 
tanítóegyesületnek, esetleg tantestületnek az 
ajánlólevelét, amelyhez szüleik tartoznak, illetve 
tartoztak ; 4. a szüleik által megszerzett egye-
sületi 50 K-s részesjegyet, avagy ha azok év-
díjas tagok, az 1907. évre történt tagsági díj 
befizetését igazoló nyugtatvánvt. 
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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 csato-
landó : aj a szegénységi, illetőleg orvosi bizo-
nyítvány ; b) az illetékes tanítóegyesületnek vagy 
iskolai hatóságnak ajánlólevele ; c) az egyesületi 
50 K-s részesjegy, avagy az 1907. évre történt 
tagsági díj befizetését igazoló nyugtatvány. 

Az Eötvös-alap ösztöndíjaiért és segélyössze-
geiért folyamodók előleges tájékoztatása céljából 
közöljük itt az Eötvös-alap Országos tanítói 
segélyegyesület alapszabályaiban foglalt követ-
kező tételeit: 

Az Eötvös-alap jótéteményeinek, nevezetesen 
a segélyösszegeknek és az ösztöndíjaknak oda-
ítélésénél 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 ösztöndíjakban, valamint azok 
sem, akik a legutolsó két tanfolyamról iskolai 
bizonyítványaikat kérvényükhöz nem csatolják." 
c) „A középiskolák és polgári iskolák 4 a'só 
osztályát még be nem végzett tanulók csak 
kivételes esetekben részesíthetők az alap ösztön-
díjaiban." d) „A nagyobb családdal bíró sze-
gényebb sorsú rendes tagok gyermekei, kivált-
képen ha azok a szülői házon kívül, idegen 
helyen kénytelenek tanulni, figyelemben része-
sítendők, valamint az árvák is." e) „Elsősorban 
azok a rendes tagok veendők az alap jótéte-
ményeinek kiosztásánál figyelembe, akik még 
egyszer sem részesültek abban ; kiváltképen 
figyelembe veendők azoknak kérvényei, akik 
az Eötvös-alaphoz régebb idő óta rendesen 
befizették járandóságaikat és annak fölvirágzá-
sához egyébként is hozzájárultak." f ) „A segély-
összegekért folyamodó rendes tagok közül első-
sorban azok veendők figyelembe, akik esekély 
vagy semmiféle nyugdíjban nem részesülnek." 
g) „Az oly rendes tagok, kik még rendes 
fizetést élveznek, segélyösszegekben csak az 
esetre részesíthetők, ha huzamosabb ideig súlyos 
betegségben szenvedtek és ezt hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal is igazolják és folyamodványai-
kat az illetékes iskolahatóság ajánlólevelével is 
ellátták." h) „A rendes tagok özvegyei közül 
előnyben részesítendők azok, akiknek kiskorú 
árvákról kell gondoskodniok." i) „Az oly folya-
modványok, melyek az Eötvös-alap közgyűlése 
által évenként február 2-án kihirdetendő pályá-
zatban foglalt utasításoknak megfelelőleg föl 
nem szereltetnek, vagy a kitűzött határidő után 

küldetnek be, csakis a legkivételesebb esetek-
ben vehetők figyelembe az Országos Osztó-
bizottság által. 

A magyarországi tanítók Eötvös-alapjával 
kapcsolatban álló Gyertyánff'y István féle ala-
pítvány 100 K-s segélyösszegét az Eötvös-alap 
jótéteményeinek kiosztásával meghatalmazott 
Országos Osztóbizo' ' ság az alapítólevél értel-
mében csak oly tanítóknak, illetőleg tanító-
nőknek, esetleg ezek tanuló gyermekeinek ado-
mányozhatván, akik az Eötvös-alapnak rendes 
tagjai, akik az évi tagsági díjat már legalább 
10 ízben beszolgáltatták, vagy akik a 40 K-nyi 
örökös tagsági tőkét teljesen befizették, avagy 
50 K-s részesjegyüket teljesen törlesztették és 
akiket ezenfölül az Erdélyrészi Magyar Köz-
művelődési Egyesület saját szempontjából véve 
is kiválóan érdemesnek ajánl a megjutalma-
zásra, ezennel fölhívjuk az ezen segélyösszegre 
igényt tartható kartársakat, hogy kellően föl-
szerelt folyamodványaikat f. évi július l-ig az 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
központi választmányához (Kolozsvár) nyújtsák 
be. Budapest, 1907 február 2. Az Eötvös-alap 
(Országos tanítói segélyegyesület) nevében : 
TJjváry Béla kir. tanácsos, elnök. Kapy Rezső, 
titkár. 

Községi és egyéb helynevek. 
Szepes vármegye. 

Gölniczbányai járás : Alsó-Szlovinka = Alsó-
szalánk községhez tartozó Bányavölgy (eddig 
Dolina néven). — Felső-Szlovinka = Felső-
szalánk. — Hrisócz = Gyónfalva. — Jekelfalu = 
Jekelfalva. — Kalyava = Szepeskárolyfalva. — 
Kis-Folkmár=Kissolymár. — Margitfalu=Margit-
falva. — Nagy-Folkmár=Nagysolymár. — Nagy-
Kunchfalu = Nagykunczfalva. — Ópáka= Szepes-
apátka. — Prakfalu = Prakfalva. — Richnó = 
Rihnó. — Zakárfalu = Zakárfalva. 

Iglói járás: Amótfalu=Arnótfalva.— Betlen-
falu = Betlenfalva. — Dénesfalu = Dénesfalva. — 
Hadusfalu = Edösfalva. — Imrichfalu = Imrik-
falva községhez tartozó Imrikpuszta (eddig 
Pilapuszta néven). — Istvánfalu = Kisistvánd. — 
Káposztafalu = Káposztafalva községhez tartozó 
Agostimajor (eddig Koburgbrezsek néven), Béla-
völgytelep (eddig Pila néven), Erdőalja (eddig 
Podleszek néven), Káposztafalvi vámtelep, Ma-
lomdomb (eddig Brezsek néven). — Kotterbach= 
Ötösbánya községhez tartozó Csákypuszta (eddig 
Olysepuszta néven).—Leszkovján=Leszkovány.— 
Letánfalu = Létánfalva. — Márkus-Csepánfalu = 
Márkusfalva községhez tartozó Szontágvölgy 
(eddig Sontagsgrund néven), Szúnyogos (eddig 
Komarócz néven). — Matejócz = Hernádmáté. — 
Odorin = Szepesedelény. — Pálmafaln = Pálma-
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falva. — Porács = Vereshegy közse'ghez tartozó 
Vereshegypaszta (eddig Dolina ne'ven). — 
Szepespatak községhez tartozó Kisgölniez (eddig 
Delavapuszta néven).— Tamásfalu=Szepestamás-
falva községhez tartozó Tibeháza (eddig Curia-
Tybe néven). — Teplicska-Hernádtapolcza. — 
Vidernik = Védfalu. — Zavadka = Görögfalu. 

Késmárki járás: Felső-Erdő falu = Felsőerdő-
falva. — Forberg =: Tátraalja. — Hodermark = 
Száztelek. — Hunfalu = Hunfalva. — Izsákfalu = 
Izsákfalva. — Javorina községhez tartozó Zugó 
(eddig Podspadi néven). — Landok = Lándok 
községhez tartozó Szabadlaktelep (eddig Slobo-
dovka néven). — Majerka = Majorka. — Mén-
hard = Ménhárd. — Nagy-Lomnicz = Kakas-
lomnicz. — Rókusz = Rókus. — Szent-György = 
Szepesszentgyörgy. — Toporcz községhez tartozó 
Pusztaegyház (eddig Schőnwald néven) ; Görgey-
major (eddig Lagermajor néven). — Tótfalu = 
Szepestótfalu. — Viborna=Sörkút. — Zsdjár=Zár. 

Lőcsei járás: Ábrahámfálu-I'ikfalu =Abrahám-
pikfalva. — Csötörtökhely = Csütörtökhely köz-
séghez tartozó Siktanya (eddig Szmikanyeez 
néven). — Domán = Dománfalva községhez tar-
tozó Andrásmajor (eddig Andrasovecz néven 
is). — Dvorecz = Szepesudvard. — Farkasfalu-
Lök = Farkasfalva községhez tartozó Hornik ed-
dig Hnojnik néven is). — Hradiszkó = Kisvár. —• 
Illésfalu = Ulésfalva. — Kis-Kunchfalu = Kis-
kunczfalva. — Kolcsó Koncsán = Kolcsó. — 
Kurimján = Kiskerény. — Mahalfalu = Mahál-
falva. — Nemessán = Nemessány. -— Roskócz --
Roskfalva. — Szepes- Jánosfalu = Szepesjános-
falva. — Toriszka = Tarczafő községhez tartozó 
Alsómalom (eddig Nizsnimalom néven). — 
Ulozsa = Kőperény. — Zavada = Lőcseszentanna. 

Ólublói járás: Alsó-Rusbach = Alsózúgó. — 
Felső-Rusbach=Felsőzúgó. — Forbasz^Poprád-
falu. — Granasztó = Határhely. — Hobgárt = 
Komlcskert. — Jarembina = Berkenyéd. — 
Kamjonka = Kövesfalva. — Kolacskó = Kalács. — 
Laczkova = Laczkvágása. — Littmanova = Hár-
sad. — Lubló-Krempach = Lublókorompa. — 
Mnisek = Poprádremete községhez tartozó Kacsás 
(eddig Kacsé néven), Kanyargós (eddig Krendzse-
lovka néven), Mészköz (eddig Medzibrogye néven), 
Patakelve (eddig Zavodgye néven). — Szadek-
Lublóvár=Lublóváralja. — Szulin =Nagyszulin. 

Szepesófalvi járás: Csarnagura=Feketebércz.— 
Dunajecz-Krempach=Bélakorompa. — Durstin= 
Dercsény. — Folyvárk = Nagymajor. — Frid-
man=Frigyesvágása.— Hafka=Hóka.— Hanus-
falu = Hanusfalva. — Helivágás = Helivágása. — 
Jezerszkó = Tavas. — Jurgó = Szepesgyörke. — 
Kaczvin = Szentmindszent. — Kahlenberg = Tar-
hegv. — Kis-Frank vágás = Kisfrankvágása. — 
Lechnicz = Lehnicz. — Lessnicz = Erdős község-
hez tartozó Erdőshuta (eddigLessniczhutta néven), 

Nagycsárda (eddig Polyana néven). — Mátyás-
falu = Szepesmátyásfalva községhez tartozó Len-
gyelpatak (eddig Potok néven). — Nagy-Frank-
vágás = Nagyfrankvágása. — Nagv-Lipnik = 
Nagyhársas. — Osztumya = Osztornya. — Re-
lyov = Relyó. — Repiszkó = Répásfalu. — 
Richwald = Kristályfalu. — Sub-Lechnicz = 
Alsólehnicz. — Trips = Újterebes. 

Sgepesszombati járás : Alsó- Sunvava = Alsó-
szépfalu. — Batizfalu = Batizfalva. — Felső-
Sunyava=Felsőszépfalu. — Filefalu=Filefalva. — 
Gerlachfalu = Gerlahfalva. — Hozelecz = Osze-
lecz. — Kravján =: Erzsébetháza. — Kubach = 
Hernádfalu községhez tartozó Tökölyi puszta 
(eddig Ugócz néveü). — Landsásfalu = Lándzsás-
ötfalu. — Menguszfalu = Menguszfalva. — 
Mühlenbach = Malompatak. — Schavnik = Sav-
nik.— Svábócz = Svábfalva. — Szepes-Teplicz = 
Szepestapolcza. — Sztrázsa = Strázsa. — Vikar-
tóez = Hernádfő. 

Szepesváraljai járás : Almás = Szepesahnás. — 
Dubrava = Szepestölgyes. — Felsőszalók köz-
séghez tartozó Komlós (eddig Hmelnyik néven).— 
Grancs-Petrócz = Garancspetrócz. — Jamnik = 
Szepesárki. — Kattuny = Kattony. — Kolbach = 
Hidegpatak. — Kolinfalu = Kolinfalva. — Kört-
vélyes = Szepeskörtvélyes községhez tartozó 
Máriatanya (eddig Szovadolina néven). — 
Krompach = Korompa községhez tartozó Bánya-
völgy (eddig Dolinavölgy néven), Nemessor-
tanva (eddig Scheibetelep néven), Turzóhegy 
(eddig Klippenberg néven). — Lucska = Szepes-
rét. — Mindszent = Szepesmindszent községhez 
tartozó Pétermajor (eddig Petruskamajor néven), 
Vadrét (eddig Vilcsatelep néven). — Olcznó = 
Detrefalva. — Olsavicza = Nagyolsva. — Oly-
savka = Kisolsva. — Polyanócz = Polyánfalu. — 
Pongráczfalu = Pongráczfalva. — Vitfalu = Vit-
falva. — Voikfalva = Vojkfalva.,— Wellbach = 
Ágostháza községhez tartozó Agosttanya (ed-
dig Palencsareny néven), Leontinudvar (eddig 
Leontinenhof néven), Újlak (eddig Szosnyó néven 
is). — Zsegra = Zsigra. 

Gölniczbánya r. t. városhoz tartozó Erdőalja 
(eddig Belgrád, Krasznahorka és Léger külön 
neveken), Gölniczhuta (eddig Hüttgrund néven), 
Papudvar (eddig Poppenhof néven), Turzóhegy 
(eddig Klippberg néven). 

Igló r. t. városhoz tartozó Iglóvaspatak 
(eddig Iglókishnilecz néven), Iglóvéghely (eddig 
Iglónagyhnilecz néven). 

Lőcse r. t. városhoz tartozó Lőcsemajor (eddig 
Alsómajor néven), Ilonalak (eddig Ochsenhof 
néven). 

Szepesbéla r. t. városhoz tartozó Sárberek 
(eddig Sarpanecz néven), Mézeshely (eddig 
Süsserflecken néven), Őrtelep (eddig Monka-
puszta néven). 
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Kis históriák. 
i. 

A konferencia. 
Tízperces szünetkor egy kusztorát hoztak be 

az udvarról. 
— A Molnár Katié, — jelenti valaki. 
Meg is volt erre minden valószínűség, amennyi-

ben a kérdéses szerszám fanyelébe vésve ott 
díszelgett az M. K. monogram, bölcs előre-
látásáról tanúskodván gazdájának, aki evvel 
akarta elejét venni a tulajdonjog vitássá vál-
hatásának. 

Mielőtt azonban az igazi tulajdonos igényt 
támasztott volna bitangságban talált jószága 
iránt, becammogott a másik tanteremből Véri 
Jóska, az I. osztálynak örökös tagja, születés-
jogon. 

Olyan kifordított zseni volt szegény. Gyomra 
működése 1- es ; de a feje . . . erre nincs ala-
csony kalkulus elfogadva. Türelemmel kihúzta 
a hat évet egy helyen, ott az I. osztályban. 
Ez idő alatt egyetlenegyszer gondolt merészet 
és nagyot, amennyiben felelésre jelentkezett, 
általános közfeltünést keltve. Bele is fogott 
(virágvasárnapi éneket tanult az osztály), hogy : 

„A. nagy király gyün husánggal, husánggal. 
Igön kátoznak elű, hátú." 
(A nagy király jön, Hozsánna ! Hozsánna ! 
Zeng e kiáltás előtte s utána.) 

Kinevették. Leült. Föl sem állott többet, 
hogy a tudás babérjára pályázzék. 

Nos, hát a Jóska becammog és valami cso-
dálatos kotogóbeszéddel, mely a szelelőrosta 
zenéjére emlékeztet, megtámasztja igényét a 
kusztora irányában. 

— Ad a két, akit talátak, ad eném vót. 
— De milyen volt a te késed. Jóska? 
— Hát e milyen? 
— Pirosnyelű. 
— Az enyém is pirosnyelű volt. 
— Jaj, hallod-e, e bizony (eltakartan vizs-

gáltam a kést) sárga. 
— Az enyém is sárga volt. 
— No, né! Ez meg, jól megnézve, zöld. 
— Zöld volt az enyém is. 
— De volt-e a tiednek a nyelébe betű vágva ? 
— Van-e ebbe? 
— Nincs. 
— Nem volt az envémbe sem. 
— Azaz, ebbe van. 

— Volt az enyémbe is. 
— De mi? 
— Ami ebbe, stb. 
Egyszóval, Jóska — a maga módja szerint — 

gondos körültekintéssel igyekezett hamis jussát 
beigazolni. 

Meg is kapta, de nem a kést. 
Pár hét múlva találkoztam az apjával, aki 

pedig tartja magát, hogy így, úgy. Fölébred 
bennem a nevelő. No, mondom, most én is 
rögtönzők egy kis szülői konferenciát, és itt 
menten összefűzöm az iskola és család karját, 
Jóska hibás enyém-tied nézetének megrepará-
lására. 

Csak hallgatja, csak hallgatja az öreg a his-
tóriát, mindig derülőbb arccal, végre kitör 
belőle az öröm. 

— Hihihi. Magam is vettem már észre, hogy 
a gyereknek kezd megjönni az esze. Már mikor 
valaki egy késért is ennyit tud tenni, abból 
lesz ember. 

II. 

A dió. 
Persze, pont 300 fr t fizetéstől már akkor is 

fáztak Pestalozzi utódai. így esett, hogy a kis-
kövesi néptanítóságra egyetlenegy oki. pályázó 
akadt. Abban az időben azonban még vala-
mennyire érett az eper az okleveletlenek szá-
mára is, de bajos volt leszedni már. Hogy 
mégis boldoguljanak, annak az egy okleveles-
nek az útját akarták elvágni. Kígyót, békát 
kiabáltak rá. 

Az egyhm. tanfelügyelő úr ezt tudva, de meg 
viszontlátni óhajtván boldog emlékű káplánko-
dásának színhelyét, Kiskövest, személyesen 
utazott le a választás megejtésére. 

Az aktus megkezdődött az iskolában. Elsőben 
is a nt. úr kiadja a jelszót Petőfivel: okleve-
letlenek, takarodjatok a csatatérről ! „Hát így 
egy marad pályázóul, atyámfiai! Eszerint a 
választás egyhangú lesz. Szükséges azonban 
mégis önöknek nyilatkozni. Teljes jólélekkel 
ajánlom N. N.-t, kiáltsák: éljen! 

Síri csend. Nyilatkozatról szó sincs. Végre 
föláll Bodor bácsi, a nt. úrnak épen hajdani 
kedves kúrátora, és odabattvog az elnöki asztal 
elébe és megszólal: 

— Megtisztelem a tiszteletes urat, szereti-e 
a diót? 
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0, a diót ? Ejnye, mit csináljon most ? A 
diózásnak itt sem helye, sem ideje, épen ebben 
a komoly pillanatban. De hát ráíormedjen-e 
az öreg naiv jóindulatára, mely valószínűleg 
egy szütyő csörgő dió erejéig kíván megnyi-
latkozni ? 

— Édes Bodor bátyám, erről majd csak a 
hivatalos dolog bevégzése után beszélhetünk, 
habár előre is köszönöm — mondja leereszkedő 
mosollyal. 

— Nem a! Most! 
Ezzel ránt egyet a gúnyáján, belenyúl a 

szürujjába s kivatat onnan egy podvás, kukacos 
diót, tisztelettel odahelyezi az elnöki asztalra 
s aszongya: 

— Tessék ebből egy jó diót választani! 

ín. 
A rúgós tehén. 

Ennek is választás körül van szerepe. 
Ügy pottyant közibénk egy kolléga, mint 

fűbe az alma. Magasabb kvalifikációja volt, de 
hogy az a Noé azt a bizonyos növényt plán-
tálta, addig ingott alatta a föld, míg egyszer 
kirúgta maga alul . . . a hivatalát s lett tanító. 

Később azonban, mikor évek hosszú során 
az élet szünetlen forgalma nagyjából leköszö-
rülte róla az oda nemvalókat, visszanyerte mi-
nősítését. 

Egy jóakarója lelkesen ajánlotta őt a publi-
kumnak. 

— Jó szónok, kiváló tudós stb. stb. 
— Igaz, kérem, igaz. Dehát . . ., dehát . . . 
— Micsoda dehát ! Meg kell választani. 
— Dehát — veszi föl a szót a bíró — ne-

kem is van egy tehenem, kérem, aki minden-
nap megadja a 12 liter tejet, de . . . ritka, 
hogy el nem rúgná. 

(Bárány.) Veesey József. 

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

Köszönetét nyilvánította: a „Szilágysom-
lyói Nőegylet"-nek, mely a szilágysomlyói áll. 
el. isk. növendékei «.közül 30 iskolásgyermeket 
206 K értékű ruhával látott el; Bihar vár-
megye közönségének, amely a magyar nyelv 
tanításában kiváló érdemeket szerzett tanítók 
jutalmazására 600 K-t adományozott ; gróf For-
gách István nagyszalánczi birtokosnak, aki a 
rákosi áll. el. isk. állandó elhelyezése céljából 
2000 K értékű telket ajándékozott. 

Kinevezte : Plachy Bertalan pozsonyvár-
megyei, dr. Wekerle László máramarosvármegyei, 
Halász Ferenc vasvármegyei, Zágróczky Gyula 
abaújtornavármegyei, Deák Lajos marostorda-

vármegyei, dr. Buzitska Kálmán zalavármegyei, 
Körösi Henrik központi szolgálatra berendelt 
VII. fiz. oszt. kir. tanfelügyelőket a VI. fiz. 
oszt. 3-ik fokozatába ; dr. Csernátoni Gyula 
kolozsvármegyei, Matavovszky Béla zólyom-
vármegyei, Kosztka Mihály trencsénvármegyei, 
Scossa Dezső csongrádvármegyei, Váró Béni 
fogarasvármegyei, dr. Pintér Gábor brassóvár-
megyei, Csánky Viktor hajdúvármegyei, Berecs 
Gyula krassó-szörényvármegyei, Papp Sándor 
veszprémvármegyei és Beregszászi/ István zem-
plénvármegyei VIII. fiz. oszt. kir. tanfelügyelő-
ket a V n . fiz. oszt. 3-ik fokozatába ; Kárpáti 
Sándor bácsbodrogvármegyei, Szentgericzei Nagy 
Géza fejérvármegyei, Gramma Döme somogy-
vármegyei, Pálfi Péter borsodvármegyei, Dudás 
Gyula zemplénvármegyei, Faragó János arad-
vármegyei, Kovács Sándor szilágy vármegyei, 
Sprenger Ferenc szatmárvármegyei, Kuzdy Ist-
ván trencsénvái-megyei, Mirtse Lajos szeben-
vármegyei, Földi Jenő krassó-szörényvármegyci, 
Bliédei János beregvármegyei, Bárány Árpád 
pestvármegyei, dr. Badvány Ferenc bácsbodrog-
vármegyei X. fiz. oszt. kir. segédtanfelügyelőket a 
IX. fiz. oszt. 3-ik fokozatába; Argay Bálint 
bácsbodrogvármegyei, Madarász Lajos zala-
vármegyei, Kórody Ferenc zemplénvármegyei, 
Gráczy Ferenc kisküküllővármegyei, Jankovics 
Vidor temesvármegyei, Koroknay István vas-
vármegyei, Kiss István ungvármegyei, Török 
János pestpilissoltkiskúnvármegyei, Faragó Ig-
nác szatmárvármegyei tanfelügyelőségi tollno-
kokat a X. fiz. oszt. 3-ik fokozatába mostani 
állomáshelyükön, illetőleg Kiss Istvánt a bihar-
vármegyei tankerületbe segédtanfelügyelőkké ; 
Hajábás József és Timár Gyula róm. kath., 
Mézes Károly ev. ref. és Holländer Áron izr. 
hitfelekezeti tanítókat f. évi szept. hó 1-től 
kezdődő hatállyal az ógyallai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítókká; Vida Ilona kecskeméti orsz.tanítói 
árvaházi másod-árvaanyát árvaanyává, Bodrogi 
Irén segéd-árvaanyát pedig másod-árvaanyává. 

Jelen minőségében áthelyezte : Vida Ilonát 
és özv. Gaál Ödönné, szül. Sveticska Mária 
debreczeni orsz. tanítói árvaanyát a közszolgálat 
érdekében kölcsönösen ; Tápai Lujza rákosszent-
mihályi és Pap Berta budakalászi áll. el. isk. 
tanítónőket szeptember 1-i hatállyal kölcsönösen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók Apponyiért. A szolnok-újszász 

kerület róm. kath. tanítósága a minap tartotta 
évi rendes közgyűlését Lévay Mihály ker. tan-
felügyelő, apát, n.-abonyi esp.-plébános, ország-
gyűlési képviselő elnöklete alatt. Ezen alka-
lomra a szolnoki „Constantin" róm. kath. iskola 
tantestülete elkészíttette gróf Apponyi Albert, 
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vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint 
Lévay Mihály, országgyűlési képviselő olajba 
festett életnagyságú arcképét s a gyűlés elején 
a ker. tanítóság nagy lelkesedése közepette le-
leplezte ; gróf Apponyi Albertet hosszabb sür-
gönyben üdvözölte s hálájáról és szeretetéről 
biztosította. Nagy lelkesedést keltett Gyenes 
József „Constantin" isk. igazgató-tanító igaz 
érzéssel s szónoki hévvel elmondott lelkes beszéde, 
melyet a leleplezés alkalmából tartott. Ezután 
Lévay Mihály az igaz meghatottság hangján 
mondott köszönetet a megtiszteltetésért és szépen 
aposztrofálta gróf Apponyit, kit oly nagynak 
nevezett maga mellett, hogy ő nem méltó azon 
nagy férfiú saruinak még kötelékeit sem meg-
oldani. A leleplezés után Lévay Mihály a nála 
megszokott ékesszólással tartotta megnyitó-
beszédét, mely után özv. Slappinger Józsefné, 
szolnoki „Constantin" isk. tanítónő „Miként 
szoktassuk a gyermekeket takarékosságra" című 
szép értekezését olvasta föl, általános helyeslés 
között. Gyenes Józsefné „Constantin" isk. taní-
tónő, a nyelvtan tananyagának a Il-ik osztály-
ban — magyarázat és gyakorlat utáni elsajá-
tításából — bemutató kikérdezést tartott, melyet 
zajosan megéljeneztek, végül Hettmanek Ferenc, 
tószegi tanító olvasta föl „A magyar tanító 
hivatása" című dolgozatát, nagy tetszés között. 
Még több fontos tanügyi dolog végzése után 
alelnökké Cservanyicz Pál, tószegi kántortanítót, 
jegyzővé Perger József, újszászi tanítót válasz-
tották meg. 

— Az Országos Magyar Iskola-Egyesület 
igazgató-tanácsa f. hó 14-én Rákosi Jenő elnök-
lésével ülést tartott. Nagy lelkesedést keltett 
Apponyi Albert gróf levele, amelyben köszö-
netet mond az egyesületnek a népiskolai tör-
vényjavaslatok szentesítése alkalmából hozzá 
intézett üdvözlő iratért. A munkaprogram meg-
állapítására kiküldött bizóttság előterjesztése 
után jelentést olvastak föl a tagok létszámáról, 
az újabb tagok belépéséről, az egyesület vagyoni 
állapotáról és az alapítványi vagyon konvertá-
lásáról. Az igazgatótanács elhatározta, hogy 
propaganda céljából időnként vándorgyűlést tart 
az ország különböző városaiban. Végül a múzeu-
mok és könyvtárak országos szövetségének e 
hónap 29-én Pécsett tartandó közgyűlésére az 
igazgató-tanács Tóth József alelnököt küldte ki. 

— Fölvétel a Tanítók Házaiba. Ugy a 
budapesti Ferenc József Tanítók Házába, vala-
mint a kolozsvári Tanítók Hunyadi Házába 
tanítók főiskolákon tanuló fiai f. évi július 10-ig 
folyamodhatnak fölvételért. Az egész fizetéses 
helyek ára mindkét házban havi 44, 54 és 64 
korona, a félfizetéses helyek ára havi 22 korona, 
a kedvezményes helyek ára havi 10 és 34 korona. 
A 10 koronás helyekre csak félárvák folya-

modhatnak, ingyenes helyekre pedig kizárólag 
csak teljes árvák. A pályázati hirdetményt leve-
lezőlapon történő megkeresésre bárkinek bér-
mentve azonnal megküldi Kapy Rezső, titkár 
(VIII., Szentkirályi-utca 47. sz.). Az alapítványi 
helyekre pályázók az alapítványt tett egyesület 
stb. útján terjesszék föl kérvényüket. Júl. 10-én 
túl érkezőkérvények nem fogn%k figyelembe vétetni. 

— Szülői értekezlet az állami kisegítő-
iskolában. A gyengetehetségű és gyengeelméjíi 
gyermekek oktatására szolgáló budapesti állami 
kisegítő iskola tantestülete f. hó 9-én Éltes 
Mátyás igazgató elnöklete alatt szülői értekez-
letet tartott, melyen nagyszámú szülő és érdek-
lődő vett részt. Elnöklő igazgató bemutatta 
Apponyi Albert gróf, közoktatásügyi minisz-
ternek a kisegítő-iskolából kikerült gyenge-
tehetségű iparostanoncok támogatására és az 
ezekkel bánni tudó, j ólelkű iparosmesterek meg-
jutalmazására vonatkozó intézkedéseit. Az érte-
kezlet kitörő örömmel és lelkesedéssel fogadta 
a miniszteri leiratot. Ezután a kisegítő-iskolá-
ból kikerült négy legkitartóbb, legszorgalmasabb 
és legjobb magaviseletű iparossegédnek nyúj-
totta át az elnök a miniszter jutalmát. Apponyi 
miniszternek a gyengetehetségű gyermekek iránt 
tanúsított ezen nemeslelkű érdeklődése általános 
és nagy megnyugvást keltett a szülők körében. 

— A Pécsi Tanítóegyesület rajzkiállítása. 
A „Pécsi Tanítóegyesület" fönnállásának 40-ik 
évfordulója alkalmából, tekintettel a pécsi orszá-
gos kiállításra is, a hazai és külföldi iskolák 
rajzaiból, melyek a természet után való rajzolás 
terén úttörőknek mondhatók, kiállítást rendez. 
A kiállításon, mely egy hónapi időtartamra a 
közs. polg. leányisk. I. emeleti helyiségeiben 
(Mária-utca 4. sz. a.) június hó 30-án nyílik 
meg, eddigi bejelentés szerint a következő vá-
rosok iskolái és tanférfiai vesznek részt : I. 
Hazai iskolák közül 1. Budapest fő- és szék-
város közs. iskolái. A tanács megbízásából a 
kiállítandó rajzkollekciókat rendezi Györgyi 
Kálmán képzőművészeti főtitkár és szakfel-
ügyelő; 2. A bajai tanítóképző és gyakorlóiskola, 
kiállító: Eber Sándor, rajztanár; 3. Oravicza-
bánya, kiállító : Hosztinszky Antal, tanító. II. 
Külföldi iskolák közül: 1. Hamburg, kiállító: 
Götze C., tanár; Magdeburg, kiállító: dr. Francke, 
iskolatanácsos; 3. Düsseldorf, kiállító: dr. Jost, 
igazgató ; 4. Drezda, kiállító : Sparmann A., 
rajztanár; 5. Zürich, kiállító: Stauber H., rajz-
tanár ; 6. Zürich, kiállító : Hess Albert, rajz-
tanító ; 7. Lyss, kiállítók : Oppliger F. és Mürner 
F., rajztanítók; 8. Männedorf, kiállító: Merki 
G., tanító ; 9. Zürich, kiállító : Müller Luise, 
óvónő. A kiállításon részt vesznek ezeken kívül 
még Lathwesen Gyula, székesfővárosi tanító, 
földrajzi rajzaival, és Pécs szab. kir. város közs. 
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népiskolái az idén első ízben megkísérelt ter-
mészet utáni rajzokkal és kézimunkákkal. Végül 
a hazai jelesebb szakírók idevágó könyveiken 
kívül részt vesznek Wunderlich T., a berlini 
rajztanítók egyesületének elnöke, Lukas-Ullmann, 
dr. Jost és Merki G. külföldön elismert szak-
férfiak és szerzők műveikkel. A kiállításra, mely 
teljesen ingyenes lesz, ezúton hívjuk föl az 
érdeklődő tanítóság figyelmét. 

— A József-Szanatórium. Atársadalom áldo-
zatkészségét dicséri az a nagyszabású gyógyító-
intézet, amely a gyulai Lugos-erdőben most 
nyílott meg, s amelyet a „József Kir. Herceg 
Szanatórium-Egyesület" védőjéről, József kir. 
hercegről József-Szanatóriumnak nevezett el. 
Az intézet több épületcsoportból áll, mely 
egészben impozáns. A főépület bádogkupolája 
messze ellátszik, vízgyógyintézete, laboratóriuma, 
betegszobái, déli folyosói a modern higiénia 
minden követeléseinek megfelelően készültek. 
A főépület és a pavillonok előtt hatalmas szabad 
tér van, zöldelő pázsittal, dús növényzettel. A 
telep északi része erdő, kavicsozott, gondozott 
utakkal. A harminc holdon szép fenyőfa-cso-
portok is vannak. Az intézet területén artézi-
kút, villamosvilágítás és csatornázás van. Van 
az intézetben pósta, telefon (interurbán) könyv-
tár, zongora stb. Az intézet igazgató-főorvosa 
Geszti József dr., aki az Erzsébet-szanatórium 
1. alorvosa volt évekig. Az intézetben állandóan 
50 férfi- és 50 nőbeteget ápolnak. Már eddig 
ötven beteget vettek föl. Az ingyenes helyeket 
az egyesület bizottságai töltik be. A fizető-
betegek naponként 4 koronát fizetnek. Van 
azonfölül néhány 6 és 8 koronás hely is. Az 
új intézményt ünnepiesen ősszel avatják föl, 
kapcsolatban az egyesület évi rendes közgyűlésé-
vel, amely Gyulán lesz. A szanatóriumba való 
fölvételre vonatkozó mindennemű tájékozást 
készséggel ad az egyesület (Budapest, IX., 
Lónyay-utca 47.). 

— Borgazdasági tanfolyam. A m. kir. 
foldmívelésügyi miniszter borászati szempont-
ból kiváló fontosságú községekben működő 
lelkészek és néptanítók részére Budapesten két 
hétre terjedő tanfolyamot rendeztet. Az erre 
vonatkozó pályázati hirdetésre, mely lapunk 
mai számának hirdetési részében jelenik meg, 
külön is fölhívjuk t. olvasóink figyelmét. 

— Köszönetnyilvánítás. Megboldogult fér-
jem, néhai Török Endre tauczi áll. el. iskolai 
tanító 1905 november havában lépett az Eötvös-
alap temetkezési segélybiztosítási osztály tagjai-
nak sorába és f. évi május hó 15-én bekövet-
kezett elhalálozása után a „Nemzeti baleset-
biztosító részvénytársaság", mint ezen osztály 
kezelője, a biztosított 600, szóval : hatszáz 
korona tőkét a haláleseti iratok beterjesztése 

után haladéktalanul kifizette részemre. Amidőn 
ezen méltányos és különösen előzékeny eljá-
rásért hálás köszönetemet fejezem ki, csak a 
t. kartársak és kartársnőim iránti kötelessé-
gemet vélem teljesíteni, ha e nemes intézményt 
b. figyelmükbe ajánlom, annál is inkább, mivel 
ezen temetkezési segélybiztosítás által épp akkor 
nyerünk hathatós segélyt, amidőn erre leg-
inkább szükségünk is van. Kelt Tauezon, 1907 
május hó 29. Özv. Török Endréné. 

— Adakozás. Nálunk befolyt az Eötvös-alap 
javára : Nezsideri Takarékpénztár (bek. Hében-
streit József, tanító) 20 K. Átutaltuk az alap 
pénztárába. 

— Rövid hírek. Jubileum. „A Sztropkói 
Magyarosító Tanügyi Kör" Sváby István, a kör 
alelnöke, az állami iskola igazgatója, tanítói mű-
ködésének 40 éves, Ottó Amália a kör választ-
mányi tagja, állami tanítónő, tanítónői műkö-
désének 25 éves évfordulója alkalmából június 
30-án az állami iskola termeiben jubiláris ün-
nepséget rendez. — Gyűlések. A „Tolnavár-
megyei Általános Tanítóegyesület" június hó 
27-én d. e. 10 órakor Szekszárdon, a vármegye-
ház nagytermében tart ja közgyűlését. 

— Halálozás. Benedek Zoltánné, szül. Kiss 
Erzsébet áldásos ifjú életének 28-ik esztendejé-
ben elhunyt. Áldás emlékére ! 

Szerkesztői üzenetek. Cz. J. Mezönagymiliály. 
1. Beszámítják. 2. Jelentse a kir. tanfelügyelőségnél, 
hogy fizetni akar. 3. Megmaradhat. — M. J. Próbálja 
meg ; hogy sikerül-e, mi azt előre nem tudhatjuk. — 
H. B. Hont-Nádas. A mi nézetünk szerint a sánc 
kiásatása a hitközség kötelessége, mert hiszen a tanítói 
javadalmazás alapja a szántóföldek jövedelmezősége. — 
P. A. Ré. 1. Illetlen magaviselethez senkinek sincs 
joga. 2. Nem ismervén az ügyet : nem tudjuk. — 
K. E. Nagykőrös. A minisztériumban nem lévén a 
fölterjesztésnek nyoma : forduljon a kir. tanfelügyelő-
séghez. — Cs. I. Drávaszerdahely. 46.588. sz. a. 
közelebb elintézik. (Ilyen magánügyben mindig címzett 
levelezőlapot kell mellékelni.) — L. J. Cikkekkel bőven 
el vagyunk látva, akár egy egész esztendőre ! — 
Kn. J. Kő. Nem. — T. I. Makó. Mivel más lapban 
már megjelent : nem közölhetjük. Kéziratot egyáltalán 
nem küldünk vissza, de ebben az esetben fölösleges is.— 
D. J. Okmányai 56.112. sz. a. a minisztériumban 
vannak. A kir. tanfelügyelőség útján visszakérheti. — 
Június. 1. Küldhet egy másikat is. 2. Jó. — Sz. J. 
Puszta. Szíveskedjék valamelyik menhely vezetőségé-
től megkérdezni ; mi nem tudhatjuk. 

Tartalcm : Népművelés. Lakatos Lajos. — Pártá-
ban maradt tanítónők nyugdíja. Stumpf Maris. — 
A Pécsi Tanítóegyesület 40 éves múltja. Klingenberg 
Jakab. — Az egyhuzamban való tanításról. IX. Rausch 
Ráfael. — Külföldi szemle., — Az Eötvös-alap jótéte-
ményei. — Községi és egyéb helynevek. — Szünóra : 
Kis históriák. Vecsey József. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

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 . 

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

31 cg kap li Htja e l apot 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 i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pá lyázat i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h irde té seknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
e lőre a k iadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 
Az ország fővárosa egy igen jelenté-

keny és valószínű, hogy nagyon gyorsan 
teljes népszerűségre szerttevő intézmény-
nyel gazdagodott. Június havának máso-
dik vasárnapján az udvari és országos 
méltóságok j?ienlétében nyitotta meg a 
király a Városliget Széchenyi-szigetén 
emelt gyönyörű Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumot. Az érdekes, értékes és tanul-
ságos látnivalóknak valóságos kincses-
háza ez a múzeum. Bemutatja a magyar 
mezőgazdálkodásnak nemcsak a múltját 
és jelenét, de arra is kioktat, mely irány-
ban szükséges dolgoznunk, hogy gazda-
sági téren a jövő küzdelmeiben helyün-
ket sikeresen megálljuk. 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum meg-
teremtése, mint annyi más kiváló intéz-
mény szervezése, Darányi Ignác, Magyar-
ország földmívelésügyi miniszterének 
nevéhez fűződik. Az ezredéves kiállítás 
alkalmával gyűjtötték össze először ná-
lunk a magyar mezőgazdálkodás törté-
netére és fejlődésére vonatkozó adatokat. 
Az akkori gyűjtés kiválóan becses és 
jellegzetes tárgyakat eredményezett, ami 
azt a gondolatot ébresztette a gazda-
közönség intézőköreiben, hogy lépéseket 
tegyenek a gyűjtemény állandósítása 
végett. Darányi Ignác földmívelésügyi 
miniszter azonkívül, hogy magáévá tette 
a gazdák álláspontját, gondoskodott arról 

is, hogy a gyűjtést folytassák. A múzeum 
a kiállítás évében az úgynevezett tör-
ténelmi főcsoport egyik legszebb felében 
nyert elhelyezést. A kiállítás befejezte 
után még három esztendeig adott haj-
lékot ezen ideiglenesnek emelt épület-
csoport. Mikor azonban bomladozni kez-
dett, gondoskodni kellett a múzeum 
máshova való elhelyezéséről. Egy ke-
repesi-úti bérház üvegtetős udvara és 
első emelete, továbbá a pincehelyisége 
adott szerény otthont. 

Ezelőtt hét esztendővel, 1900-ban a 
törvényhozás két millió négyszázezer 
koronát szavazott meg egy újonnan épí-
tendő Mezőgazdasági Múzeumra. Egyszer-
smind meghatározták azt is, hogy az 
ezredéves kiállítás történelmi csoportja 
szilárdan építtessék föl, állandó helyi-
ségül. A földmívelésügyi miniszter az 
immár berendezett és megnyílt fontos 
intézmény céljává ós hivatásává teszi 
mindannak a bemutatását, amik a hazai 
mezőgazdálkodásra vonatkozhatnak.Hogy 
a termelő úgy a - kicsiny, valamint a 
nagy, a mező-, kert-, szőlő- vagy erdő-
gazda a látottakból gyakorlati tájékoz-
tatást szerezhessen. 

De az intézmény nemcsak a gazdának, 
hanem a kereskedőnek és iparosnak is 
rendelkezésére áll, hogy a hazai terme-
lést, annak minőségét és változatosságát 
i t t megszemlélhessék és útbaigazítást 
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nyerjenek. A múzeum berendezői a ren-
delkezésre álló anyagot akként csopor-
tosították, hogy mennél közvetlenebbül, 
világosan és vonzóan mutassák be Ma-
gyarország mezőgazdasági termelését. 
Ez sikerült is, amennyiben mindenki, 
aki a múzeum megtekintésére indul, 
azonnal rátalál azokra a részekre, melyek 
főként érdeklik. Aki pedig a múzeumot 
végigszemléli, annak a bámulatát kelti 
föl az a sok kincs, mit az egész 
ország népének okulására benne fölhal-
moztak. 

Hogy olvasóinkat némiképen tájékoz-
tassuk, egy kis szemlét tartunk a ha-
talmas arányú múzeum fölött. Az épü-
letcsoportnak főbejáratától jobbramenő-
leg találjuk az első gyűjteményt, a 
statisztikai részt. Térképek és kimuta-
tások tüntetik föl a magyar mezőgazda-
sági intézmények és gazdasági szövet-
kezetek fejlődését. Ezzel szemközt lévő 
oldalon különböző talajvizsgálatok ered-
ményeiről nyerünk képet. Tovább menve, 
az úgynevezett búzaterembe érünk, mely 
arról ad számot, hogy a n. agyar ember 
legfőbb terménye minő kiválóan értékes 
kincs. A növénytermelési rész, de a ker-
tészkedés eredményeit bemutató gyűj-
temény is bizonnyal a legnagyobbfokú 
érdeklődéssel fog találkozni. 

Helyet kaptak a múzeumban a nö-
vényi és állati kártcsinálók, de mellettük 
ot t találjuk a gazda hasznos barátait is. 
A szőlészet és borászati rész, továbbá, 
hogy a földm ívelés ügyének szolgálatá-
ban álló tudományos intézetek mely 
irányban és mit végeznek, általános ér-
deklődésre tar thatnak számot. A tej-
gazdasági osztályban egy kis falusi 
szövetkezet berendezésére szükséges dol-
gok csoportos bemutatása köti le az 
érdeklődést. A gazdasági iparok osztálya 
s a mezőgazdasági háziipar azt mutatják, 
hogy ezekben a dolgokban is számot-
tevők vagyunk már. Miután még végig-
néztük a gazdasági intézeteink első éveire 
vonatkozó ereklyetárgyakat, a meteoro-

lógiai osztályban levő műszereket és 
készülékeket kell megszemlélnünk. Ezzel 
végeztünk volna is a földszint sebtében 
való vázolásával, de az üvegtetős udvar 
is sok látnivalót rejt magában, mit szin-
tén meg kell néznünk. Egyik felől 
különböző gazdasági gépek, másik ol-
dalon az állami ménesbirtokok ered-
ményei vonják magukra a szemlélő 
figyelmét. 

A gyönyörű és hatalmas márvány-
lépcsőn az emeletre fölhaladva, szemben-
találjuk magunkat a király márvány-
szobrával; ezzel átellenben a boldogult 
Erzsébet királyné szobra van, míg az 
oldalrészen Károlyi Sándor gróf, a nagy 
gazdavezér márványszobra foglal helyet. 
Az emelet jókora részét agyagban, ércben, 
képben megörökített gyönyörű állat-
minták töltik meg. Egy kis sarokterem-
ben a magyarok ősfpglalkozására vonat-
kozó tárgyak vannak összegyűjtve A 
méhészet és selyemtenyésztés, továbbá 
a folyószabályozás és talajjavítás műve-
letére nézve szintén érdekes és tanulsá-
gos dolgokban gyönyörködhetünk. 

A lépcsőn lejőve, balfelé való irányba 
ha tartunk, az erdészeti, vadászati és 
halászati osztályokba érkezünk. A kár-
tékony és nemes vadakat, a hasznos és 
haszontalan állatokat kitömve és más 
szemlélhető formában mutatják be. Na-
gyon hézagos és rövid vonásokban kö-
rülbelül tájékoztattuk olvasóinkat, hogy 
mi minden van az új múzeumban. Ér-
dekes, tanulságos és szórakoztató, de 
gyönyörködtető is az itt összehalmozott 
kincstömeg. Akit a fővárosba hoz ügyes-
bajos dolga, vagy egyéb körülményei, 
senki el ne mulassza megnézni a Ma-
gyar Mezőgazdasági Múzeumot, melyről el-
ismert szakértők akként nyilatkoztak, 
úgy az épületet, valamint a berendezést 
illetőleg, hogy hozzá hasonló az egész 
föld kerekségén sem igen található. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

ag>$<3a 
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1907. évi XXVI. törvénycikk 
( a z állami elemi népiskolai tanítók illeí m e n y e i n e k 
szabályozásáról és az állami népiskolák helyi fel-

ügyeletéről). 

{Szentesítést nyert 1907. évi júnins hó 2-án.) 

1. Az állami elemi népiskolai tanító-
személyzet tagjai állami tisztviselők. 

2. §. Az összes állami elemi népiskolai tanító-
személyzet fizetés tekintetében liárom fizetési 
csoportba osztatik. 

Az első fizetési csoportba tartoznak azok a 
tanítók, akik az első és második polgári lakbér-
osztályba sorozott községekben ; a második cso-
portba azok, akik a harmadik lakbérosztályba ; 
és végre a harmadik csoportba azok, akik a 
negyedik lakbérosztályba sorozott és lakbér-
osztályba egyáltalán nem sorozott községekben 
fönnálló állami elemi népiskoláknál vannak 
alkalmazva. 

Az egyes csoportokba tartozó tanítói állá-
sokkal egybekötött alapfizetést, a fizetésemel-
kedésre igényt adó szolgálati idővel, a fizetés-
emelkedésnek mértékét a következő táblázat 
tünteti föl : 

A f i z e t é s 
az I-ső a Il-ik a III-ik 

csoportban csoportban csoportban 
K K K 

Alapfizetés . . . 1200 1100 1000 
5 év múlva . . 1600 1500 1400 

10 év múlva . . . 1800 1700 1600 
15 év múlva . . 2000 1900 1800 
20 év múlva . . 2200 2100 2000 
25 év múlva . . 2400 2300 2200 
30 év múlva . . 2600 2500 2400 
Külön csoportot képeznek fizetés tekintetében 

az állami gazdasági ismétlő-iskoláknál alkal-
mazott szaktanítók és egy másik külön csoportot 
az ugyanott alkalmazott szaktanítónők, akiknek 
alapfizetését s a fizetésnek a szolgálati idővel 
történő emelkedését a következő táblázat mu-
tatja : 

vAz állami gazdasági 
szaktanítók szaktanítónak 

ílzetése koronákban 

Alapfizetés 1400 1200 
5 év után 1800 1500 

10 év után 2100 1800 
15 év után 2400 2000 
20 év után 2600 2200 
25 év után 2800 2400 
30 év után 3000 2600 

E szakaszban fölsorolt állami elemi nép-
iskolai tanítókat és gazdasági szak tanítón őket 
a következő lakbérek illetik meg : 

1. Az első lakbérosztályba sorozott községek-
ben évi 600 korona. 2. A második lakbér-
osztályba sorozott községekben évi 420 korona. 
3. A harmadik lakbérosztályba sorozott köz-
ségekben évi 360 korona. 4. A negyedik lakbér-
osztályba sorozott községekben évi 300 korona. 

5. A lakbérosztályba nem sorozott községekben 
évi 200 korona. 

A gazdasági ismétlő-iskolai szaktanítókat a 
XI. fizetési osztálynak megfelelő lakbér illeti meg. 

Azok a tiszteletdíjak, amelyeket az állami 
elemi népiskolai tanítók az iparos- és kereskedő-
tanonc-oktatásért, vagy pedig a gazdasági 
ismétlő-iskola vezetéseért, vagy végre a kántori 
teendők ellátásáért nyernek, a kimutatásban 
számukra biztosított javadalmazásba be nem 
számíthatók. 

3. §. Az állami elemi népiskolákhoz, a 4. §-ban 
fölsorolt esetektől eltekintve, tanító csakis az 
alapfizetéssel és megfelelő lakbérrel nevezhető ki. 

4. §. A jelen törvény hatályba léptéig állami 
iskoláknál rendes tanítói minőségben eltöltött 
szolgálati idő, amennyiben az a jelen törvény 
határozatai szerint magasabb fizetésre igényt 
ad, az igényeknek egyénenként való megálla-
pításánál olyképp veendő számba, mintha az 
a jelen törvény hatályának tartama alatt telt 
volna el. Ehhez képest az állami elemi nép-
iskolai tanítóknak a jelen törvény hatályba 
léptétől kezdve az a fizetés és lakbér jár, amelyet 
részükre, figyelemmel az igénytadó szolgálati 
időre, a jelen törvény megállapít. 

A magasabb fizetésre való igény szempont-
jából az állami iskoláknál töltött rendes tanítói 
szolgálati idővel egyenlőnek veendő : 

a) a kincttári vagy államvasúti iskoláknál 
rendes tanítói minőségben megszakítás nélkül 
töltött szolgálati idő ; 

b) községi és hitfelekezeti, továbbá társulati 
és magánosok által fönntartott nyilvános isko-
láknak állami kezelésbe átvétele esetén, az azok-
nál alkalmazott és állami szolgálatba átvett 
tanítókra nézve az 1893. évi XXVI. t.-c. 
hatályba léptének napja, vagyis 1893. évi 
október hó első napja után ilyen iskoláknál meg-
szakítás nélkül rendes tanítói minőségben töltött 
szolgálati idő ; 

c) a jelen törvény hatályba léptéig állami 
elemi népiskolákhoz saját kérésükre kinevezett 
rendes tanítóknak, megelőzőleg községi, hitfele-
kezeti, továbbá társulatok és magánosok által 
fönntartott nyilvános népiskoláknál az 1893. 
évi XXVI. t.-c. hatályba lépte, vagyis 1893. évi 
október hó első napja után megszakítás nélkül, 
rendes tanítói minőségben töltött szolgálati ideje. 

A kincstári, államvasúti, községi, hitfelekezeti, 
társulati és magán nyilvános népiskoláktól már 
átvett és a jelen törvény hatályba lépte után 
átveendő tanítóknak, továbbá a jelen törvény 
hatályba léptéig nem állami népiskoláktól saját 
kérésükre kinevezett állami tanítóknak fizetése 
az a), b) és c) pont alatt említett szolgálati 
idők figyelembevételével állapítandó meg. 

Ha az állami kezelésbe átvett iskolánál alkal-
28* 
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mázott tanítónak előbb magasabb fizetése volt, 
mint amennyi őt ezen szakasz fönnebbi rendel-
kezése szerint megilleti, a különbözet személyi 
pótlék címén jár a tanítónak, amely személyi 
pótlék az állami tanítói fizetés emelkedése 
esetén a fizetési többlet erejéig megszünte-
tendő. 

Ha valamely községi vagy felekezeti tanító 
a jelen törvény hatályba lépte után saját kéré-
sére neveztetik ki állami tanítóvá és ha előbb 
fizetés és korpótlék címén magasabb illetményt 
élvezett, mint amilyen kezdőfizetés a jelen 
törvény második szakasza szerint az állami 
tanítókat megilleti, ezen alapfizetésen kívül 
előbbi illetményeinek többletét személyi pótlék 
címén nyeri, amely személyi pótlék állami 
tanítói fizetésének emelkedése esetén a fizetési 
többlet erejéig szintén megszüntetendő. 

5. §. A fizetés előleges havi részletekben, és 
pedig első kinevezés esetén az állami tanítói 
állás elfoglalásának napjától utaltatik ki. A 
lakbér negyedévi élőleges részletekben, és pedig 
első kinevezés esetén az új állás elfoglalásának 
napját követő hó elsejétől, áthelyezés esetén 
az új állás elfoglalásának napját követő lakbér-
negyed első napjától tétetik folyóvá. 

Ha különböző állomáshelyeken a lakbér-
negyedek nem esnek össze, az új lakbér az 
előbbi állomáshelyre érvényes lakbérnegyed 
lejártától folyósítandó. Bizonyos szolgálati idő 
eltöltése alapján e törvény rendelkezése értel-
mében magasabb fizetésre jogosult tanítónak 
magasabb fizetése ama hónap első napjától 
folyósítandó, mely az igényt megállapító szol-
gálati idő leteltét közvetlenül követi. 

6. §.' Azoknak az állami tanítóknak, akik 
lakást természetben kapnak, lakbérre igényük 
nincs. A természetben nyújtott lakásnak legalább 
két szóba, konyha, kamara és a legszükségesebb 
mellékhelyiség ékből kell állani. 

7. §. Olyan állami tanítóknak, kik e törvény 
hatályba lépte idején fizetés természetével bíró 
és a nyugdíjazásnál beszámítandó illetmények 
címén együttvéve többet élveznek, mint amennyi 
fizetésre e törvény értelmében igényt tarthat-
nának, a többlet személyi pótlék címén utal-
ványozandó. 

Mindazon állami tanítóknak, akik e törvény 
hatályba lépte előtt a lakbérosztályba nem 
sorozott községekben 200 koronánál magasabb 
lakbért élveztek, ezen lakbérkülönbözet szintén 
személyi pótlék címén utalványozandó. 

A személyi pótlékok azonban a fizetés emel-
kedése esetén a fizetési többlet erejéig meg-
szüntetendők. 

8. §. A 3—6 tanítóval bíró állami elemi 
népiskolák igazgató-tanítói évi 200 korona, a 
7—10 tanítóval bíró iskolánál 300 korona és 

a 10-nél több tanítóval bíró iskolánál 400 
korona igazgatói pótlékbari részesülnek. 

Az igazgatói pótlék fizetés természetévél bír, 
annak élvezete azonban az igazgatói minőség-
nek, megbízatásnak fegyelmi ítélettel való meg-
vonása, vagy arról való lemondás esetén meg-
szűnik és ebben az esetben a nyugdíj megálla-
pításánál sem veendő figyelembe. 

9. §. Az állami elemi népiskoláknál alkal-
mazott rendes tanítók és tanítónők, a népnevelés 
terén szerzett kiváló érdemeik elismeréseül, 
állomáshelyükön igazgató• tanítókká és igazgató-
tanítónőkké léptethetők elő. Az így előlépő 
tanító, tanítónő évi 200 korona, fizetés termé-
szetévél bíró pótlékban részesül, mely pótlék 
azonban megszűnik, ha az illető a 8. §-ban 
megállapított igazgatói pótlék élvezetébe lép, 
de ismét folyósíttatik, ha az igazgatói pótlékot 
a 8. § értelmében, lemondás következtében 
elveszítette. 

Az ekképp előléptetett tanítók és tanítónők 
száma az évi állami költségvetésben rendszere-
sített rendes tanítói és tanítónői állások szá-
mának 10%-át meg nem haladhatja. 

Ezen állásokra való előlépés az alá az át-
meneti korlátozás alá esik, hogy a létszámnak 
fönt megállapított 10%-a csak fokozatosan s 
a jelen törvény hatályba léptétől számítandó 
öt év alatt töltendő be. 

10. §. Budapesten és környékén, továbbá 
Kolozsvárott és Fiúméban alkalmazott családos 
tanítók és tanítónők részére az állami költség-
vetésben megállapított működési pótlékok to-
vábbra is érintetlenül hagyatnak. 

11. §. Azokra a kérdésekre nézve, amelyek 
az állami tanítókat a jelen törvény alapján 
megillető illetményekre való igényből erednek, 
valamint az ebből az igényből folyólag 'az 
államkincstárral szemben támasztott követelé-
sekre nézve a határozat hozatalára — minden 
más eljárás kizárásával — a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter illetékes. 

A hozott határozat ellen a m. kir. közigaz-
gatási bíróság előtti eljárásnak van helye. 

12. §. Az állami elemi népiskolai tanítóknak 
a jelen törvény 2. §-ában fizetésemelkedésükre 
nézve megállapított igénye csak jogerős fegyelmi 
ítélettel korlátozható. 

13. §. A tanító egyik állami elemi népiskolá-
tól áthelyezhető a másikhoz, amely áthelyezés 
történhetik akár a tanító saját kérelmére, akár 
a közszolgálat érdekében, akár szabályszerű 
fegyelmi eljárás következtében. 

Ha az áthelyezés oly állásra történik, amelyre 
nézve e törvény 2. §-a magasabb fizetést állapít 
meg, az áthelyezett tanító e törvény értelmében 
beszámítható összes szolgálati idejének figye-
lembevételével erre a magasabb fizetésre tarthat 
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igényt. Ellenkező esetben, ha a tanító valamely 
kisebb fizetési csoportba tartozó község állami 
iskolájához helyeztetett át, megtartja ugyan 
addig élvezett fizetését, de új állomásán maga-
sabb fizetésbe csak akkor lép, ha összes szol-
gálati idejének beszámításával ez új állomáson 
szerzett igénye meghaladja előbbi fizetését. 

14. §. Addig is, míg a tanítók jogviszonyai 
általános rendezést nyernek, az 1876. évi 
XXVIII. t.-c. 7. §-ának 3. és 4. pontja az állami 
elemi népiskolai tanítókra vonatkozólag a követ-
kezőleg módosíttatik : 

1. Az állami elemi népiskolai tanító fegyelmi 
vétséget követ el: 

a) államellenes cselekmény által. Ilyennek 
tekintendő különösen minden cselekmény, amely 
a magyar állam alkotmánya, nemzeti jellege, 
egysége, különállása, területi épsége, továbbá 
az állam nyelvének törvényben meghatározott 
alkalmazása, az állam - címere, jelvényei vagy 
zászlója ellen irányul; 

b) közbotrányt okozó erkölcstelen magaviselet 
által ; 

c) ha valamely osztály, nemzetiség vagy 
hitfelekezet ellen való gyűlöletre, úgyszintén, 
ha a tulajdon vagy a házasság jogintézménye 
ellen izgat, vagy törvény ellenére magán- vagy 
köztulajdonnak fölosztásával ámít; ha növen-
dékei vallását sértő nyilatkozatot tesz ; 

d) a növendékekkel való durva bánásmód által ; 
e) a fölöttes hatósággal szemben tanúsított 

engedetlenség vagy durva tiszteletlenség által; 
f ) egyáltalán tanítói és nevelői kötelességének 

vétkes elmulasztása, vagy azzal ellenkező minden 
cselekedete által; 

g) ha törvény ellenére kivándorlási ügyekkel 
foglalkozik. 

A fölsorolt fegyelmi vétségek egyaránt meg-
torlandók, történtek legyen azok akár az iskolá-
ban, akár az isko'án kívül, akár más állam 
területén, élő szóval, írásban, vagy nyomtatvány 
vagy képes ábrázolat, tankönyv vagy tanesz-
közök közreadása, avagy terjesztése által. 

2. Mindezen fegyelmi vétségek alapján a 
közigazgatási bizottság állami elemi népiskolá-
ban alkalmazott tanító ellen a gondnokság vagy 
ennek valamely tagja, úgyszintén valamely 
növendék törvényes képviselőjének följelentésére, 
vagy anélkül is fegyelmi vizsgálatot rendelhet 
el, a vallás- és közoktatásügyi miniszter rende-
letére pedig elrendelni köteles. 

A közigazgatási bizottság azt a tanítót, aki 
ellen bűnvádi vagy fegyelmi eljárás indíttatott, 
indokolt esetben állásától fölfüggesztheti. Ha 
a tanító ellen bűntett vagy hivatalvesztéssel is 
büntetendő vétség miatt indíttatott meg a bűn-
vádi eljárás, vagy ha ellene a büntető bíróság 
jogerős vád alá helyező, vagy ezzel egyenlő 

hatál}ú határozalot (főtárgyalást vagy közvetlen 
idézést elrendelő határozatot) hozott : a köz-
igazgatási bizottság a fölfüggesztést mindenesetre 
köteles kimondani. 

Ha a tanító ellen indított fegyelmi eljárás 
tárgyává tett cselekmény a fegyelmi vétség 
tényálladékán kívül büntetendő cselekmény 
(bűntett, vétség vagy kihágás) ismérveit is 
föltünteti: akkor, amennyiben a fönnforgó fe-
gyelmi vétség, már tisztán fegyelmi szempontból 
is, az állásról való elmozdítás kimondását tenné 
szükségessé, a fegyelmi eljárás a büntető eljá-
rásra való tekintet nélkül folytatandó és be-
fejezendő, de a büntető cselekményről a királyi 
ügyészséget, vagy a büntető eljárásra hivatott 
közigazgatási hatóságot a büntető eljárás meg-
indítása végett szükséges adatok közlése mellett 
értesíteni kell. Ha pedig a fönnforgó fegyelmi 
vétség az állásról való elmozdítást tisztán fegyelmi 
szempontból nem indokolja, az iratok a királyi 
ügyészséghez vagy a büntető eljárásra hivatott 
közigazgatási hatósághoz azonnal átteendők, 
mely esetben a további fegyelmi eljárás a bűn-
ügynek jogerős befejezéséig függőben tartandó. 

3. A fegyelmi vizsgálatot kis- és nagyköz-
ségekben a főszolgabíró, rendezett tanácsú és 
törvényhatósági joggal fölruházott városokban 
a polgármester teljesíti. A vizsgálat foganato-
sításának idejéről a tanfelügyelő értesítendő, 
aki a vizsgálatnál személyesen vagy megbízottja 
által jelen lehet. A gondnokság a vizsgálatnál 
mindig meghallgatandó. Az állami tanító az 
ellene indított fegyelmi eljárás alatt védőt is 
nevezhet meg s annak segítségét igénybe veheti. 
Védő lehet nem ügyvéd is. 

A vizsgálat befejeztével a fegyelmi bírás-
kodást a közigazgatási bizottság fegyelmi választ-
mánya gyakorolja. 

A tanácskozásban és ítélethozatalban nem 
vehet részt a fegyelmi választmánynak az a 
tagja, aki a tanító ellen panaszt vagy vádat 
emelt. Az ítélet a tanítóval való közléstől szá-
mított 15 nap alatt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez fölebbezhető ; a i állásról való el-
mozdításra történt elítélés pedig fölülvizsgálat 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
hivatalból fölterjesztendő. A fölebbezés a köz-
igazgatási bizottság elnökénél nyújtandó be. 

4. Az állami elemi népiskolai tanítók ellen 
foganatosított fegyelmi vizsgálat alapján a vizs-
gálat eredményéhez és a fegyelmi vétség foko-
zatához képest a következő fegyelmi büntetések 
szabhatók ki : 

a) dorgálás; 
b) pénzbírság, amely a tanító nyugdíjába 

beszámítható illetményeinek 10%-áig terjedhet; 
c) saját költségén más állomásra való át-

helyezés ; 
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d) a fizetésemelkedésnek bizonyos időre való 
megvonása : a megvonás csak határozott időre 
szólhat, mely azonban két évnél hosszabb nem 
lehet; a meghatározott idő a legközulebbi 
fizetésemelkedésre i ézve irányadó szolgálati 
évekbe nem számítható be. 

Ha az állami tanítóra nézve a büntetésből 
való átheljezés büntetése is meg van állapítva, 
a fegyelmi ítéletben ezzel a büntetéssel együtt 
a fizetésemelkedésre való igény időleges meg-
vonása is kimondható. Ebben az esetben a meg-
vonás leghosszabb tartama egy év. A megvonás 
joghatálya ugyanaz, mint az előző bekezdés ese-
tében ; 

e) az igazgatói megbízatás és igazgatói pótlék 
megvonása ; 

f ) állásáról való elmozdítás. 
15. §. Minden községben, ahol állami nép-

iskola áll fönn, Fiume kivételével, és a 19. 
§-ban foglalt kivételekkel, gondnokság alakí-
tandó. 

A gondnokságnak választott és kinevezett 
tagjai hat év tartamára nyerik megbízásukat ; 
azok, akik hivataluknál fogva tagjai a gond-
nokságnak, tagságukat addig tartják meg, míg 
hivatalukat. 

Ott, ahol a politikai község anyagi részese-
déssel, vagy ahol a hitközség iskolája átenge-
désével vagy egyéb anyagi támogatással járul 
az állami iskola szervezéséhez vagy fönntartá-
sához, a gondnokság nem hivatalos tagjainak 
felét a képviselőtestület,a törvényhatósági város 
bizottsága, illetőleg a hitközség képviselete 
választja saját kebeléből, másik felét pedig a 
tanfelügyelő javaslatára az illetékes főispán 
(Budapesten a főpolgármester) nevezi ki. Ahol 
úgy a politikai mint a hitközség vagy több 
hitközség járul az állami iskola fönntartásához, 
mindezek a tényezők egyenlő arányban választ-
ják a gondnokságnak választás alá eső tagjait. 

Ahol az iskola kizárólag állami költségen 
állíttatik föl és tartatik fönn, ott a gondnok-
ság összes tagjait a főispán nevezi ki. 

Minden esetben hivatalból tagjai a gondnok-
ságnak : a községi bíró (polgármester), mind-
azon törvényesen bevett hitfelekezet illetékes 
egy lelkésze, amely hitfelekezet híveinek száma az 
illető községben a lakosság 5%-át meghaladja, 
osztatlan iskolánál a tanító, osztott iskolánál az 
igazgató-tanító, a gazdasági szaktanító, végül 
a községi vagy körorvos. Ezeken kívül minden 
állami iskolánál, ahol legalább hat tanító van, 
ott a tanítók egy, ahol 15 tanító van, két, és 
ahol 30 vagy annál több tanító van, három 
képviselőt választanak saját kebelükből a gond-
nokságba. 

Fiúméban az állami iskolák helyi felügyele-
tét a kir. kormányzói tanács látja el. 

16. §. Oly községekben, ahol több állami 
iskola van, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter ezekhez együttesen egy gondnokságot is. 
szervezhet. Ez esetben a jelen törvény 15. 
§ ában kijelölt tagokon kívül még az ottlevő 
valamennyi állami iskolának igazgatótanítója 
szintén hivatalból tagja a gondnokságnak. 

17. A gondnokság állhat 4—26 tagból, 
ide nem értve a hivataluk után megjelölt tago-
ka t ; a számot az iskola szervezésekor a vallás-
és közoktatásügyi miniszter állapítja meg, de 
mindig akkép, hogy a 15. § intézkedései tel-
jesíthetők legyenek, és hogy a választott és 
kinevezett tagok együtt többen legyenek, mint 
a hivataluk után megjelölt tagok. Az iskola 
fejlesztése alkalmából a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a gondnoksági tagok számát, a 
föntebbiek szemmeltartásával, fölemelheti. 

18. §. Nem lehet a gondnokság tagja és ha 
azzá lett, tagságát elveszti, aki bűnvádi eljárás, 
csőd, gyámság, illetőleg gondnokság vagy gazdai 
hatalom alatt áll, továbbá aki államellenes 
irányt követ, vagy az oktatás és nevelés haza-
fias, vallásos és erkölcsi jellege ellen iparkodik 
befolyását érvényesíteni, vagy aki közbotrányt 
okozó erkölcsi magaviseletű, vagy aki a minisz-
teri utasításban elrendelt esküt vagy fogadal-
mat letenni vonakodik. 

19. §. Gondnokság tagja csak az lehet, aki 
magyar állampolgár és magyar nyelven írni és 
olvasni tud. Olyan községekben, ahol magyarul 
írni és olvasni tudók kellő számban nincsenek, 
vagy ahol ezeknek kizárólagos alkalmazása a 
községben létező felekezetek valamelyikét a 
gondnokságból kizárná, a miniszter vagy kivé-
telesen eltekinthet ettől a föltételtől, vagy ki-
mondhatja, hogy az illető községben gondnokság 
egyáltalán nem alakítandó. Ez utóbbi esetben 
a gondnokság föladatait a tanítótestület és a 
kir. tanfelügyelő, illetőleg népiskolai iskolaláto-
gató teljesíti. 

20. §. A gondnokság felügyel az iskola 
jövedelmeire,kiadásaira,törzsvagyonára s ameny-
nyiben arra eszközökkel rendelkezik, azt gya-
rapítja. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 40. §-a 
odamódosíttatik, hogy ott, ahol az állami elemi 
népiskola a községi elemi iskola helyébe lép, 
vagy az ilyen hiányában pótolja, az idézett 
t.-cikk 35. §• a értelmében kivethető adó és a 
38. §-a szerint alakítandó iskolai alap vagy on 
jövedelme a község képviselőtestülete beleegye-
zésével az állami elemi népiskola eéljaira is 
igénybe vehető legyen. 

A gondnokság őrködik továbbá afölött, hogy 
az iskolakötelesek beírassanak és az iskolát 
rendesen látogassák ; ellenőrzi az iskolai fegyel-
met és az iskolai rendtartás pontos megtartá-
sát; tapasztalásairól a kir. tanfelügyelő útján 
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a közigazgatási bizottságnak és a szükséghez 
képest a miniszternek jelentést tesz. Az állami 
elemi népiskolai tanítói állások, különösen a 
tanév kezdetén és végén, rendszerint pályázat 
útján töltetnek be. Minden ily esetben a kir. 
tanfelügyelő köteles a kinevezendő tanító sze-
mélyére nézve a helybeli iskolagondnokságot 
meghallgatni és annak kívánságait saját meg-
jegyzéseivel együtt a miniszterhez fölterjeszteni. 

21. §. A 15—20. §-okban foglalt intézkedé-
sek végrehajtását a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter részletes utasításban szabályozza. Min-
den vitás kérdésben, mely azok alapján föl-
merül, első fokon a közigazgatási bizottság^ 
másodfokon a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dönt. A miniszteri utasítás állapítja meg 
az erészben követendő eljárást, valamint azt is, 
mely esetekben van helye a miniszterhez való 
fölebbezésnek. 

22. §. Ott, ahol a községek vagy hitközségek 
az állami iskola létesítéséhez vagy fönntartá-
sához bármily módon hozzájárulnak, vagy ahol 
felekezeti iskolák az iskolafönntartók szabad 
elhatározásából vagy a hitközség szegénysége 
miatt olvadnak bele az állami iskolába, a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter a községgel, 
illetőleg hitközséggel vagy hitközségekkel és 
egyházi főhatósággal megállapodhatik a ki-
nevezendő állami tanítók vallására és a vallás-
oktatásban való részvételükre nézve. 

23. §. Mielőtt az állami tanító első állomását 
elfoglalná, köteles a kir. tanfelügyelő kezeibe 
a következő esküt letenni : 

„En N. N., az i állami népisko-
lához kinevezett, rendes tanító, esküszöm az élő 
Istenre, hogy 0 Felsége Apostoli Királyom, 
magyar hazám és annak alkotmánya iránt tán-
toríthatatlan és rendületlen hűséggel viseltetem ; 
az ország szentesített törvényeit és törvényes 
szokásait megtartom ; és hogy a hazai hatósá-
gok törvényes rendeleteit, valamint a tanítói 
tisztemmel járó kötelességeket mindenkor lelki-
ismeretesen, híven és pontosan teljesítem ; és a 
gondjaimra bízott ifjúságot a magyar haza szere-
tetében fogom nevelni.Isten engem úgy segéljen!" 

Az állami tanító csak ezen eskü letétele után 
foglalhatja el állását, az országos tanítói nyug-
díj-intézetbe csak ezen eskü letételének igazolása 
mellett vehető föl. 

24. §. A jelen törvényben foglalt rendelke-
zések a gazdasági ismétlő-iskolai állami szak-
tanítókra és szaktanítónőkre, továbbá az állami 
elemi népiskolai tanítónőkre épen úgy vonat-
koznak, mint a tanítókra. Ugyancsak kiterjed 
a jelen törvénynek az állami tanítók illetményei 
szabályozására vonatkozó rendelkezése a föld-
mívelésügyi és pénzügyi minisztérium által fönn-
tartott vagy segélyezett kincstári elemi isko-

láknál alkalmazott tanítókra és tanítónökre, 
tekintet nélkül arra, vájjon javadalmazásukhoz 
a kincstár fizetés-, avagy csak terménvváltság 
címén járul ; ennek következtében e tanítók és 
tanítónők illetményeinek szabályozására vonat-
kozó eddigi rendelkezések e törvény életbelépé-
sének napján hatályukat vesztik. Ha azonban 
ez utóbb fölsorolt iskoláknál valamely tanító 
vagy tanítónő e törvény hatályba léptének ide-
jén a lakáson kívül olyan természetbeni járan-
dóságot élvez, amelyre a törvény hatálybalépte 
után igénye nem lehetne, as illető tanító vagy 
tanítónő saját személyére nézve e járandóság 
élvezetét megtarthatja ugyan, de fizetésére igényét 
abban az esetben nem, a jelen törvény állapítja 
meg, hanem arra, nézve az eddig fönnállott 
rendelkezések irányadók. 

Jelen törvény egyébként a kincstári iskolák 
eddigi jellegét, az azokban működő tanítók 
vagy kántortanítók kinevezésének módozatát s 
hivatali kötelességeit nem érinti. 

25. §. A jelen törvény 1907. év július hó 1-én 
lép életbe, ugyanakkor az 1904. évi L t.-cikk 
1. §-ának b) pontja, továbbá az 1876. évi 
XXVIII. t.-cikk 7. §-ának 3-ik és 4-ik pontja 
az állami elemi népiskolai tanítókra vonatkozó-
lag hatályát veszti. 

A jelen törvényből 1907. évre eredő költség-
többlet az 1907. éyi állami költségvetés XXI. 
fejezet 19., illetőleg 11. címének terhére szá-
molandó el. 

26. §, E törvény végrehajtásával a vallás-
és közoktatásügyi, valamint a pénzügyminiszter 
bízatnak meg. 

1907. évi XXVII. törvénycikk 
(a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 
községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól). 

1. §. A közs. és hitfelekezeti elemi népiskolák ta-
nítói köztisztvisetők; és törvényeseti megállapított 
járandóságaik közigazgatásilag biztos íttatnak. 

2. §. A községi és a hitfelekezeti rendes 
tanítóknak alapfizetése az első és második pol-
gári lakbérosztályba sorozott községekben leg-
alább évi 1200 koronában, a harmadik lakbér-
osztályba sorozott községekben legalább évi 1100 
koronában, a negyedik lakbérosztályba sorozott 
vagy lakbérosztályba nem sorozott községekben 
legalább évi 1000 koronában állapítandó meg. 

Az iparos- és kereskedőtanonc-oktatásért, to-
vábbá a gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért nyert 
tiszteletdíj ezen alapfizetésbe be nem számítható. 

A segédtanítók önállóan külön osztályt csakis 
a közigazgatási bizottság engedélye folytán még 
pedig csak ideiglenesen s legföljebb 1 évig ve-
zethetnek és legalább évi 800 korona tisztelet-
díjban részesítendők. Egy és ugyanazon állo-
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máson segédtanítók egy évnél tovább nem alkal-
mazhatók. 

Minden rendes tanítót a fizetésén kívül még 
természetbeni tisztes lakás (legalább két padolt 
szoba, konyha, kamra és a legszükségesebb 
mellékhelyiségek), továbbá legalább egynegyed-
holdnyi kert, vagy kertnek nem léte esetében 
ennek ellenértéke gyanánt 20 korona készpénz 
illet meg ; természetbeni tisztes lakás hiányában 
pedig minden tanítónak az L lakbérosztályba 
sorozott községekben évi 600 korona, a II . 
lakbérosztályba sorozott községekben évi 420 
korona, a III. lakbérosztályba sorozott közsé-
gekben évi 360 korona, a IV. lakbérosztályba 
sorozott községekben évi 300 korona és a lak-
bérosztályokba nem sorozott községekben évi 
200 korona lakásbér jár. Több tanítóval bíró 
iskoláknál a nőtlen tanítók és a tanítónők ter-
mészetben való lakását, illetőleg lakásbérét a 
helyi iskolai hatóság a fönnebbiektől eltérőleg 
is rendezheti. Ez a jog megilleti akkor is, ha 
az ugyauazon iskolánál alkalmazott tanító és 
tanítónő házastársak. 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 139. és láO. 
§-ainak rendelkezése, mely szerint a megürült 
tanítói állomás legföljebb félév alatt betöltendő 
és ezen idő alatt az iskolában segédtanító 
(tanítójelölt) alkalmazandó, továbbá, hogy a 
tanító halála esetén özvegye és árvái a halá-
lozásnak napjától számított félévig az egész 
fizetést és lakást élvezik, végre az ugyanazon 
törvénycikk 138. §-ának első pontjában foglalt 
rendelkezés, mely szerint a tanítók élethosszig 
választatnak, a hitfdeke:eti elemi népiskolákban 
működő rendes tanítókra is kiterjesztetik. 

Allamsegélyes iskolánál a rendes tanító halála 
esetén, ha a tanító özvegyet vagy árvát hagy 
hátra, az alkalmazott segédtanító fizetéséhez 
— a halálozásnak napjától számított félévig, az 
állam is hozzájárul, abban az arányban, amely 
arányban az elhalt rendes tanító fizetését ki-
egészítette. 

3. §. A községi és a hitfelekezeti elemi nép-
iskoláknál alkalmazott rendes tanítók korpótléka 
a következőképen állapíttatik meg: 

5 évi szolgálat után 200 K 
10 évi szolgálat után további . . 200 „ 
15 évi szolgálat után további . . 100 „ 
20 évi szolgálat után további . . 100 „ 
25 évi szolgálat után további . . 200 „ 
30 évi szolgálat után további . . 200 „ 
Ezen korpótlék az alapfizetésbe be nem szá-

mítható. 
A korpótlékokra azon szolgálati idő ad igényt, 

amelyat a rendes tanító szabályszerű képesí-
téssel az állomás végleges elfoglalásától, leg-
följebb azonban 1893. évi október hó 1-től 

megszakítás nélkül eltöltött; a jelen törvény 
hatálybalépte utáu alkalmazott rendes tanítók-
nál pedig az a szolgálati idő, amelyet a tanító 
a 32. § ban előírt eskü letétele és állomásának 
véglegesen történt elfoglalása utáu megszakítás 
nélkül eltöltött. 

A szolgálat igazolt megszakításának tekin-
tendő az a körülmény, ha a tanító betegség, 
vagy egyéb tőle nem függött körülmény miatt 
volt kénytelen tanítói működését abbahagyni 
és ezt a körülményt távozása alkalmával a kir. 
tanfelügyelő előtt igazolta. 

Egyes iskolafönntartóknak a korpótlékra 

Íjonatkozólag már fönnálló, vagy ezután alko-
andó szabályzatai érvényben maradnak, ha azok 

a tanítókra nézve legalább is az ezen §-ban 
megállapított kedvezményt biztosítják. 

A jelen törvény életbeléptétől kezdve minden 
községi és hitfelekezeti rende? tanító, aki a 
megkívánt törvényes képesítéssel bír és a tör-
vény föltételeinek megfelel, az itt megszabott 
korpótlék élvezetébe lép. Ennélfogva mindazok 
a tanítók, akik a jelen törvény életbeléptének 
idejében az 1893.' évi XXVÍ. t.-cikk 2. g-a 
alapján már az első, vagy a második 100—100 
koronás évötödös korpótlék élvezetében vannak, 
a jelen törvény életbeléptétől kezdve még 100, 
illetőleg 200 K korpótlék-kiegészítésben része-
sítendők. 

4. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a községi és hitfelekezeti elemi népiskoláknál 
egy és ugyanazon helyen huzamosabb időn át 
alkalmazott és a népnevelés terén kiváló érde-
meket szerzett néptanítók részére, az állami 
költségvetésben e célra megállapított hitel ke-
retében, a közigazgatási bizottság és a kir. 
tanfelügyelő javaslatára hitfelekezeti intézetek-
nél az illetékes egyházi főhatóság véleményének 
meghallgatásával, évi 200 K, fizetés természe-
tével bíró személyi pótlékot engedélyezhet. 

5. §. A községi és hitfelekezeti rendes tanító 
alapfizetése, a jelen törvény 7. és 8. §-aiban 
foglalt megszorítással, készpénzen kívül termé-
szetben szolgáltatott járandóságokból vagy föld-
birtok jövedelméből vagv szolgálmánvokból is 
állhat. ' 

6. §. A községi és hit felekezeti elemi nép-
iskolai rendes tanító készpénzfizetését az iskola-
fönntartó köteles havonként vagy évnegyeden-
ként, mindig előlegesen kiszolgáltatni. 

7. A községi és hitfelekezeti rendes taní-
tói fizetés egy részének terményekben való ki-
szolgáltatása csak oly föltétel alatt engedtetik 
meg, ha ezen terményeket az iskolafönntartó 
a tanító közbejötte nélkül szedeti be, és előre 
megállapított mennyiségben szolgáltatja a taní-
tónak ; még pedig úgy. hogy az évi utolsó részle-
tet legkésőbb az év november hava végén átadja. 
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Ha az iskolafonni artó a tanító terménybeli 
járandóságát nem szolgáltatná ki a megszabott 
módon és megbatározott időben, vagy ha az a 
termény átlagos minőségének meg nem felelne : 
akkor a termény helyett annak értékét kész-
pénzben köteles fizetni. 

A községi és hitfelekezeti rendes tanítói 
fizetés részét képező szolgálmányok kellő időben 
teljesítendők, s amennyiben ezek ily időben nem 
teljesíttetnének, vagy ha a tanító az iskolai 
főhatóság jóváhagyásával a gazdálkodással föl-
hagy, e szolgálmányok értéke készpénzben s a 
jelen törvény 6 §-ában előírt időben szolgál-
tatandók ki. 

8. §. A tanítói fizetés kiegészítő részét alkotó 
iskolai ingatlan haszonélvezetének pénzbeli 
egyenértékét — nem értve ide a természetben 
nyújtott lakás és házikert haszonélvezetét — 
minden egyes tanítói állomásra nézve külön-
külön kell megállapítani. 

E megállapítás alapjául — az összes adók 
levonásával — az ugyanazon községben hasonló 
minőségű ingatlanért elérhető haszonbér szol-
gál, és ehhez hozzáadandó még a községi (hit-
községi) lakosok által az ingatlan megmívelése 
körül netalán teljesített szolgálmányok pénzbeli 
értéke. 

Ugyancsak községenként, az utolsó öt évi 
(1902—1906) átlagárak alapján állapítandó 
meg a tanító által élvezett terményjárandóságok 
(életneműek, fa, jószág, tartás stb.) pénzbeli 
egyenértéke. 

Az értékmegállapítások ellen az érdekelt fél 
30 napon belül föiszólalással élhet a közigaz-
gatási bizottsághoz, melynek határozata ellen, 
az 1896. évi XXVI. t.-cikk rendelkezéseinek 
szem előtt tartásával, a m. kir. közigazgatási 
bíróság előtt panasznak van helye. 

Az 1893. évi XXYI. t.-cikk alapján már meg-
történt megállapítások, amennyiben azok alapján 
a tan'tó már állami fizetéskiegészítést nyert, 
érintetlenül maradnak. 

9. §. A jelen törvény hatá ybalépte után 
bármilyen elemi népiskolákban önálló tanítói 
teendők ellátására csak íendes tanítói állások 
rendszeresíthetők és a tanítói állások csak ér-
vényes tanítói oklevéllel bíró egyénekkel tölt-
hetők be. A rendes tanítói állásra a jelen tör-
vény 2-ik §-ának 3-ik és 5-ik bekezdésében, 
továbbá a 28-ik §-ában említett eseteket kivéve, 
segédtanító nem alkalmazható. 

10. §. A községi és a hitfelekezeti elemi 
népiskolák fönntartói kötelesek a tanítók összes 
járandóságairól, fizetésekről egyénenként nyil-
vántartást vezetni. Az ennek alapján kitüntetett 
hátralékok az iskolafönntartót illetik, s az egyes 
hátralékos adósoktól az iskolafönntartó javára 
közigazgatási úton hajtandók be. Az iskola-
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fönntartó azonban köteles a tanító összes java-
dalmainak esedékessé vált részleteit pontos 
időben kiszolgáltatni, tekintet nélkül a hátra-
lékokra és az ezek behajtására irányuló eljárásra. 

A végrehajtás módozatait a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a belügyi és pénzügyi 
miniszterekkel egyetértőleg, rendeleti úton álla-
pítja meg. 

(Folytatjuk.) 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólás.) 

X. 
Boldogult dr. Verédy Károly, székesfővárosunk 

egykori tanfelügyelője 14 évvel ezelőtt a fő-
város közig, bizottságához tett jelentésében indít-
ványozta, hogy a felügyeletére bízott elemi 
iskolákban egyhuzamban történjék a tanítás. 

Akkor is ellenese voltam ennek az eszmének 
egészségi és nevelési szempontból s ma — 14 
év után — is az vagyok, ugyanazon okokból. 

Tagadhatatlan, hogy az iskolának alkalmaz-
kodnia kell azon társadalom életviszonyaihoz 
amelynek szolgálatában áll. Ebből, de csakis 
ebből a szempontból, tehát kényszerűségből 
lehet alkalmazni a tanítási idő beosztásának 
ezt a módját, ott, ahol máskép meg nem old-
ható a beiskolázás kérdése; mint pl. a külön-
leges társadalmi és életviszonyok között élő 
székesfővárosnak egyik-másik iskolájában. Vagy 
pedig ott, ahol a beiskolázandó gyermekek tuf-
nagy száma elkerülhetetlenül szükségessé teszi 
ezt egy bizonyos ideig. S végre — talán — ott, 
ahol igen nagy távolságból kell a szegény kis-
gyermekeknek iskolába járniok. 

Mert arról — komolyan — szó sem lehet, 
hogy az egyhuzamban való tanítás sikeresebbé 
tenné az iskola munkájának eredményét a 
jelenlegi, általánosan alkalmazásban levő meg-
osztott, délelőtt-délutáni tanításnál. 

Mielőtt azonban állításom bizonyításához fog-
nék, csoportosítom az ezen eszme mellett állást 
foglalók érveit, melyek körülbelül ezek : 

1. Eltekintve az újdonság ingerétől, mellette 
szól. az a körülmény, hogy a gyermekeknek 
nem kellene naponta kétszer föl- és hazamenni 
az iskolából. Ez azonban csak a rendkívül élénk, 
nagyforgalmú és emiatt a gyermekekre nézve 
valóban veszélyes helyeken s továbbá az isko-
lától több kilométernyi távolságban lakó szét-
szórt, tanyai gyermekekre nézve előny, a töb-
biekre nem. (Ennek van azonban más meg-
oldása : délben az iskolában való étkezés.) 

2. Hogy így sokkal több ideje (egész dél-
után) marad a gyermeknek a játékra ; ami egész-
ségi szempontból csakugyan előnyös, de nem 
a nagyvárosi gyermekek nagy többségére nézve. 
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3. Hogy több szabadideje levén a gyermek-
nek, leckéjét jobban megtanulhatja, házi föl-
adványait jobban elvégezheti. Ámde itt meg 
nem szabad elfeledni azt, hogy elemi iskoláról 
van szó, amelynek épen az a föladata, hogy 
növendékeit az iskolában készítse elő a szük-
séges ismeretekre s írásbeli föladványait is ott 
dolgoztassa ki a gyermekekkel, különösen az 
I., II., III. osztályokban. 

4. Hogy a tanítónak több szabad ideje 
maradna ezen új rendszer mellett, melyet a 
legtöbbünk hasznosan tudna magára nézve ér-
tékesíteni ; amely körülmény a gyarló tanítói 
fizetésekre való tekintetből bizony nem meg-
vetendő előny. De mindezek dacára az iskola 
érdekét nem szabad kockára tennünk a ma-
gunkéiért, mert mégis csak mi vagyunk az 
iskoláért és nem ez miérettünk ! 

Hozhatnék föl még sok mást, ami mindezen 
eszme mellett érvel, de nem teszem, mert az 
ellene fölhozhatok — fontosságuk által — 
minden mellette fölhozhatót megdöntenek. 

Első, hogy iskolaköteles korban levő kis, 
6—12 éves, fejletlen gyermekekről van szó és 
nem többé-kevésbé kifejlett if jakról. 

Tehát ellene mond ezen eszme keresztül-
vitelének először az iskolaköteles korban levő 
gyermekeknek erősen fejlődésben levő fizikuma. 
Mert akármilyen ép, egészséges gyermek fej-
lődő szervezete végzetesen megsínylené azt a 
káros visszahatást, melyet az egyhuzamban való 
tanítás ráerőszakolása okozna szegénykéknek 
azzal, hogy nap nap után, hónapokon át követ-
kezetesen 4—5—6 óra hosszat kellene ülniök 
hering módjára zsúfoltan, a legtöbb helyen 
szűk, rosszul szellőztethető — minden higiéniai 
elvet mellőző — tantermeinkben. Az órák közti 
10 perces szünetek pedig sehogy sem tudják 
ellensúlyozni a romlott levegőjű tantermekben 
eltöltött órák káros hatását. 

Aztán másodszor a gyermek szelleme sem 
bírja ki a 4—5 órán át tartó tanításra való 
figyelést; annál kevésbé tudná az ezen idő 
alatt tanítottakat megemészteni. (Akiknek erre 
vonatkozólag kételyeik vannak, ajánlom, olvassák 
át figyelmesen dr. Ranschburg Pálnak „A Gyer 
meki Elme Fejlődése" c. tanulságos munkáját.) 

Tehát bármilyen jókedvvel járjon iskolába 
és tanuljon is különben az a kisgyermek, az 
egyhuzamban való tanítás szellemi és erkölcsi 
torturává válnék ránézve, amely előbb-utóbb 
fájdalmasan megboszulná magát. Aminek pedig 
nem szabad kitenni semmiféle okból a gyer-
meket: a jövendő reményét. 

Húsz éves tanítói gyakorlatom alatt elég 
alkalmam volt meggyőződést szerezni arról, 
hogy a délelőtti harmadik s még inkább a 
negyedik órán még az Y—VT. osztályos, tehát 

már nagyobb, fejlettebb gyermekek is annyira 
kimerülnek, hogy az utolsó órákon nyújtandó 
új ismeret befogadására már alig képesek. Nem 
is csodálkozom ezen, hiszen ekkorra már testileg, 
lelkileg teljesen elfárad, kiéhezik az élénk testi 
és lelki működésben levő gyermek. Es ezen 
okból én a 11 —12-ig való óráknak határo-
zott ellensége vagyok az elemi iskolában. Mert 
bővebb magyarázat nélkül is érthető, hogy ha 
12 óra után megy haza a gyermek, a haza-
menettel, az ebéddel, a visszajövetellel úgy el-
tölti a közbeeső 2 órát, hogy a délutáni órákra 
tanulni nem marad ideje. Ez a lörülmeny a 
nevelés szempontjából is figyelemreméltó, mert 
a könnyelmű gondolkozású gyermeket mintegy 
fölhívja ez a körülmény arra, hogy más alka-
lommal is minden előkészülés nélkül menjen 
iskolába. Pedig a IV. osztálytól kezdve — ha 
jól vannak vezetve a gyermekek — az elemi 
iskolai tanulótól is el lehet és el kell várni, 
hogy az iskolában eltárgyalt, kellőképen elő-
készített dolgot otthon megtanulják, elvégezzék, 
hogy ezáltal az önmunkásságra szoktattassanak. 

De e sarkalatos pedagógiai elvvel: „keveset 
és gyakran" is összeütközésbe jön az egy-
huzamban való tanítás eszméje. Mert így a 
tantárgyak különféleségéne'l fogva minden órára 
más-más tárgy kerül elő, tehát egyik-másik 
tantárgy így csak nagyobb időközökben for-
dulhatna elő, míg a mostani rendszer mellett 
a fontosabb tárgyak mindennap vagy legalább 
minden második nap előfordulnak az órarend-
ben. Tehát a tárgyalás és begyakorlás nein 
esik egymástól nagyon távol, ami pedig a taní-
tás eredményességére nem mindegy ! 

Aze'rt sem tartom célravezetőnek az egy-
huzamban való tanítást, mert a gyermekek 
nagy része a túlságos sok szabad idő és a 
hiányos felügyelet miatt hanyag, rest tanulóvá 
válik. Mindnyájunk előtt általánosan tudott 
dolog, hogy milyen — igazán elszomorítóan — 
kevés gyermek nő föl okszerű helyes felügyelet 
mellet1; s így a nagy tömeg csak természetes, 
hogy a délutánokat csak elcsavarogná s ahelyett, 
hogy a szabad idejét célszerűen beosztva hasz-
nálná föl, — a kellő felügyelet hiányában — 
épen az ellenkezője történnék. Amit igazol az 
a sajátszerű jelenség, hogy hétfőn d. e. s a 
hosszabb szüneteket követő munkanap még 
inkább, következetesen nem tudják a leckéjüket. 

A nagy vagy nagyobb városokban működő 
kartársak legerősebb érve az egyhuzamban való 
tanítás mellett : az utca, amely bizony különö-
sen ott, valóban semmikép nem alkalmas hely 
a gyermekekre nézve. Pedig hát az utcán való 
kevesebb tartózkodást nemcsak hogy nem apasz-
taná, de ellenkezőleg, növelné ez a tanítási idő-
beosztás. Mert pl. a székesfővárosban, ahol az 



•28. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 

ismeretes szűk lakásviszonyok miatt talán csak 
minden tizedik családnak ha jut egy ebédlő-
szoba nagyságú szíik és nem ritkán sötét udvar, 
ott bizony még inkább rá van utalva a szegény 
gyermek, hogy szabad idejében az utcán keres-
sen magának szórakozást, időtöltést. S a nagy-
városi gyermekek 90°'o-a csakugyan az utcán 
tölti a szabad idejét most s annál inkább ott 
fogja végighancurozni az egyhuzamban való 
tanítás által szabaddá lett délutánjait. Ami 
épen olyan sajnálatos dolog a nevelés szem-
pontjából, amilyen veszélyes a gyermek testi 
épségére való tekintetből. 

Az elmondottak után, lia mindent egybevetek, 
az összehasonlításból azt a következtetést kell 
levonnom, hogy az egyhuzamban való tanítás-
nak úgy egészségi, mint nevelési szempontból 
sokkal több és károsabb hatású hátránya van, 
mint előnye ; épen ezért a magam részéről óvást 
emelek ellene gyermekeink : a nemzet remény-
sége nevében. 

(Déva.) Berecky Lajos. 

Kiiiioldi szemle. 
Franciaország. Tárgyilagos történettanítás. 

Az utolsó hónapok alatt Franciaország peda-
gógiai, sőt politikai lapjaiban nagy csatát vívtak. 
A polgári jogok és kötelességek tanításáról volt 
szó, kapcsolatban az erkölcs- és történettanítás-
sal. Vannak, akik azt mondják, hogy a tanító-
nak ezeket az anyagokat tanítania kell, anélkül, 
hogy fölöttük ítélkeznék ; nem szabad meg-
ismertetnie a tanulókat saját személyes néze-
teivel, nem szabad ítélnie sem a személyekről, 
sem az intézkedésekről, egyszóval teljesen sem-
legesnek kell maradnia. Ezzel szemben azt 
mondják mások, a tanítónak kötelessége tanít-
ványait saját véleményével megismertetni, hogy 
ítéletüket élesítse s tanítását elevenné tegye. 
A francia tanítók nagy többsége ezt a második 
álláspontot tartja a hely esi, ek. Attól függ, 
hogy a helyes középúton tartsák magukat. Ha 
például a tanító XIV. Lajosról vagy I. Napóleon-
ról szól, szabad-e tartózkodnia attól, hogy a 
gyermekeknek megmondja vagy általuk kitalál-
tassa, hogy e két fejedelem becsvágyó és türel-
metlen férfiú volt, s hogy az a jó, amit tettek, 
semmi sem ama nyomorúsághoz képest, amelyet 
Európára hoztak ? Ha a tanulókkal az általános 
választójogról beszélünk, szabad-e tartózkodni 
annak elmondásától, hogy ez az intézkedés 
igazságos s hogy az 1848-iki köztársaságiakrak 
hálával tartozunk, hogy az országnak megadták 
az általános választói jogot? 1906 végén — 
írja a közlő — egy francia kollégától levelet 
kaptam, melyben a jenai háborút a szedánival 
egybehasonlítja. Ezt írja : „Ha a Jena melletti 

csata leveretés volt Poroszországra nézve, akkor 
Franciaországra nézve szomorú győzelem volt. I. 
Napoleon véres hadjárata Európán keresztül szo-
morúságra hangol bennünket. Mit hoztak ne-
künk mind e fényes győzelmek ? A hullák 
tömegeit, tönkretett családokat, azután vere-
ségeket, azután lealázó ellenséges betöréseket 
s egy megcsonkított államterületet. Igenis, ha 
arról van szó, hogy hazankat és szabadságunkat 
védelmezzük akkor a háború szükséges és tör-
vényes és a győzelem dicsőséges. Napoleon nem 
ezért harcolt, mikor Franciaországra és szemé-
lyére oly mély gyűlölséget halmozott. Nem 
érdemli meg a „Nagy" címet, melyet bizonyos 
körökben neki adnak. Rám nézve szomorú felség 
ő, s tanítványaimnak is megmondom ezt; mert 
azt vélem, a háború borzalma és becsvágyó 
despoták borzalma, kik a nép által oly lassan 
és oly nehezen szerzett szabadságokat lábbal 
tiporják, kell, hogy mély gyökeret verjen a 
szívekben. A maguk jenai vereségének párja 
van. Ez a mi vereségünk Szedánnál 1870 szep-
tember 2. Maguk nagy Napoleonon egészen az 
ő utódjáig bosszút állottak, midőn a kis Napo-
leont megverték. Azonban elgondolhatta-e Bis-
marck, aki a híres emsi sürgönyt, hogy Francia-
országgal meg legyen „a háborúja", oly jól 
hamisította, vájjon elgondolhatta-e, hogy a 
Szedáni vereség országunkra valóságos győzelem 
lesz? Azon a napon ébredt föl Franciaország 
és hirtelen széttörte a császári igát. A lecke 
drága volt, de előnyös A különféle trónköve-
telők bátran elárverezhetik koronáikat : nem 
fogják többé használhatni. A francia köztársaság 
végérvényesen van fölállítva; biztosítja a nép 
szuverén uralma, az egyetlen uralom, mely a 
polgárnak megengedi, hogy jogait élvezze és 
békében dolgozzék." 

* 

A porosz közoktatásügyi miniszter a leány-
iskola reformjáról. A porosz képviselőházban 
dr. Studt, közoktatásügyi miniszter a címben 
írt tárgyról a következő kijelentést t e t t e : „A 
leányiskolái ügy reformjára vonatkozó javaslat 
az 1894. évi miniszteri határozmányokhoz csat-
lakozik. A tanterv jelentőséges változása abban 
fog állani, hogy a felsőbb leányiskolában eddig 
sok tekintetben egyoldalú esztétikai és érzelmi 
nevelés helyett nagyobb figyelem lesz fordí-
tandó az értelmi képzésre. Hittan és német 
ezután is középpontjai lesznek a tanításnak. 
Hozzájuk járul a matematika, anélkül, hogy az 
irodalmi, a gramatika, a szó- és írásbeli gon-
dolatkifejezés tanításának penzuma leszállít-
tatnék. Alapul a kilencfokú (osztályos) felsőbb 
leányiskola van célba véve. A felsőbb leány-
iskolán kívül még egy további iskola van ki-
látásba véve és pedig kettős irányban. Az egyik 
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a felsőbb leányiskolához csatlakozó felsőbb 
továbbképző-iskola, mely alkalmat adjon a 
leányok műveltségének kibővítésére. Másrészt 
a továbbképző-iskolák egyike az egyetemi tanul-
mányokra való érettséget adja meg a leányok-
nak. Egy másik ága a háziasszonyi hivatásba 
vezesse be a leányokat, a neve líceum. Itt 
szabad választás szerint, de komoly munkában 
háztartástan, a konyhában és a háztartásban 
való gyakorlatokkal, gyermekkerti gyakorlatok, 
egészségtan, gyermekvédelem és ápolástan ké-
pezzék a tantevben fölvett tárgyakat. Fölveendő 
a nemzetgazdaságtan is, tekintettel oly intéz-
ményekre, melyek a népjólét ápolására szolgál-
nak. Ez valami egészen új a felsőbb iskolai 
leánynövendékek művelődési menetében. Hogy 
ez az új alkotás gyakorlativá tétethessék és 
életképesen fejlődhessék, meg kell fontolni, 
miképen lehetne közötte és a tanítónői sze-
mináriumok között szerves összefüggést léte-
síteni. A fontos pedagógiai oktatást metódi-
kailag és gyakorlatilag kell eszközölni. A ki-
képzés ideje négy évre van számítva, tárom 
év a tudományos kiképzésre és a negyedik a 
gyakorlati kiképzésre. A negyedik év végén 
záróvizsgálat fog tartatni. Ez a líceum egyik 
betetőzése a felsőbb leányiskoláknak. A másik 
az egyetemi érettséget adja. Ezt külön tovább-
képző-intézetek fogják eszközölni, melyek a tanul-
mányi intézetek nevét nyerik. Ezek az intézetek 
is a kilencfokú felsőbb leányiskolák felsőbb 
osztályaihoz csatlakoznak és arra szolgálnak, 
hogy a leányok műveltségének teljes befejezett-
séget adjanak." 

* 

Olaszország. A népműveltség állapota. Az 
utolsó statisztikai adatok szerint Olaszország-
ban még mindig 18,156.353 minden korú és 
nemű ember van, ki sem olvasni, sem írni nem 
tud, ez az összlakosságnak körülbelül 56 szá-
zaléka. A leányok sokkal kisebb számban láto-
gatják az iskolákat, mint a fiúk. Az 1901/2. 
évben a 61.666 nappali iskolába 1,434.884 fiú 
és 1,298.505 leány íratott be. Az esti iskolákat 
90.865 fiú és 3645 leány látogatta. 1877 július 
15. óta az oktatás kötelező, de csak a 6—9 
éves gyermekek részére. Legtöbb analfabéta az 
iparszegény középső tartományokban található. 
Kalábriában 10.000 lakos közül csak 2129 tud 
olvasni és írni. Mentül tovább haladunk dél felé, 
annál inkább szaporodik az Írástudatlanok száma. 

IRODALOM. 
Filléres Könyvtár. Majdnem háromszáz kö-

tetből áll már a Filléres Könyvtár, amit Pósa 
Lajos szerkeszt s Singer és Wolfner ad ki. 
Formás kötésű illusztrált könyvekből, amelye-

ket mind java írók, jeles elbeszélők írtak. 
Nemcsak a magvai-, a külföldi irodalmakban 
is példa nélküli egy ily gyűjtemény, amely a 
gyermekvilágnak készül, sok gonddal irodalmi 
nívón s emellett igen olcsó. Most megjelent 
újdonságai is mind ötletes, tartalmas dolgok. 
Vizsgálati jutalomkönyvnek fölötte alkalmasak. 
Egy-egy kötet ára 50 f. A most megjelent 
sorozatban 20 kötet Pósa Lajos gyermekverseit 
közli, a többi kötetek Sebők Zsigniond, Benedek 
Elek, Lengyel Laura, Abonyi Árpád, Lőrinczy 
György, Dingha Béla, Havas István, Thirring 
Gusztávné, Kövér Ilma és Kiszely Róbert 
munkáit tartalmazzák. 

Megjelentek: Tanítók Utmuta'ója Adóügyek-
ben. Ez a 41 oldalra terjedő füzet az összes 
adónemek részletes ismertetésén kívül minden-
féle adóüggyel és beadványokkal a legrészlete-
sebben foglalkozik s mindent különösen a 
tanítók szempontjából ad elő. Szerzője : Pálinkás 
Béla, áll. tanító. Megrendelhető : Kovács Gyula 
könyvkereskedésében, Nagybányán. Ara 1 K. — 
Homeros Iliasa. Fordította, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. 
I. kötet, I —VI. ének. Franklin-Társulat. Ara 
3 K. — Takarékpénztárak ellenőrzése, különös 
tekintettel a gyakorlati követelményekre. Irta 
Balassa Benő tanár, akinél a könyv 4 K-ért 
Zalaegerszegen megrendelhető. — Somogyi 
nóták. Énekhangra zongorakísérettel szerzé Gál 
István rinyaszentkirályi tanító, akinél a kettős 
füzet 3 K-ért megrendelhető. 

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

Kinevezte: dr. BaJló István csíksomlyói 
róm. kath. főgimnáziumi tanárt, a VIH. fiz. 
oszt. 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. ér-
telmében megillető személyi pótlékkal Csík 
vármegye kir. tanfelügyelőjévé. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Jurchescu György jabloniczai közs. el. isk. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte: Goldncr 
Róza sándoregyházai áll. óvónőt a tótprónai áll. 
óvóhoz; Vörös Ilona medgyesegyházai és Mol-
nárné Takács Mária aranyidai áll. el. isk. tanító-
nőket f. évi szeptember 1-i hatállyal kölcsönösen ; 
Mezei Anna tótprónai áll. óvónőt a sándor-
egyházai Il-ik sz. áll. óvóhoz; Faragó János 
aradvármegyei kir. segédtanfélügyelőt Bács-
Bodrog vármegyébe és a kir, tanfelügyelői hi-
vatal vezetésével megbízta. 

Nyugdíjat utalványozott : Beke Sándor láng-
vízi közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
920 K-t; Jakab Bazil beregsziklósi gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 640 K-t. 
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Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Molnár György tófalui nyug. róm. kath. 
kántortanító özv., szül. Lőrincz Máriának évi 
415 K-t ; néh. Haug Rezső nyug. szepesszom-
bati közs. el. isk. tanító özv., szül. Marczy Kamil-
lának évi 530 K-t, Rezső és István nevű kkorú 
árváinak egyenként 88 K 33 f t, együtt 176 K 
66 f-t, mindössze 706 K 66 f-t; néh. Debre-
czeni Károly nyug. hagymás-láposi ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Soós Máriának évi 300 
K-t ; néh. Szigeti István kiskiovai nyug. volt gör. 
kel. el. isk. tanító Ilona nevű kkorú árvájának 
60 K-t; néh. Talcács Péter méhesfalvai gör. 
kath. tanító özv., szül. Sztaurovszky Vilmának 
évi 375 K-t ; néh. Kálmán István gyergyószent-
miklósi áll. segélyezett közs. polg. isk. ig.-tanító 
özv., szül. Koródy Friderikának évi 948 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. L. Kisvárda. Szünetet csak az iskola 

igazgatója adhat. — „Magánjellegű" és 
másoknak. Szíveskedjenek a nem sokára 
kiadandó végrehajtási utasítást bevárni. — 
K. P. Az egész ügyet tessék a kir. tanfel-
ügyelő úrnak jelenteni s az ő tanácsa szerint 
eljárni. — Sz. K. Zombor. A végrehajtási 
utasításban alkalmasint erről is lesz szó. — 
M. S. Bükkmogyorósd. 1. Csak rendes tanítói 
álláson való működésének kezdetétől számítják. 
2. Ha van igazolványa: utazhatik. — D. I. 
TTjfehértó. Nagykorúsíttatnia kell magát. — 
U. I. Nagyszeben. Nézetünk szerint meghagy-
ják a póttartalékban. — St. J. Garamszécs. 
Mi is csak annyit tudunk, amennyi a pályá-
zati hirdetésben állt. Tessék magát ahhoz 
tartani. A mellékletekre, amennyiben nincs 
rajtuk bélyeg, 30 — 30 f-es bélyeg keh. — 
S. J. Rózsafa. 1. A lejárat előtt legalább 
6—8 héttel kérjék. 2. Ha nem tudja megadni 
a korpótlékot : kötelessége. — A. Njp. 1. Ön-
nek igaza van, de azok a körök így szoktak 
eljárni. Jelentse a kir. tanfelügyelő úrnak. 
2. Jogában áll. — H. J. Veszprém megye. 
Az itt a döntő, hogy mily összeg volt a pá-
lyázati hirdetésben ? Ha 600 K, be kell érnie 
ezzel s többet nem követelhet. Az államsegély-
hez az engedélyezés szerint joga van. — 
Komjáthy Kristóf ref. tanító a következő 
helyreigazító sorokat küldte e rovat vezetőjé-
nek : „Becses lapjuk f. évi 25. számában, a 
Tanítók tanácsadója rovat alatt,Tudakozódénak" 
a következő tanácsot méltóztattak adni: ,Az 
ellen, hogy ev. ref. felekezeti tanító létére rk. 
leányt vegyen feleségül, senkinek törvényes 
kifogása nem lehet.' Ha a tek. Szerkesztőség 
lesz kegyes fölvilágosító soraimnak helyt adni, 
úgy kénytelen vagyok figyelmeztetni tanácsadó 

urat az 1904. évben összeült zsinatunk által 
alkotott s Őfelsége koronás királyunk által 
megerősített Egyházi törvényeink VI. t.-c. 23. 
§-ának második bekezdése második mondatára ; 
itt határozottan ki van mondva, hogy feleke-
zetünk tanítói csak református vagy ág. ev. 
nőt vehetnek el ; a tanítónők pedig csak ref'., 
vagy ág. ev. férfiakkal léphetnek házasságra és 
kötelesek gyermekeiket református vallásban 
nevelni. Ez szentesített törvény lévén, be kell 
tartani felekeze.tünk minden tagjának." — 
Versecz S. A. Árvaházak vannak : Debreczen-
ben, Kecskeméten, Kolozsvárt és Hódmező-
vásárhelyen; konviktusok: Aradon, Temesvárt, 
Trencsénben és Munkácson. — K. Á. Vácz. 
Csakis a rendes bírósághoz fordulhat. — 
Sch. Gy. Szulok. Szíveskedjék fölvilágosításért 
az illetékes kir. tanfelügyelőséghez fordulni. — 
I. J. I j dávidháza. 1. Csakis az iskolafönn-
tartótól követelheti. 2. Nézetünk szerint ez az 
iskolafönntartó kötelessége. — Tót. Kérdéseire 
a kir. tanfelügyelőség adhat választ. — 
G. A. Zólyom. Nem szabad; jelentsék a kir. 
tanfelügyelő úrnak. — K. B. Salgótarján. Nem 
vonhatja le. — F. J. 1. Nem hisszük, hogy 
megadnák, mert a tanulók száma 30-on alul 
van. 2. Szíveskedjék megvárni a végrehajtási 
utasítást, melyet lapunkban egész terjedelmében 
közölni fogunk. 3. Köszönjük, de cikkekkel bőven 
el vagyunk látva. 4. Valamelyik pozsonyi könyv-
kereskedésben. 5. Pályázhat. 6. Be; kérheti. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A népiskolai új törvényeknek lapunk-

ban való közlése iránt oly sok megkeresést 
kaptunk olvasóink soraiból, hogy e kívánságok 
elől nem zárkózhatunk el s így lapunk mai 
számában egész terjedelmében közöljük az 
állami tanítókra vonatkozó törvényt és meg-
kezdjük a nem állami tanítókra vonatkozót, 
melyet lapunk jövő számában be is fejezünk. 
Ezzel természetesen halasztást szenved sok 
elfogadott s részben már ki is szedett cikk, 
amiért t. munkatársainktól elnézést és türelmet 
kérünk. A nem állami tanítókra vonatkozó 
törvény végrehajtási utasítását is egész terje-
delmében fogjuk közölni, mihelyt hivatalos úton 
megkapjuk. 

— Megjutalmazott tanítók és óvóuök. 
Sopron vármegye „Magyarnyelvi bizottságá"-nak 
határozata alapján a magyarnyelv sikeres tanítá-
sáért lOOKjutalmat kaptak: Dengi Ignác kishárs-
falvi, Ermesz Ferenc sopronnyéki, ifjú Höttinger 
János kaboldi, Behling János répczekárolyi és 
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Szalay József fertőhomoki tanítók; 50 K jutal-
mat kaptak: Bauer Nándor felsőlászló', Engelics 
György küllői, Hüz József sopronkeresztúri, 
Jambrics Lajos peresznyei, Nitsinger Fülöp 
soproabánfalvai, Pelzman Károly alsólászlói, 
Perényi Miklós fertőbozi, Part Lajos ájfalvi, 
Schranf End>e balíi és Tkom Mátyás somfalvi 
tanítók. — Vas vái megye magyarnyelvi bizott-
sága jutalomban részesítette : Knopf Fáni 
nardai, Kertész Ella ese'mi, Szireh Mária német-
iéi, Derivó Károlyné szenteleki és Koczán Róza 
németújvári óvónőket. 100 —100 K jutalmat 
szavazott meg : Hafner Ede tobaji, Hafner 
István németcsencsi, Németh József szentpéter fai, 
Magdics Károly felsőcsatári, Sostarics Elek 
horvátliásosi, Tomsics Antal csémi és Windis 
Ferenc németújvári tanítóknak. 80—80 K-s 
jutalmat kaptak: Benda Stefánia tobaji, Bux-
ba um György németújvári, Fumics Rezső stináczi, 
Hafner Mária németcsencsi, Háromi József 
németújvári, Luipefsbach János németújvári, Pap 
Sándor szentpéterfai, S inal Lajos németkeresz-
tesi, Taupert Aurora monyorókeréki tanítók. 

— Szociálista üzelmek az ipariskolában. 
A székesfőváros f. hó 19 iki közgyűlésén dr. 
Sipos Ágoston bizottsági tag interpelláció kísé-
retében elmondotta, hogy a fővárosi iparosinas-
iskolákban lehetetlen tanítani. Az inasokat izgat-
ják a tanítóik ellen. Fegyelmet, kötelességtudást 
nem ismernek az inasok. Egyes tanítók helytelen 
szociális élveket, le nem szűrt féligazságokat 
hirdetnek az iskolákban s talmi tudálékosság 
örve alatt a nemzeti érzést csökkentik. Szük-
ségesnek tartja, hogy a hatóság gondoskodjék 
arról, hogy az inasiskolában ne a barbárságot, 
hanem az •igaz kultúrát növeljék. Azt kérdezi 
a polgármestertől, tudja-e, hogy az ipariskolai 
igazgatók legutóbbi értekezletükön megállapí-
tották a tanulók teljes fegyelmezetlenségét, s 
hajlandó-e a baj segítségére intézkedni, hogy 
a hizai történelmet, továbbá a hit- és erkölcs-
tant rendesen tanítsák. Yégül kéri, hogy azok 
ellen a tanítók ellen, akik a hazafiatlan szél-
lemet s a nemzet ellen való érzést viszik be az 
iskolába, a legszigorúbb vizsgálatot indítsák meg. 
Ehhez egyelőre csak annjit jegyzünk meg, 
hogy: debuisset pridem! 

— A Madarak és Fák napját ünneplő 
népiskolák egész sorozatát találjuk az Állat-
védelem folyóirat mostanában megjelent júniusi 
számában. A nyíregyházi, taksonyi, lukácsházai, 
dálnoki, szeged-királyhalmi és nagyistváni, 
talpasi, gálszécsi, esztergomi, medvesi, mura-

szombati. bácsszentiváni iskolák ünnepeiről 
Kubacska fstván, Havlin Irma, Höffer Rozina, 
Darkó Mihály, Szécsy György, Patkó Imre, 
Andor Pál, Pauli Rezső, Takáts R. István, 
Eckert L. írtak érdekes jelentéseket. Az Orsz. 
Állatvédő-Egyesület e jelentéseket a következő 
szavakkal vezeti be : Közöljük folytatólag a 
„Madarak és Fák napjá"-nak megünnepléseiből 
beérkezett jelentéseket. Élénken sajnáljuk, hogy 
lapunk szűk kerete által korlátolva, a beérkezett 
jelentéseket csak részben közölhetjük és egyikét-
másikát rövidíteni voltunk kénytelenek. A kői ölt 
jelentések érdekes és tanulságos képét adják 
egyrészt lelkes néptanítóink ügybuzgó jóakara-
tának, másrészt a kezdet nehézségeinek, de 
bíztatást nyújtanak arra nézve is, hogy az 
intézmény nálunk gyökeret fog verni és hogy 
a „Madarak és Fák napja" országszerte egy 
iskolai ünnepnappá fog válni, mely nemcsak a 
hasznos madarak védelmének, de a gyermek-
világ erkölcs- és kedélynemesítésének is meg-
becsülhetlen szolgálatot fog tenni, közelebb 
fogja hozni a gyermekeket a természethez, a 
t inulóifjúságot a tanítókhoz és így teljesen be 
fogja váltani azokat a várakozásokat, melyeket 
ehhez az intézményhez fűztünk és mellek gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter urat vezérelték akkor, midőn a „Madarak 
és Fák napjá"-nak megünneplését rendszere-
sítette. — A „Madarak és Fák napja" és 
általában a gyakorlati madárvédelem iránt 
érdeklődő néptanítókat figyelmeztetjük arra, 
hogy az Állatvédelem című folyóint évi elő-
fizetési díja két (2) korona ; előfizetések az 
Orsz. Állatvédő Egyesülethez (Budapest, IX., 
Ernő-utca 11 —13.) intézendők. Ugyanott kap-
ható Chernel Istvánnak „Az okszerű madár-
védelem eszközei" című kimerítő és szakavatott 
értekezése ; ára 30 f. 

— Egy iskola jubileuma. A beregmegyei 
klacsanói áll. el. iskola a folyó tanévben töl-
tötte be fönnállásának 25. évét. Ez alkalomból 
igen szépen sikerült iskolai ünnepélyt rendezett 
az iskola gondnoksága és tanítótestülete. Az 
ünnepélyt Cseh Lajos gondnoksági elnök nyi-
totta meg, kiemelvén az iskola hazafias irányú 
működését, méltatva az iskola jelentőségét: az 
idegenajkúvá lett rutén községben mint nyer 
tért a magyar szó s szerzi vissza ősi uralmát. 
Az elnöki megnyitó után Osztie István áll. 
tanító vezetés s mellett az ifjúsági egyesület 
vegyeskara elénekelte a Himnuszt teljes preci-
zitással, melyet a közönség állva hallgatott 
meg. Majd Borköles János, az iskola igazgatója, 
fölolvasta az iskola 25 éves történetét. A föl-
olvasásban különösen Halász Ferenc miniszteri 
tanácsos, mint beregi tanfelügyelő, aki az iskolát 
szervezte s állandóan meleg érdeklődést és 
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támogatást tanúsít annak fejlődésében és Cseh 
Lajos gondnoksági elnök, aki 15 éven át buzgó 
tevékenységgel munkálkodik közre az iskolai 
haladás- nehéz mue kajában, érdemei jutottak 
hangulatos és lelkes szavakban a nyilvánosságra. 
E két kiváló férfiú iránti háláját az iskola 
gondnoksága és tanítótestülete ünnepélyes arc-
képleleplezéssel dokumentálta nyilvánosság 
előtt e napon. Cseh Lajos könnyes szemekkel 
köszönte meg a figyelmet és kitüntetést, amely 
őt gyermekkori otthonában érte. Ugyanekkor 
a klacsanói ünneplők Halász Ferencet távirat-
ban üdvözölték, amit a miniszteri tanácsos úr 
a gondnoksági elnökhöz intézett, igen meleg 
és rokonérző sorokban köszönt meg. Az ünne-
pélynek folytatólagos tárgya : az iskola munkás-
ságának bemutatása volt. A kis óvodásgyer-
mekek, iskolások szavalata, éneke, az ifjúsági 
egyesületnek kifogástalan, összhangos karéneke 
a legmagasabb kívánalmakat is kielégítette. A 
szép tanítási eredmény a nemzeti nyelv ter-
jesztése terén láthatólag jóleső örömet szerzett 
a jelenvoltaknak, miután a szép magyar szava-
latokat és a lelkes kuruc- és népdalokat végig-
hallgatták. Elismeréssel kell megemlékeznünk 
a lelkes tanítói karról is. 

— Gyűlések. A Hunyadvármegyei ált. tanító-
egyesület közgyűlését Dobrán tartotta meg. 
A fogadás megható volt, mikor a község román 
anyanyelvű bírója magyar nyelven üdvözölte 
a tanítóságot és megpillantottuk a község 
legényeiből alakított magyarruhás lovasbandé-
riumot és a lobogókat tartó gyermeksereget. 
A zeneszó mellett bevonult menetet az iskola 
lépcsőjéről a helybeli igazgató üdvözölte hazafias, 
barátságos beszéddel s Hajtman elnök válaszolt. 
A közgyűlés V2IO órakor kezdődött. Az elnöki 
megnyitó után Szalatsy Rezső képzői tanár az 
újabb irányú rajztanításról tartott időszerű és 
tanulságos előadást. Ezután egyleti ügyek intéz-
tettek el s ezzel a délelőtt el is mult. Közebéd 
után, melyen a tanfelügyelőség teljes számban 
és a fő- és alispánt a közgyűlésen képviselő 
Finna János főszolgabíró is résztvett és ahonnan 
Apponyi minisztert, Tóth államtitkárt és Halász 
miniszteri tanácsost táviratilag üdvözölték, indít-
ványok tárgyal tattak. A választmányi tagok 
napi- és fuvardíja és a Néptanítók Lapjának 
országos egyesületi tudósítóval való kibővítése 
tárgyában a minisztériumhoz fölirat intéztetik 
és ez utóbbira a társegyesületek is fölkéretnek. 
A régi tisztikar lemondván, az új választás 
szerint elnök : Csighy Sándor algyógyi igazgató ; 
alelnök : Salló Károly ; titkár : Hegyi Pál vajda-
hunyadi tanító ; pénztáros : Kiss József ; jegyző : 
Csűrös Antal ; ellenőr : Antal János és könyv-
táros: Boga János. — A Somogymegyeí ált. 
tanítóegyesület június 19-én Csurgón tartotta 

meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés meleg-
hangú táviratban üdvözölte Apponyi Albert 
gróf minisztert és hálás szavakban fejezte ki 
köszönetét a tanítói fizetések rendezéseért. E 
gyűléssel kapcsolatosan ünnepelték Gulyás 
Ferenc dr. kir. tanfelügyelőt és buzgó munka-
társát, Gramma Döme kir. s.-tanfelügyelőt, 
működésük 10 éves jubileuma alkalmából. Az 
ünnepelteket emléktárgyakkal lepték meg, 
Gulyás Ferenc nevére pedig a Kaposvárott 
létesítendő somogymegyei tanítói internátusban 
egy szegény tanuló jutalmazására 1000 K-s 
alapítványt tettek, minek viszonzásaképen ünne-
pelt a létesítendő internátus javára 500 K-t, 
a jelenvolt vendégek közül Ehn Kálmán dr. és 
Fehér Henrik dr. pedig 250—250 K-t aján-
lottak föl a nemet célú intézet alapjának gyara-
pítására. A gyűlési tárgysorozat kimagasló 
pontja volt Fehér Henrik dr. értekezése a 
fertőző betegségekről. Értekezését egész terje-
delemben kinyomatják, hogy a fertőző beteg-
ségek elleni küzdelem nehéz munkájából a 
tanítóság is kivehesse a rá eső részt. 

— A pásztormadár vagy rózsaszínű sere-
gély (Pastor roseus L.) hosszabb szünet után 
ismét nagyobb számban mutatkozik Magyar-
országon. A Hortobágyról érkezett hírek szerint 
ott 100-as csoportokban jelent meg. Az utolsó 
nagyobbfokú beözönlés 1899-ben, május és 
június hónapokban történt, amikor nemcsak 
hazánkban, hanem egész Európában nagyobb 
mennyiségben fordult elő. Lehetséges, hogy az 
idei invázió is ilyen nagyobb méreteket fog 
ölteni s ezért nekünk, magyaroknak, nemcsak 
a ritka tünemény érdekességére és tudományos 
fontosságára való tekintettel kell résen állanunk 
annak minél szélesebb körű megfigyelésére, 
hanem már azért is, mert a délkeleti faj be-
özönlési útján Magyarország az első terület, 
melynek kulturális fejlettsége olyan fokú, hogy 
ily jelenség megfigyelése nemcsak a szigorúan 
vett szakemberre hárul, hanem részt vehet 
abban madártani képzettsége folytán a nagy-
közönségnek egy számottevő része is. A magyar 
tudománynak ezt a nagy érdekét szem előtt 
tartva, kérünk mindenkit, akinek alkalma van 
e ritka és érdekes vendégek megfigyelésére, 
szíveskedjék idevágó adatait az alulírt intézettel 
közölni. Nevezetesen a következő kérdésekre 
kérünk szíves választ: 1. Mikor jelentkeztek és 
meddig maradtak a megfigyelési területen a 
rózsaszínű seregélyek ? 2. Mekkora számban 
mutatkoztak ? 3. Mivel foglalkoztak, nevezetesen 
nem valami nagyobbfokú rovarkárral, esetleg 
sáskajárássál hozható-e összefüggésbe ez a be-
özönlés? Némi tájékoztatás céljából ideiktatjuk 
a rózsaszínű seregély rövid leírását, bár meg-
jegyezzük, hogy alig téveszthető össze más 
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madárfajjal. Melle, hasa, háta, válla szép rózsa-
színű ; feje, nyaka, begye, szárnya, farka és 
combja kékesfekete, bíboros-zöldes ércfényü, 
lába és csőre rózsaszínű, utóbbi tövén fekete ; 
az öregek bóbitások. Nagyobb biztonság okából 
esetleg 1 példányt „minta érték nélkül" csoma-
golva be lehet küldeni hozzánk. Mivel még 
az idén megjelenő folyóiratunkban akarunk 
erről a madártanilag annyira érdekes tüne-
ményről hírt adni a tudományos világnak, azért 
kérjük a közléseket lehetőleg azonnal a ritka 
vendégek elvonulása után hozzánk beküldeni. 
Magyar Ornithőlógiai Központ, Budapest, VIII., 
József-körút 65., I. em. 

— lnasközvetítés. A budapesti ipari és 
kereskedelmi munkásközvetítő intézet (VIII., 
József-körút 36.) most, midőn a tanév befeje-
ződik s gondoskodni kell az iskolából, kikerülő 
gyermekek sorsáról, arra figyelmezteti a szülő-
ket, hogy ezidőszerint részint fővárosi, részint 
vidéki mesterek körülbelül 1500 inast keresnek 
az intézetnél. Ezek közül a sütők, mészárosok, 
molnárok, szabók, cipészek, csizmadiák, az ácsok, 
kályhások, szobafestők, kéményseprők, az asz-
talosok, bognárok, kádárok, kocsifényezők és 
nyergesek, a kovácsok, bádogosok, késművesek, 
a műszövők, harisnyakötők, kefekötők, könyv-
kötők, a tímárok és fésűsök négy évi tanonc-
szerződés mellett nemcsak lakást és élelmezést 
adnak az inasnak, de ruházatot is és azonkívül 
viselik az odautazási, szerződtetési, tanonc-
oktatási, betegsegélyezési és fölszabadítási költ-
ségeket is. Ezeknél tehát bármely fiú, aki ép 
és egészséges és az életének 12. évét már 
betöltötte, minden költség nélkül megtanulhatja 
a mesterséget és így az intézet még a leg-
szegényebb napszámos- és földmíves-gyermek-
nek is alkalmat tud nyújtani arra, hogy iparossá 
lehessen s ezáltal az egyébként reája váró nap-
számoskodásnál és cselédkedésnél sokkal ked-
vezőbb gazdasági és társadalmi helyzetbe jut-
hasson. Kéri tehát a szülőket, akik ipari pályára 
szánták a fiaikat, hogy ebbeli szándékukat 
tudassák egy levelezőlapon az intézettel s az 
intézet díj- és költségmentesen fogja elhelyezni 
a fiút. De különösen kéri a nagyobb városoktól 
távolabb eső községek t. tanítóit, hogy 12 évnél 
idősebb volt növendékeik szülőit világosítsák 
föl eme kedvező alkalomról s jelentsék be az 
inasul vállalkozó fiúk neveit, az életkoruk, az 
általuk választott iparág és a szülő vagy gyám 
nevével együtt és az intézet azután gondos-
kodik, hogy a fiúk elhelyezése céljából szük-
séges további levélváltás portómentesen történ-
hessék. A tanítói kar szíves közreműködése 
nagyon sokat lendíthetne ezen a dolgon ; mert 
hisz' sikerült már 20 fiút is elhelyezni egyetlen 
iskola növendékei közül s ha a többi iskolák 

is hasonló módon karolnák föl az ügyet, nagyon 
sok arra érdemes fiú sorsán lehetne javítani. 

— Rövid hírek. A Békésvármegyei Általá-
nos Tanítóegyesület a budapesti Ferenc József 
Tanítók Házában létesített két szobaalapítványi 
helyre pályázatot hirdet. Ezen helyekre első-
sorban békésvármegyei, másodsorban más vár-
megyebeli tanítók Budapesten vagy Kolozsvárt 
tanuló fiai pályázhatnak. Fölhívom a pályázni 
kívánókat, hogy az „Eötvös-alap" elnökségéhez 
címzett kérvényeiket a szükséges okmányokkal 
együtt f. évi június hó 30-ig hozzám küldjék be. 
Láng Gusztáv, egyesületi elnök. Békéscsaba. — 
Pálfi Péter ünneplése. A „Borsodmegyei Alta-
lános Tanítóegyesület" a vármegyei s.-tanfel-
ügyelőnek tanügyi téren való működése 25 éves 
fordulóját f. hó 29-én ünnepli meg s ez alka-
lomból fölhívja tagjait arra, hogy „nyújtsanak 
neki át egy emléktárgyat, mely mindig emlé-
keztesse őt Borsod megye tanítóságának ő iránta 
érzett nagyrabecsülésére". Program ez: június 
29-én, Pé ter Pál, tehát névnapján d. u. 5 óra-
kor az ünnepelt üdvözlése s az emléktárgy 
átadása, a Palóci-utcán levő ref. felső leány-
iskola dísztermében. (Üdvözölni kívánó tantes-
tületek jelentkezése a sorrend megállapítása 
végett előzetesen közlendő az elnökkel.) Este 
fél 8 órakor a Népkerti Vigadóban az ünnepelt 
tiszteletére társasvacsora, étlap szerint. — Kére-
lem. Stoll Ernő, nyíregyházai tanító fölkéri 
mindazon kartársakat, kik a volt igazgatónk 
nevét viselő Gamanf-alapra 20—20 koronát 
ajánlottak, hogy önként vállalt kötelezettségük-
nek a tanítóképző-intézet igazgatóságánál eleget 
tenni szíveskedjenek. — Gyűlés. „Az alsó-
borsodi ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület" 
évi rendes közgyűlését 1907. évi július hó 2-án 
d. e. 9 órától kezdődőleg Mezőcsáton, az ev. 
ref. templomban ta r t j a meg. 

— Halá lozások. Janovics Mária tanítónő 35., 
tanítóskodásának 9. évében Ravazdon (Győr m.) 
elhunyt. — Klein Salamon, nyug. tanító Szege-
den meghalt. — Boga Károly dévai m. kir. 
állami tanítóképző-intézeti igazgató életének 48. 
évében, hosszas szenvedés után, Abbáziában 
elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üze etek. Fr. ír. Újbánya. Lampel 
R. könyvkereskedésében : VI., Andiássy-út 21. sz. — 
P. J. iskolaszéki eluök, Arzrt. A kérvény nem fordul 
elő a minisztériumban. 

Tartalom : Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Cséplő 
Ernő. — 1907. évi XXVI. törvénycikk. — 1907. évi 
XXVII. törvénycikk. — Az egyhuzamban való taní-
tásról. X. Berecky Lajos. — Külföldi szemle. — Iro-
dalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m 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 i ly 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasabú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
e lőre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR :$. 

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

Magyar címer, magyar zászló. 
Ne kicsinyelje senki az ú j tanítói 

törvény azon rendelkezését, hogy ezen-
túl a magyar állam területén létező 
összes elemi népiskolák, jellegkülönbség 
nélkül, a magyar állam címerével ellá-
tandók s reájuk nemzeti ünnepeinken a 
magyar nemzeti lobogó kitűzendő Az 
iskolán levő címer és zászló nem külső-
ség, mint ahogy nem külsőség a had-
sereg zászlaja. 

A magyar címer, magyar zászló ki-
fejezője és szimbolikus megtestesítője a 
magyar államnak, a magyar nemzetnek, 
a magyar szent koronának. 

Sajnos, államunk legfontosabb szervé-
nek: hadseregünknek nincs nemzeti lo-
bogója. De addig is, míg az érte folyó 
legújabb nemzeti küzdelmünk eredményre 
vezet, a katonaságnál még sokkal na-
gyobb hadseregünk kapott magyar zász-
lót ós magyar címert: a magyar állam 
egész tanulóifjúsága. 

A mi nemzetiségi viszonyaink, idegen 
tannyelvű iskoláink mellett ennek a cí-
mernek és zászlónak rendkívüli jelentő-
sége van. Mert az a zászló, az a címer 
azt fogja jelenteni, hogy Magyarország 
területén levő minden elemi népiskolá-
ban egyedül és kizárólag a magyar haza 
hűséges fiaivá • lehet ós szabad csak ne-
velni az ifjúságot. Ezeknek a szent jel-
vényeknek kell megakadályozniok azt, 

hogy az iskola a hazaáruló nemzetiségi 
agitációk fészke legyen, és ezek a jel-
vények fogják állandóan figyelmeztetni 
a tanítókat, hogy bárki is az iskola 
fönntartója, bárkitől húzzák is fizetésü-
ket, ők mégis mindenkor a magyar 
államnak tanítói, mert minden jog, min-
den vagyon forrása itt e hazában a 
szuverén magyar állam, a magyar szent 
korona. 

S ' a fogékony csemetékbe az a zászló, 
az a címer oltja be majd a hazafiságot. 

Oláh, tót, szerb, német anyanyelvű 
tanulóiaknak azt fogja hirdetni, hogy 
belőlük — beszéljenek bármilyen nyel-
ven — mégis magyar honpolgárok lesz-
nek: a magyar haza gyermekei, kiket 
a haza mindenkor szeretettel fogad keb-
lére. 

Magyarországon csak egyféle nép-
oktatás lehet: magyar nemzeti népok-
tatás. Ezt fogja jelenteni az a zászló, 
az a címer minden iskolafönntartónak. 

Nem magyar anyanyelvű polgáraink 
magyarrá formálását csakis az iskolától 
várhatjuk. Ha megismerik és magukévá 
teszik nyelvünket, megtanulják törté-
nelmünket, akkor remélhetjük szívbeli 
közeledésüket is, mert részesei lesznek 
a magyar nyelv bírása által a magyar 
kultúrának. S ha a magyar kultúra 
áldásait látni, érezni fogják, lehetetlen, 
hogy magyarokká ne váljanak. Hisz' a 
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föld kerekségén sehol jobb dolguk nem 
lehetne, mint épen Magyarországon. 

Mi úgy hisszük, hogy a magyar címer 
és a magyar nemzeti lobogó kötelező 
használata hatalmas lépés idegenajkú 
iskoláink magyarrá tételében. 

Azért há t bizalommal és reménység-
gel tekintünk az iskolákon ezentúl levő 
megszentelt jelvényeinkre. Annak a 
zászlónak előbb-utóbb a teljesen magyar 
nemzeti állam épületén kell lobognia. 

(Magyaróvár.) Aradi Árpád. 

Az iparostanonc-oktatás fejlesztése. 
A Brassói Székely-Társaság nevében dr. Zaka-

riás János elnök és Csulak Lajos titkár az 
ipartestület elé életrevaló javaslatokat terjesz-
tettek. E javaslatok, melyek általános érdeklő-
désre tarthatnak számot, a következők : 

1. Szíveskedjék (az ipartestület) az ipartörvény-
nek érvényt szerezni amódon, hogy ezentúl föl 
ne szegődtessen egyetlen tanulót sem addig, vala-
meddig az elemi iskola mind a hat osztályát 
sikerrel nem végezte. 

A helybeli állami iparostanonc-iskola tan-
testületétől beszerzett adatok szerint a fönnálló 
15 osztályból 7 előkészítő van; vagyis olyan, 
hová a semmi vagy nagyon kevés iskolákat 
végzett fiúkat írják be. Milyen iparos válhatik 
majd ezekből ? ! Érről talán nem szükség beszélni. 
Az ilyen maradjon mezei munkásnak, cseléd-
nek, hiszen azokra is szüksége van a hazának ; 
nem lehet mindenkiből urat nevelni. 

2. Ha a 6. elemit végezte is, 13—14 éves 
kora előtt mégis csak akkor legyen fölvehető, 
ha testben elég erős. 

Egy 12 éves gyermek, leülvén a maga 4 évi 
tanoncidejét, 16 —17 éves korában mar segéd, 
tehát önálló, tehát független és szabad a kere-
setével. Pedig hiszen akkor az még gyermek, 
neki épen abban a korban lenne legnagyobb 
szüksége nevelésre, irányító támaszra. Ez a kor 
az, mikor az emberben levő indulatok, igények 
rohamos fejlődésbe indulnak — és az ifjútól 
épen e korban van elvéve az a gondos szem, 
mely ezeket a rohamos fejlődésben levő igé-
nyeket, vágyakat a helyes útra irányítaná. 
Lélektanilag be van bizonyítva, hogy ez a kor 
az — mindkét nembeli ifjúságnál — melyben 
legkönnyebben csábítható. A társadalom min-
den időkben bírt úgynevezett maszlaghintőkkel, 
kik fölhasználva az if jú könnyen hajlóságát, 
azt siettek a maguk hasznára és az if jú meg-
ror tására kihasználni. Ezeket a maszlaghintőket 
ma szociálistáknak nevezik. És tényleg, ha 

megnézzük ma városunkban a szociálisták tábo-
rát, abban kiforrott eszű, komoly gondolkozású, 
higgadt iparost nem találunk, hanem épen ezen 
korban levő éretlen ifjakat 99°/o-ban. 

E két pontunk vonatkozik az iparos pályára 
való elhelyezésre. A kiképzés és fols? abadulást 
illetőleg nézetünk ez : 

3. Keressen a tekintetes Iparhatóság vala-
mely ellenőrző módot, mely által megállapítható 
legyen, hogy vájjon az iparos pályára lépett 
ifjú elsajátította-e kellő módon a maga szak-
iparát ? Megszerezte-e a kellő ismereteket ? Ki 
van-e igazán képezve, vagy pedig tanoncéveit 
csak cselédi munkával töltötte ? Evégből a 
tanítómestere kizárásával, idegen mesterekből 
álló bizottságot kellene szervezni. 

Igen tisztelt Ipartestület ! Ennél a pontnál 
is újból nagyon bámulatos és megfoghatatlan 
az, hogy míg a társadalom más tényezőitől pl. 
orvostól, erdésztől stb. megkívánják, hogy szak-
értők előtt letett vizsgák által bizonyítsa, vájjon 
elsajátította-e az állásához szükséges szakisme-
reteket, addig az iparostól azt sem kérdik, hogy 
tanulóéveit mivel töl töt te? Ezt nem nevez-
hetjük egyébnek, mint az iparospálya iszonyú 
lekicsinylésének, semmibe sem vételének ; szinte 
lelketlenségnek kellene neveznünk, mely a maga 
fanyar gyümölcseit meg is termette. Nagyon 
kevés szakismerettel tódul ki a műhelyből az 
életbe az iparosiíjúság, és miután ma már az 
sem kötelező, hogy ismeretei gyarapítása végett 
más városok műhelyeit is fölkeresse, gomba-
módra terem az úgynevezett fuseriparos Nagyon 
természetes, hogy az ilyen az életben sem tud 
kellő módon boldogulni ; sorsával elégedetlen, 
a megélhetési nehéz viszonyok nyomják, a mái-
kifejlett igényeit azonban mégis próbálja ki-
elégíteni; mert azt nem tudja, dobja magát az 
élet fekélyeibe. Lesz szociálista, panaszra kél 
a társadalom más tényezői ellen, válik prole-
tárrá. Ámde ez még csak az ő baja, de 
baja támad belőle a valódi szakképzett iparos-
társainak is. Támad anyagi baj, mert akár-
hogy és mint, mégis csak elhalász azok szájából 
is falat kenyereket ; erkölcsi baj is : mert szé-
gyent hoz a többi fejére is és szégyent magára 
a pályára. 

4. Ha a tanoncéveit kitöltött tanuló el is 
sajátította a kellő szakképzettséget, még akkor 
se legyen fölszabadítható, valameddig tanító-
mesterétől bizonyítványt nem hoz arról, hogy 
a tanulóévei alatt magát tisztességesen viselte, 
megbízható és remélhető, hogy belőle becsületes 
iparos fog válni. Valameddig tanítómestere 
ezen bizonyítványt ki nem állítja, egész félévre 
is legyen visszavethető. 

E pont bővebb indokolásába nem bocsátko-
zunk, csak annyit jegyzünk meg, hogyha igazán 
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akarunk egy tisztességes iparososztályt nevelni, 
akkor erre is szükség van ; de másfelől a tanító-
mester kezébe is kell egy gyeplő, mellyel rakon-
cátlan tanítványait a tisztesség útjára terelje. 
Mert csak méltányos dolog az, hogy ha az 
emberek vállaira terheket rakunk, ugyanakkor 
jogokat is adjunk a kezébe. 

5. Ha a szakipari tudást elsajátította, ha 
tanítómesterétől ki is érdemelte az erkölcsi 
bizonyítványt, még akkor is visszavethető legyen 
1—6 hónapra mindaddig, valameddig az iparos-
tanonc-iskolából is kielégítő előmenetelről és 
erkölcsös magaviseletről tanúskodó bizonyít-
ványt nem hoz. 

E pont indokolását sem tartjuk szükségesnek. 
Az elmondottakban látjuk egyelőre lerakva 

azokat a fundamentumokat, melyekre a leendő 
iparosgeneráció képzése felépíthető lesz. Az 
előre bocsátottak után talán kevés, sőt magunk 
is úgy érezzük, hogy ennél még többet kellene 
követelni, de egy évszázadokon át fönnálló 
ekkora nagy intézményt egyszerre reorganizálni 
nem lehet. Itt is, mint minden ügyben, a bölcs 
előrelátásnak, a fokozatos haladás elvének kell 
érvényesülnie. 

Meg vagyunk győződve, hogy ha országszete 
csak ennyi is életbe lépne, úgy hazánk ipara 
nem is remélt nagy lendületet, fejlődést mutatna 
már rövid időn belül. Ha teljesen el nem is 
érnők, de határozottan megközelítenők a főcélt : 
szakképzett, értelmes és müveit iparososztályt 
nevelni. 

Mivel a mélyen tisztelt Ipartestület hivatás-
szerűleg foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyszólván 
tehát elsősorban nekik érdekük az iparkérdés 
megoldása ; igen szép és hazafias cselekedet 
lenne, ha e tárgyban épen maguk az iparosok 
indítanák meg az akciót. Ez az elv vezérelt 
minket is akkor, mikor egyszerű javaslatainkat 
a hivatott szakiparosok elé vittük. 

1907. évi XXVII. törvénycikk 
11. §. Ha a hitfelekezeti elemi népiskola 

tanítója az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 141. 
§-ának harmadik bekezdése értelmében kántori 
teendőt is végez, a tanítói alapfizetés megálla-
pításakor a jelen törvény 2. §-ában megállapí-
tott legkisebb alapfizetés erejéig a tanítói és 
kántori járandóságok, ez utóbbiak jellegének 
érintése nélkül, együttesen fizetésnek számítan-
dók, s ennélfogva a nyugdíjjogosultság meg-
állapításánál is az ekként együttesen számított 
fizetés veendő alapul. 

12. §. LTgy a községi, mint a hitfelekezeti 
elemi népiskolák fönntartói kötelesek az isko-
láikban alkalmazott rendes tanítóknak járandó-
ságait, ha arra azonnal képesek nem volnának, 

a jelen törvény életbeléptétől számított 3 éven 
belül, vagyis 1910 június hó 30-ig, a jelen 
törvény 2—3. §-aiban megállapított legcseké-
lyebb összegekig biztosítani. Amennyiben erre 
a 15. § rendelkezései szerint megállapított 
szegénységük miatt nem képesek, tartoznak 
legkésőbb 1910 szeptember hó 30-ig az alább 
meghatározott módon a hiányt pótló állami 
segélyért a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez fordulni. Olyan község folyamodványa, mely 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 35. §-a által 
engedélyezett 5%-os iskolai adót ki nem ve-
tette vagy ki nem merítette, tárgyalás alá nem 
vehető. 

Ezt az állami segélyt az iskolafönntartók 
jelen törvény életbelépte után mindjárt, bár-
mikor igénybe vehetik minden oly iskola taní-
tóira nézve, mely e törvényben megállapított 
föltételeknek megfelel. Már létező iskolák, ha 
fönntartóik a föntemlített határidőn belül se-
gélyért nem folyamodtak, ilyent később csak 
akkor nyerhetnek, ha anyagi helyzetüknek idő-
közben beállott rosszabbodását a 15. §-ban 
körülírt eljárás útján kimutatják. 

Ha az állam valamely községben oly állami 
iskolát tart fönn, vagy állít föl a jövőben, mely 
az ottlevő összes 6—12 éves tanköteleseket 
befogadni képes, az ott létező másjellegű és 
akár tanítói alapfizetés, akár korpótlék kiegé-
szítése címén az állami segélyt már élvező 
iskolák tanítóitól az államsegély csak akkor 
vonható el, illetőleg azoktól, akik azt még nem 
élvezték, csak akkor tagadható meg, ha azt 
fontos állami érdekek kívánják, és az iskola 
főhatóságához intézett figyelmeztetés után az 
állami segély megtagadásának oka meg nem 
szűnik. 

Hogy forognak-e fönn fontos állami érdekek, 
annak mérlegelése a közigazgatási bizottság 
véleményének meghallgatása után a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez tartozik. 

Amennyiben az államsegély elvonása folytán 
az iskolafönntartó az iskolát egy éven belül 
megszünteti és a fizetéskiegészítésben részesült Ö t o 
tanító az iskola megszűnését követő egy félév 
alatt alkalmazást nem nyert, illetve nem nyug-
díjaztatott: az állását elvesztett tanítót az 
államtól addig élvezett egy évi államsegély 
összege illeti meg. 

Újonnan szervezett községi vagy hitfelekezeti 
tanítói állásokon alkalmazott tanítók pedig az 
alapfizetés és korpótléknak állami kiegészítésére 
csak az esetben tarthatnak igényt, ha az ú j 
állás szervezése a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előzetes beleegyezésével történt. 

Az előbb említett és igénybe vett 3 évi át-
meneti idő alatt az iskolafönntartók az isko-
láikban alkalmazott tanítóknak csupán az 1893. 

28* 
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évi XXVI. t.-cikkben meghatározott járandó-
ságokat tartoznak biztosítani, amelyek kiegé-
szítése céljából ezen idő alatt az 1907 június 
hó 30-ig engedélyezett állami segélyek élveze-
tében 1910 szeptember hó 30-ig meghagyatnak. 
Az államsegély kiutalása ez esetben is a jelen 
törvény 31. §-ában körülírt módon történik. 
A jelen törvény határozatai azonban, a 2., 3. 
és 20. §-ok kivételével, ezekre az iskolákra is 
kiterjednek. Ú j állami segély az átmeneti idő 
alatt is csak a jelen törvényben meghatározott 
alapfizetés és korpótlékok kiegészítésére és olyan 
iskoláknál alkalmazott tanítóknak adható, melyek 
e törvény összes föltételeinek eleget tesznek. 

13. §. Ha a hitfelekezeti iskolafönntartók az 
előző szakaszban megállapított határidők alatt 
nem biztosítanák tanítóik legkisebb fizetését 
és korpótlékát, de iskolájukat mindamellett 
fönntartani kívánják, az ezen törvényben meg-
állapított legkisebb tanítói fizetés az iskola-
fönntarfó hitfelekezet terhére biztosítottnak 
tekintetik. Ha pedig a tanítói fizetés behajt-
hatatlan és az iskolafönntartó e körülmény 
megállapítása után mégsem veszi igénybe az 
államsegélyt, az az iskolafönntartó abban a köz-
ségben elveszti iskolafönntartási jogát, mely 
azonban föléled, ha az iskolafönntartó később 
az államsegély igénybjvételével akarja iskoláját 
újból fölállítani. 

14. §. A községi és hitfelekezeti tanítói fize-
téseknek, illetőleg a kántortanítói egész java-
dalomnak eddig megállapított és az iskolafönn-
tartók által saját anyagi forrásaikból okmány-
szerű díjlevél alapján szolgáltatott mennyisége 
továbbra is esonkítatlanul kiszolgáltatandó, 
illetőleg államsegély igénybevétele céljából le 
nem szállítható. 

Jogában áll azonban az iskolafenntartó köz-
ségnek illetőleg hitfejekezetnek az államsegély-
ével kiegészített tanítói javadalmazást az állami 
tanítók fizetése arányában saját erejéből föl-
emelni, anélkül, hogy ennek következtében a 
már megállapított államsegély megvonható 
vagy h szállítható lenne. 

Ha valamely tanítói állásnak államsegéllyel 
kiegészített jövedelme az iskolafönntartó által 
el nem hárítható állandó természetű körülmény 
következtében csökken, az illetékes iskolai ha-
tóság a közigazgatási bizottság útján a vallás-
és közoktatásügyi minisztertől az államsegély 
fölemelését kérheti. 

Ha azonban a tanítói állás jövedelmének a 
3. bekezdésben írt csökkenése a tanítói java-
dalmazásnak az állami tanítók fizetése arányá-
ban történt fölemelése után következnék be, az 
államsegély fölemelése csakis a jelen törvény 
2. és 3. §-aiban megállapított járandóságok 
erejéig kérhető. 

15. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a törvényhozás által ezen célra engedélyezett 
összegből az arra utalt községek és hitközségek 
népiskolai tanítóinak alapfizetését és korpótlé-
kát, az illetékes iskolai főhatóság hozzájárulá-
sával és értesítése mellett, a törvényhatósági 
közigazgatási bizottság útján a jelen törvény 
2. és 3. §-ában megállapított összegekig, a jelen 
törvény 16., 17., 18., 19. és 20. §-aiban foglalt 
föltételek mellett, államsegéllyel kiegészíti. 

Az államsegély összegének meghatározását 
megelőzőleg a közigazgatási bizottság megálla-
pítja : 

a) a községnek, illetve a hitközségnek, to-
vábbá az iskolának szabályszerű költségvetése, 
a tanítói díjlevél és a hitközség anyagi hely-
zetét igazoló, a járási főszolgabíró (polgármes-
ter) által láttamozott helyhatósági bizonyítvány 
alapján, a népiskolai hatóságok által bejelentett 
tanítói járandóságoknak, illetőleg kántortanítói 
egész javadalomnak és az ezek fedezetéül szol-
gáló jövedelmeknek mennyiségét ; 

b) a tanító törvényes képesítettségét, magyar 
állampolgárságát, valamint azt, hogy magyar 
nyelven helyesen beszélni és írni, valamint 
tanítani is tud, és hogy a jelen törvény 32. 
§-ában előírt esküt letette; 

c) aze a körülményt, vájjon az illető iskola 
megfelel-e az 1868. évi XXXVII[. t.-cikk 27. 
és 28. §-aiban követelt föltételeknek ; 

d) megvizsgálja továbbá a közigazgatási bi-
zottság azt is, hogy az illető iskola tanítási 
terve és tanulmányi rendje, valamint fölszere-
lése megfelel-e a törvényes kellékeknek, s kü-
lönösen a jelen törvény 16., 17., 18., 19. és 20. 
§-ai rendelkezéseinek, és azt, hogy az illető 
tanítónak osztályába, akinek járandóságaihoz az 
iskolafönntartó állami kiegészítést kér, hány 
mindennapi (6—12 éves) tanköteles lesz utalva. 

Amennyiben az illető iskola tanköteleseinek 
összes száma 30-on alul maradna, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter csak kivételes esetek-
ben engedélyezhet államsegélyt, de olyan isko-
lától, mely eddig is élvezett államsegélyt, vagy 
amely az illető községben az egyedüli magyar 
tannyelvű iskola, amennyiben a jelen törvény 
követelményeinek megfelel, a segély e címen 
meg nem tagadható. 

Üresedésben lévő tanítói állásokra vonatko-
zólag az államsegély, a jelen g 2-ik bekezdésé-
nek a) c) és d) pontjaiban foglaltatnak meg-
állapítása alapján, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által kilátásba helyezhető, de az 
csakis a b) pontban foglalt föltételek beigazo-
lása után lesz kiutalványozható. 

16. §. Alapfizetés- vagy korpótlék-kiegészítés 
címén államsegélyt csak olyan községi vagy 
hitfelekezeti iskolák tanítói nyerhetnek, melyek-
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ben az 1868. évi XNXYI1I. t.-cikk 11. és 55. 
§-aiban, valamint a jelen törvény 19. és 20. 
§-aiban fölsorolt köteles tantárgyak a minden-
napi iskolában, az illető egyházi főhatóság, 
illetőleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által kiadott tanterv szerint 6 évre fölosztva, 
faluhelyen legalább 8 havi, városokban legalább 
9 havi szorgalmi idő alatt taníttatnak. 

17. §. Minden iskola és minden tanító, tekin-
tet nélkül az iskola jellegére és arra, hogy 
állami segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek 
lelkében a magyar hazához való ragaszkodás 
szellemét és a magyar nemzethez való tartozás 
tudatát, valamint a valláserkölcsös gondolkodást 
tartozik kifejleszteni és megerősíteni. Ennek a 
szempontnak az egész tanításban érvényesülni 
kell ; külső kifejezéseül minden iskolában, jelleg-
különbség nélkül, úgy a főbejárat fölölt, mint 
megfelelő helyen a tantermekben Magyarország 
címere helyezendő el, a tantermekben a magyar 
történetből vett falitáblák alkalmazandók, nem-
zeti ünnepeken pedig az épületen a magyar 
nemzeti címeres zászló tűzendő ki. E jelvénye-
ken kívül csak a törvényhatóság és a község 
címere és az iskola községi, illetőleg felekezeti 
jellegét a törvényesen megállapított kitételekkel 
megjelölő m a g y a r n y e l v ű külső fölirat és a tan-
termekben az illető hitfelekezet egyházi fő-
pásztorainak arcképei, vallási jelvények, vallás-
kegveleti képek és az oktatáshoz szükséges 
tanszerek alkalmazása van megenge .ve, melyek 
azonban idegen történeti vagy földrajzi vonat-
kozásokat nem tartalmazhatnak és csakis hazai 
készítmények lehetnek. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a tárcája terhére gondoskodik 
arról, hogy az összes iskolák a magyar címer-
rel és zászlóval, valamint az iskolafönntartó 
hatóság meghallgatásával megállapítandó ma-
gyar történeti képekkel elláttassanak. E törté-
neti kéjiek a tantermekben kellő módon el-
helyezendők és a tanító tartozik jelentőségüket 
a nyelv- és értelemgyakorlatok, továbbá a föld-
rajz és történelem tanítása során a gyermekek-
nek megmagyarázni. 

Ezen szakasz azon rendelkezéseinek végre-
hajtása. amelyek nem a tanító működési körébe 
esnek, az iskolaszéknek föladata és érette első-
sorban az iskolaszék elnöke felelős. Ezen ren-
delkezéseidnek szándékos elmulasztása kihágást 
képez, mely fölött azok a közigazgatási ható-
ságok illetékesek bíráskodni, melyeket az 1891. 
évi XX. t. cikk kijelölt. Az ilykép megállapított 
kihágás büntetése 500 koronáig terjedhető pénz-
büntetés, mellyel a mulasztás elkövetője súj-
tandó. A befolyó pénzbüntetés az Országos 
Tanítói Nyugdíj- és Gyámalap céljaira fordí 
tandó; egyéb tekintetben az 1879. évi XL. 
t.-cikk általános határozatai irányadók. 

18. §. Az 1868. évi XLIV. t.-cikk 14. §-ának 
az a rendelkezése, mely szerint az egyházköz-
ségek iskoláikban az oktatásnak nyelvét tetszés 
szerint határozhatják meg, akkép értelmezendő, 
hogy szabadságukban áll oktatási nyelvül vagy 
az állam nyelvét, vagy a gyermekek anyanyel-
vét megállapítani, fönnmaradván természetesen 
ez utóbbi esetben a magyar nyelvnek tanítására 
vonatkozó törvényes intézkedések föltétlen ér-
vénye és hatálya. Ahol magyar tannyelvű iskola 
nincs, ott az olyan hitfelekezeti elen.i iskolák-
ban, amelyekben állandóan vannak magyar 
anyanyelvű növendékek, vagy olyan nem magyar 
anyanyelvűek, akiknek magyarnyelvű oktatását 
atyjuk vagy gyámjuk kívánja : a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter elreadelheti, hogy ezek 
számára a magyar nyelv használtassák mint 
tannyelv; ha pedig a magyar anyanyelvűek 
száma a húszat eléri, vagy az összes beírt nö-
vendékeknek 20%-át teszi: számukra a magyar 
nyelv mint tannyelv okvetlenül használandó. 
Ha pedig a beírt tanulóknak legalább fele 
magyar anyanyelvű, a tanítási nyelv a magyar; 
de az iskolafönntartók gondoskodhatnak arról, 
hogy a magyarul nem beszélő növendékek anya-
nyelvükön is részesüljenek oktatásban. 

Minden oly népoktatási tanintézetekben azon-
ban, amelyekben az állam nyelve van egyedüli 
tanítási nyelvül bevezetve, ez az állapot többé 
meg nem változtatható. 

Az összes elemi népiskolák ismétlő-tanfolya-
mában a tanítás nyelve a magyar. 

Ezek az intézkedések érvényesek a községi 
elemi népiskolákban is. 

19. A nem magyar tanítási nyelvű elemi 
iskolákban, akár részesülnek állami segélyben, 
akár nem, a magyar nyelv a mindennapi tan-
folyam valamennyi osztályában a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által a hitfelekezeti 
iskolafönntartó meghallgatásával megállapított 
tanítási terv szerint és kijelölt óraszámban oly 
mérvben tanítandó, hogy a nem magyar anya-
nyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégez-
tével gondolatait magyarul élőszóval és írásban 
érthetően ki tudja fejezni. 

20. §. Nem magyar tanítási nyelvű községi 
és hittelekezeti elemi népiskoláknál alkalmazott 
tanítók alapfizetés- vagy korpótlék-kiegészítés-
ben a 16. g-ban megszabott föltételeken kívül 
csak a következő további föltételek teljesítése 
mellett részesülhetnek : 

1. ha az illető iskolákban a magyar nyelv, 
a számolás, a hazai földrajz és történelem, 
továbbá a polgári jogok és kötelességek taní-
tása községi iskolákban a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által megállapított tanterv szerint 
és óraszámban, k i z á r ó l a g az általa is engedé-1 O O 
lyezett tankönyvek és tanítási segédeszközök 
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használatával, hitfelekezeti iskolákban pedig a 
vallás-és közoktatásügyi miniszter által is jóvá-
hagyott, vagy amennyiben az iskolafönntartó 
részéről fölterjesztett tanterv jóváhagyható nem 
volna, általa megállapított tanterv szerint és 
óraszámban kizárólag az általa is engedélyezett 
tankönyvek és tanítási segédeszközök használa-
tával történik; 

2. ha az illető iskolában kizárólag a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által is helyben-
hagyott hazafias tartalmú olvasókönyvek és 
tanszerek használtatnak. 

21. §. Ha az állam valamely községi vagy 
felekezeti iskolai tanító alapfizetésének kiegé-
szítéséhez 200 koronát meghaladó államsegél-
lyel járul, a tanító alkalmazása a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter jóváhagyásától függ. 

Ha ezen tanítói állomásokra oly egyén vá-
lasztatnék, illetőleg oly egyénnek megválasztása 
terjesztetnék föl jóváhagyás végett, aki ellen a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter törvény 
alapján, vagy állami szempontból kifogást emel-
het, a miniszter 60 napra terjedhető záros 
határidő kitűzése mellett más egyén választására 
és újabb fölterjesztés tételére szólítja föl a 
tanító alkalmazására jogosultakat ; ha pedig a 
fölszólítás eredménytelen maradna, vagy ha az 
új fölterjesztés a föntebbi szempontokból másod-
ízben is kifogásra szolgáltatna okot : az esetben 
a tanítót az iskolafönntartó további meghall-
gatása nélkül a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nevezi ki, a hitfelekezetek által fönn-
tartott népiskolákat illetőleg azonban oly kor-
látozással, hogy a kinevezendő tanító ugyan-
ahhoz a vallásfelekezethez tartozzék, mint az 
illető iskola, és hogy e tanító személyére nézve 
az illetékes egyházi főhatóság előlegesen, záros 
határidő alatt, nyilatkozattételre hivassék föl. 
Oly egyén, aki ellen az egyházi főhatóságnak 
valláserkölcsi szempontból indokolt kifogása 
van, az illető hitfelekezeti iskola tanítójává nem 
nevezhető ki. 

Az államsegélyben részesülő községi elemi 
népiskoláknál az 1876. évi XXVIII. t. cikk 13. 
§-ának 1. pontjában körülírt tanítóválasztási 
eljárás a jelen § rendelkezéseinek megfelelően 
módosíttatik. 

A 200 koronát meghaladó államsegélyt élvező 
községi elemi iskolák tanítóinak választása körül 
fölmerült vitás ügyek végérvényes elintézése a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe 
tartozik 

22. §.' Az 1876. évi XXVIII. t.-cikk 7. g-ának 
3. és 4. pontja a községi elemi népiskolai ta-
nítók tekintetében a következőleg módosíttatik : 

1. A községi elemi népiskolai tanító fegyelmi 
vétséget követ el: 

a) ha a magyar nyelv tanítását elhanyagolja, 

vagy azt nem a jelen törvény 16., 19. és 20. 
§-aiban fölsorolt rendelkezések szerint, illetőleg 
saját hibája vagy mulasztása folytán nem az 
ott kitűzött célnak megfelelő átlagos eredmény-
nyel tanítja, vagy ha a 16. és 17., illetve 20. 
§§ meghagyásainak nem tesz eleget; 

b) ha az iskolában a kormány által eltiltott, 
vagy a 20. § esetében a miniszter által nem 
engedélyezett tankönyveket vagy ilyen tanesz-
közöket használ ; 

c) ha államellenes irányt követ : államellenes 
hánynak tekintendő különösen minden- cseleke-
det, amely az állam alkotmánya, nemzeti jellege, 
egysége, különállása vagy területi épsége, továbbá 
az állam nyelvének törvényben meghatározott 
alkalmazása és az állam címere, jelvénye és 
zászlója ellen irányul; 

d) ha hitfelekezetek vagy egyes társadalmi 
osztályok ellen, úgyszintén a tulajdon vagv a 
házasság jogintézménye ellen izgat, vagy ha a 
törvény ellenére magán- vagy köztulajdon föl-
osztásával ámít vagy növendékei vallását sértő 
nyilatkozatot tesz; 

e) ha az 1903. évi IV. t.-cikk 18. g-ának 
tilalma ellenére kivándorlási ügyekkel foglal-
kozik ; 

f ) közbotrányt okozó erkölcstelen magaviselet 
által ; 

g) a növendékekkel való durva bánásmódja 
által ; 

h) a fölöttes hatósággal szemben tanúsított 
engedetlenség vagy durva tiszteletlenség által ; 

i) egyáltalán tanítói és nevelői kötelességé-
nek vétkes elmulasztása vagy azzal ellenkező 
minden cselekedete által. 

A fölsorolt fegyelmi vétségek egyaránt meg-
torolandók, történtek legyen azok akár a tan-
helyiségben, akár azon kívül, vagy más állam 
területén élőszóban, írásban vagy nyomtatvány, 
képes ábrázolat, tankönyv vagy egyéb tanesz-
közök közreadása avagy terjesztése által. 

2. Mindezen fegyelmi vétségek alapján a köz-
igazgatási bizottság községi elemi népiskolában 
alkalmazott akár rendes, akár segédtanító ellen : 
az iskolaszék vagy ennek valamely tagja, úgy-
szintén valamely növendék törvényes képviselő-
jének vagy gondozójának följelentésére, vagy 
hivatalból is fegyelmi vizsgálatot rendelhet el, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendele-
tére pedig elrendelni köteles. 

A közigazgatási bizottság azt a tanítót, aki 
ellen bűnvádi vagy fegyelmi eljárás indíttatott, 
indokolt esetben állásától felfüggesztheti. Ha a 
tanító ellen bűntett vagy hivatalvesztéssel is 
büntetendő vétség miatt indíttatott meg a bűn-
vádi eljárás, vagy ha ellene bűntett vagy ugyan-
ilyen vétség miatt a büntető bíróság jogerős 
vád alá helyező vagy ezzel egyenlő hatályú 
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határozatot (főtárgyalást vagy közvetlen idézést 
elrendelő határozatot) hozott, a közigazgatási 
bizottság a felfüggesztést mindenesetre köteles 
kimondani. 

Ha a taaító ellen indított fegyelmi eljárás 
tárgyává tett cselekmény a fegyelmi vétség 
tényálladékán kívül büntetendő cselekmény 
(bűntett, vétség vagy kihágás) ismérveit is föl-
tünteti : akkor, amennyiben a fönnforgó fegyelmi 
vétség már tisztán fegyelmi szempontból is az 
állásról való elmozdítás kimondását teszi szük-
ségessé, a fegyelmi eljárás a büntető eljárásra 
való tekintet nélkül folytatandó és befejezendő, 
de a büntetendő cselekményről a kir. ügyész-
séget vagy a büntető eljárásra hivatott köz-
igazgatási hatóságot a büntető eljárás meg-
indítása végett szükséges adatok közlése mellett 
értesíteni kell. Ha pedig a fönnforgó fegyelmi 
vétség az állásról való elmozdítást tisztán fe-
gyelmi szempontból nem indokolja, az iratok 
a kir. ügyészséghez, vagy a büntető eljárásra 
hivatott közigazgatási hatósághoz azonnal át-
teendők, mely esetben a további fegyelmi el-
járás a bűnügynek jogerős befejezéséig függő-
ben tartandó. 

3. A fegyelmi vizsgálatot kis- és nagyközsé-
gekben a főszolgabíró, rendezett tanácsú és 
törvényhatósági joggal fölruházott városokban 
a polgármester teljesíti. A vizsgálat foganato-
sításának idejéről a tanfelügyelő értesítendő, 
aki a vizsgálatnál személyesen vagy megbízottja 
által jelen lehet. Az iskolaszék a vizsgálatnál 
mindig meghallgatandó. A tanító az ellene 
indított fegyelmi eljárás folyamán védő segít-
ségét is igénybe veheti. Az e célból megnevezett 
védőnek nem kell szükségkép az ügyvédi kar-
hoz tartoznia. 

A vizsgálat befejeztével a fegyelmi bírásko-
dást a közigazgatási bizottság fegyelmi választ-
mánya gyakorolja. Az ítélet a tanítóval való 
közlésétől számított 15 nap alatt a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez fölebbezhető ; az 
állásról való elmozdításra történt elítélés pedig 
fölülvizsgálat végett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez hivatalból fölterjesztendő. A fö-
lebbezés a közigazgatási bizottság elnökénél 
nyújtandó be. 

4. A községi elemi népiskolai tanító ellen 
foganatosított fegyelmi vizsgálat alapján a vizs-
gálat eredményéhez és a fegyelmi vétség foko-
zatához képest a következő fegyelmi bünteté-
sek szabhatók ki : 

a ) dorgálás; 
b) pénzbírság, amely a tanító nyugdíjába be-

számítható illetményeinek 10Vo-áig terjedhet; 
c) a korpótléknak bizonyos időre való meg-

vonása; a megvonás csak határozott időre szól-
hat, amely azonban két évnél hosszabb nem 

lehet ; a meghatározott idő a legközelebbi kor-
pótlékra nézve irányadó szolgálati évekbe nem 
számítható be ; 

d) állásától való elmozdítás. 
Azon ítéletben, melyben a tanító az állásá-

tól való elmozdítása a jelen szakasz 1. c) pont-
jában írt fegyelmi vétség miatt mondatott ki, 
az is kimondandó, hogy a tanító a fegyelmi 
ítélet jogerőre emelkedésétől számított bizonyos 
időn belül, mely idő azonban 5 évnél tovább 
nem terjedhet, tanítói állásra sehol sem alkal-
mazható. 

23. §. A hitfelekezeti illetékes hatóság a 
fegyelmi eljárást saját szabályai szerint foga-
natosítja. 

Minden hitfelekezeti illetékes hatóság köteles 
fegyelmi szabályait a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek tudomás végett előzetesen bemu-
tatni. 

A hitfelekezeti illetékes iskolai hatóság olyan 
felekezeti tanító ellen, akinek alapfizetés-, vagy 
korpótlék-kiegészítés címén bármilyen összegű 
államsegély van engedélyezve, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter fölhívására a fegyelmi 
eljárást megindítani köteles minden oly esetben, 
amelyben a jelen törvény 22. §-a értelmében 
fegyelmi eljárásnak van helye. Ha a fegyelmi 
eljárás a jelen törvény 22. §-ának 1. a)—c) pont-
jaiban fölsorolt fegyelmi vétségek miatt indít-
tatik meg, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter kívánságára a tanító állásától mindenesetre 
felfüggesztendő, aminek ha az illetékes egyházi 
hatóság eleget nem tenne, a fölfüggesztést a 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetle-
nül rendeli el. 

Ha a hitfelekezeti hatóság a fegyelmi el-
járást a rendelet vételétől számított 30 nap 
alatt meg nem indítaná, vagy ha azt kellő 
igazolás nélkül három hó alatt be nem fejezné, 
vagy pedig ha az ítéletet annak meghozatalától 
számított 15 nap alatt a miniszterhez föl nem 
terjesztené, mindez esetben a fegyelmi ügyet 
a jelen törvény 22. § ában körülírt eljárással 
és az ebben fölsorolt büntetési fokozatok al-
kalmazásával a közigazgatási bizottság látja el. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a jelen 
törvény 22.íj-ának l . a )—c) pontjaiban fölsorolt 
vétségek fönnforgása esetében a fegyelmi el-
járás megindítása iránt a hitfelekezeti hatóság-
hoz intézett fölhívással egyidejűleg, vagy az 
eljárás folyamán is az államsegély kiszolgálta-
tását bármikor felfüggesztheti. 

Ha az egyházi főhatóság valamely hitfele-
kezeti iskolai tanítót, aki akár fizetéskiegészí-
tés, akár korpótlék címén államsegélyt élvez, 
fegyelmi úton hivatalvesztésre ítél : ítéletét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 15 nap 
alatt fölterjeszteni köteles. 
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A miniszter a határozat vételétől számított 
egy hónapon belül a közigazgatási bizottság 
kiküldött tagjának közreműködésével ú j eljárást 
s ennek alapján újabb határozathozatalt ren-
delhet el. 

Ha a miniszter az említett időn belül nem 
nyilatkozik, a határozat végrehajtható. 

24. Hitfelekezeti, valamint magánosok és 
társulatok által fönntartott elemi népiskolánál 
alkalmazott tanító ellen, tekintet nélkül arra, 
vájjon van-e alapfizetésének vagy korpótléká-
nak kiegészítésére államsegély engedélyezve, 
vagy sem, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a jelen törvény 22. §-ában megszabott módon 
és az ott megállapított fegyelmi büntetések 
alkalmazásával foganatosítandó fegyelmi eljárást 
rendel el a jelen törvény 22. ^-ának 1. a) — e) 
pontjaiban fölsorolt esetekben, ha ezt az e pon-
tokban megjelölt állami érdekek biztosítása 
szempontjából szükségesnek tartja. 

E szakasz intézkedései azonban nem szün-
tetik meg az iskolafönntartók azon jogát és 
kötelességét, hogy az abban érintett nemzeti 
szempontok fölött saját hatáskörükben is őr-
ködjenek. Fegyelmi jogukat tehát ezekre nézve 
is érvényesíthetik, de ily esetekben tartoznak 
a vallás- és közoktatásügyi minisztert a fegyelmi 
eliárás megindításái ól haladéktalanul értesíteni, 
az ő kívánságára a tanítót állásától felfüggesz-
teni és ítélethozatal után az ítéletet az összes 
fegyelmi iratokkal a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez fölterjeszteni. A miniszter, ha ezt 
a jelen § első bekezdésében megjelölt okból 
szükségesnek látja, 15 napon belül a jelen tör-
vény 22. §-ában megjelölt hatóságok által és 
szabályozott módon foganatosítandó ú j fegyelmi 
eljárást rendelhet el, és ez esetben a más ha-
tóság által hozott fegyelmi ítélet az új eljárás 
befejezéséig függőben marad. Ha a miniszter e 
határidő leteltéig új eljárást el nem rendel, a 
fönntartó hatóság ítélete végérvényes. 

Egyáltalán a miniszternek jogában áll min-
den más hatóság által a jelen szakaszban föl-
sorolt fegyelmi vétségek címén megindított 
fegyelmi eljárás bármely szakában az ügyet, 
ha ezt a jelen § első bekezdésében megjelölt 
okból szükségesnek tartja, a 22. i;-ban meg-
állapított fegyelmi eljárásra átterelni, mely 
esetben ama fegyelmi eljárás megszűntnek te-
kintendő. 

A legyeimi eljárásból eredő költségek viselése 
tekintetében a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendeletileg intézkedik. 

A fegyelmi vizsgálatnak a jelen szakasz 
alapján hitfelekezeti tanító ellen történt el-
rendeléséről az illetékes hitfelekezeti hatóság 
értesítendő ; ugyanazzal közlendők a fegyelmi 
eljárás iratai és a fegyelmi ítélet is. 

25. §. Ha valamely iskolának tanítója állá-
sától a 22. § 1. a), b), c) pontjaiban fölsorolt 
okok valamelyikéből és azon szakaszban körül-
írt eljárással mozdíttatott el, az új tanító al-
kalmazása, tekintet nélkül arra, hogy élvez-e 
az illető iskola állami fizetéskiegészítést vagy 
nem, csak a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter jóváhagyása mellett történhetik, a jelen 
törvény 21. £-ának határozatai szerint, második 
hasonló alapon és módon történt elmozdítás 
ntán pedig a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az iskolát megszüntetheti és helyébe állami 
iskolát állíthat. Ha pedig a fegyelmi eljárásból 
kiderül, hogy az előfordult hibában az iskola-
szék cselekvőleg, azaz utasítás, rendelet vagy 
tilalom útján részes, a miniszter akkor is, ha a 
tanító ellen hozott ítélet nem szól hivatalvesz-
tésre, az illető iskolát már az első esetben 
vagy bezárja, vagy fönnmaradását új iskolaszék 
megválasztásától teszi függővé. 

Amennyiben ú j iskolaszék nem választatnék, 
vagy hasonló eset azután ismétlődnék, az iskola-
fönntartó az illető községben elveszti iskola-
fönntartási jogát. 

26. §. Ha a 22. § 1. a), b), c) pontjai alapján 
történt fegyelmi eljárás során kiderül, hogy az 
előfordult hibában olyan nem állami iskolai 
hatóság, melynek rendelkezési joga több nép-
iskolára kiterjed, cselekvőleg, azaz utasítás, 
rendelet vagy tilalom útján részes: a vallás-
és közoktatásügyi miniszer az illető hatóság alatt 
álló összes iskolák megvizsgálása iránt haladék-
talanul intézkedik ; a vizsgálat eszközlésére 
külön miniszteri biztost is küldhet ki. A vizs-
gálat eredményéhez és az eset súlyos voltához 
képest a miniszter első ízben vagy kellő biz-
tosítékot szerez hasonló hibák ismétlése ellen, 
vagy az illető iskoláktól az állami segélyt meg-
vonja, súlyosabb esetekben azokat be is zárja. 
Ismétlés esetén ezek az iskolák föltétlenül be-
zárandók és megszűnik az illető iskolafönntar-
tónak az a joga, hogy ugyanazokban a közsé-
gekben iskolát állíthasson. 

27. §. Ha a fegyelmi eljárás, vagy az előző 
szakasz értelmében megejtett vizsgálat torán 
kiderül, hogy a 22. § 1. ĉ ) pontjai alatt 
fölsorolt hibák valamelyikében a lelkész is 
részes, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
erről az illetékes egyházi főhatóságot értesíti 
és az 1898. évi XIV. t.-c. rendelkezései által 
szabályozott eljárással az illető lelkésztől az 
állami kongruakiegészítést, az eset súlyos voltá-
hoz képest, meghatározott időre vagy minden-
korra elvonhatja. Ha az illetékes egyházi fő-
hatóság a helyzet orvoslása iránt egy félév 
alatt kellő biztosítékot nem nyújt, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az illető iskolát be-
zárhatja és helyébe állami iskolát állíthat. 
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Súlyosabb esetekben a miniszter kimondhatja, 
hogy az illető lelkész állami iskolákban hit-
oktatással meg nem bízható. A más hitoktató 
kirendelésével esetleg összekötött többköltség-
nek megtérítéséhez a miniszter az illető hit-
felekezet részére törvényhozásilag engedélyezett 
javadalmak terhére méltányosan megállapítandó 
összeggel járulhat. 

28. §. Ha a fegyelmi vizsgálat során meg-
állapíttatik, hogy a magyar nyelv tanításában 
tapasztalt eredménytelenségnek nem a tanító 
szándékos mulasztása, hanem képességékek 
fogyatékossága volt az oka, ezen esetben az 
illető tanító, amennyiben az országos tanítói 
nyugdíjintézetnek tagja, nyugdíjazandó, illetőleg 
végkielégítéssel látandó el. Ha pedig nem volna 
tagja az országos tanítói nyugdíjintézetnek, az 
iskolafönntartó köteles a tanító mellé törvényes 
képesítéssel bíró segédtanítót alkalmazni. 

29. §. Ha az iskolafönntartó a 28. §-ban 
foglalt rendelkezések folytán üresedésbe jöt t 
tanítói állásra a jelen törvény 15. §-ának a) 
pontjában megkívánt kifogástalan képesítéssel 
bíró tanítót az állás üresedésbe jöttétől számí-
tandó 60 nap alatt nem alkalmaz, ezt a köz-
igazgatási bizottság előtt nem igazolja, vagy a 
tanító alkalmazására a közigazgatási bizottság-
tól — illetőleg 15 napon belül beadandó feleb-
bezés folytán a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tertől — halasztást nem nyer: ez esetben az 
illető iskolához a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az iskolafönntartó további meghallgatása 
nélkül, a közoktátási tárca terhére nevez ki 
tanítót, a hitfelekezetek által fönntartott nép-
iskolákat illetőleg azonban oly megszorítással, 
hogy a kinevezendő tanító ugyanahhoz a val-
lásfelekezethez tartozzék, mint az illető iskola. 

Az iskolafönntaró tanítóválasztási joga ezen 
tanítói állásra nézve csak akkor éled föl, mikor 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az általa 
alkalmazott tanítót elhelyezi. 

A 28. és 29. §§ rendelkezései csak 1912. év 
végéig maradnak érvényben. 

30. §. Az iskolafönntartók, illetőleg az iskola-
székek elnökei kötelesek a tanítói állomásokon 
történt bármiféle személyi változást, vagy a 
tanítói állások beszüntetését, újak rendszeresí-
tését 15 nap alatt a kir. tanfelügyelőnek be-
jelenteni. E rendelkezésnek elmulasztása esetén 
jogában áll a kir. tanfelügyelőnek az illető 
mulasító ellen 20 koronáig terjedhető rend-
bírságot alkalmazni, az országos tanítói nyug-
díj- és gyámalap javára. 

31. g A jelen törvény alapján a községi és 
hitfelekezeti népiskolai tanítók részére akár 
alapfizetés, akár korpótlék-kiegészítés címén 
engedélyezett államsegély a kir. adóhivatalnál 
az illető tanító nevére havi előleges részletek-

ben utalványozandó, oly kép, hogy minden év-
ben a január és július havi részletről szóló 
nyugta az illetékes kir. tanfelügyelőnek látta-
mozás végett bemutatandó. Az összes nyugták 
az illető iskolaszék elnöke által is láttamozandók. 

32. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolánál 
első ízben alkalmazott rendes tanító köteles 
magyar állampolgárságát a kir. tanfelügyelő 
előtt igazolni. Továbbá köteles a kir. tanfel-
ügyelő vagy ennek megbízottja és az illetékes 
iskolai hatóság előtt a következő hivatalos esküt 
az állam nyelvén letenni: 

„En N. N., rendes tanító, esküszöm az élő 
Istenre, hogy 0 Felsége apostoli királyom, 
magyar hazám és annak alkotmánya iránt 
tántoríthatatlan és rendületlen hűséggel visel-CD 
tetem, az ország szentesített törvényeit és tör-
vényes szokásait megtartom, a hazai hatóságok 
törvényes rendeleteit, valamint a tanítói tisz-
temmel járó kötelességeket mindenkor lelki-
ismeretesen, híven és pontosan teljesítem, és a 
gondjaimra bízott ifjúságot a magyar haza 
szeretetében fogom nevelni. Isten engem úgy 
segéljen !" 

A tanító csak ezen eskü letétele után fog-
lalhatja el állását, az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe csak ezen eskü letételének igazolása 
mellett vehető föl. A jelen törvény életbe-
léptekor már alkalmazásban levő mindazon 
tanítók pedig, akik akár alapfizetés, akár kor-
pótlékkiegészítés címén már államsegélyt élvez-
nek, kötelesek a jelen törvény életbeléptétől 
számított három hónap alatt, azok pedig, akik 
ily államsegélyt nem élveznek, egy év alatt a 
fönnebbi esküt az itt meghatározott módon 
letenni. A tanfelügyelő a tanító fizetésének 
kiegészítésére engedélyezett államsegélyről szóló 
első nyugtát csak úgy láttamozhatja, ha a tanító 
az eskü letételét előtte okmánnyal igazolja. 
Bármilyen jellegű elemi népiskolánál alkalmazott 
olyan tanító ellen, ki ez esküt megtagadja, a 
jelen törvény 22. §-ának 1. c) pontja alapján 
fegyelmi eljárásnak van helye. 

33. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolánál 
magyarnyelvű és csak olyan nyomtatványminták 
(iskolai fölvételi, előmeneteli és mulasztási 
naplók, mulasztási kimutatások stb.) alkalmaz-
hatók, amelyek a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által megállapított összes rovatokat 
tartalmazzák. E nyomtatványminták magyar 
nyelven töltendők ki. A községi iskolák és az 
államsegélyes hitfelekezeti népiskolák az állami 
iskolák számára megállapított nyomtatvány-
mintákat kötelesek használni és szintén magyar 
nyelven kitölteni. A tanulók számára kiadandó 
értesítő-könyvek és bizonyítványok bármily 
jellegű elemi népiskolánál magyar nyelven állí-
tandók ki. 
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Az iskolafönntartónak azonban jogában áll 
ezeket a magyar nyelv mellett hasábosan, a 
megállapított tannyelven is kitölteni. 

34. §. A jelen törvény 9., 17. első pontja, 
18., 19., 24., 25., 26., 33. és 35. §-ainak ren-
delkezései az 1868. évi XXXVIII. t.-c. IV. 
fejezete értelmében a magánosok és társulatok 
által fönntartott népiskolákra is alkalmazandók. 

Ha ilyen iskoláknál alkalmazott tanítók köz-
ségi vagy bitfelekezeti iskolához átvétetnek, a 
jelen törvény 2. §-ában megállapított alapfize-
tésen fölül, legföljebb 1893. évi október 1-től 
kezdve számítható összes szolgálati idejük figye-
lembevételével, a jelen törvény 3. §-a értelmé-
ben megállapítandó korpótlékokra is igénnyel 
bírnak. 

35. §. A jelen törvényben foglalt rendelke-
zések a tanítónőkre épen úgy alkalmazandók, 
mint a tanítókra, nemkülönben kiterjednek a 
hitfelekezeti népiskoláknál működő szerzetes-
rendi tanítókra és tanítónőkre a jelen törvény-
ben a tanítók képesítésére vonatkozólag meg-
állapított föltételek, továbbá e törvény 16., 17., 
18., 19., 20., 30. és 32. § ai. Ezen tanítók és 
tanítónők illetményei a törvényes kellékek fönn-
állása esetén a 14. § intézkedéseinek szemmel-
tartásával egyénenként szerzeteseknél 900, 
szerzetesnőknél 700 koronából álló, további 
változás alá nem eső összeggel egészíttetnek 
ki, ha azt kérelmezik. Az ezen számítási alapon 
egy-egy iskolára nézve megállapított segély egy 
összegben az iskolafönntartónak kezeihez utal-
ványoztatik ki. A segélyre való igény meg-
állapításának, valamint az eskütétel körüli 
eljárásnak módját a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletileg állapítja meg. 

Ha ilyen iskolákban a 22. § 1. a)—c) pontjai 
alatt fölsorolt hibák észleltetnének, úgy azokra, 
akár élveznek állami fizetéskiegészítést, akár 
nem, a jelen törvény 26. §-ában körülírt eljárás 
alkalmazandó. 

36. §. Jelen törvény 1907. évi július hó 1-én 
lép életbe, az abból eredő s az 1907. évre eső 
költségtöbblet a pénztári készletekből fedezendő 
s az 1907. évi állami költségvetés XXI. feje-
zete, 20. címének terhére számolandó el. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter föl-
hatalmaztatik, hogy a pénzügyminiszterrel egyet-
értőleg azoknak a községi és hitfelekezeti taní-
tóknak, akik fizetésük kiegészítésére edd ;g is 
állami segélyt nyertek, már az 1907. év első 
felében is az e törvény alapján ugyanez év 
második felében nyerhető segély terhére és 
abba beszámítandó előlegeket adhasson. 

37. §. E törvény életbeléptével az 1876. évi 
XXVIII. t. c. 7. § ának 3. és 4. pontja a köz-
ségi elemi népiskolai tanítók tekintetében, 
továbbá az 1893. évi XXVI. t.-c. egész terje-

delmében, valamint az 1879. évi XVIII. t.-c. 
4. Jí-ának utolsó pontja hatályát veszti. 

Az 1893. évi XXVI. t - c . 13. §-ának utolsó 
bekezdésében megállapított államellenes irány 
meghatározása helyébe ezen törvény 22. §-ának 
1. c) pontjában körvonalozott meghatározás lép. 

38. §. E törvény végrehajtásával a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
bízatnak meg. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólások.) 

E kérdésben valósággal elárasztottak ben-
nünket kézirattal. Legnagyobb sajnálatunkra, 
lapunk szűkre szabott terjedelme és a még 
megoldásra váró igen sok alkalomszerű tárgy 
nem engedi meg, hogy az összes beérkezett 
hozzászólásokat a maguk egész terjedelmében 
közöljük. Különben is úgy látjuk, hogy a tár-
gyat az eddigi hozzászólások — legalább külső 
vonatkozásaiban — teljesen kimerítették. 

Szerettük volna, ha a hozzászólók nemcsak 
tisztán egyéni vélemény ehet, haaem rendszeresen 
földolgozott bizonyító adatokat is állítottak 
volna sorompóba, mert ezt a kérdést csak úgy 
lehetne valójában megoldani, ha rendszeresen 
vezetett megfigyelések és körültekintő tanulmány 
alapján mérlegelhetnők a mellette vagy ellene 
szóló tényeket. Erre nézve már sokat tettek a 
külföldön, hol ergograffal, tapintó körzővel és 
különféle igen szellemesen megszerkesztett mód-
szerekkel iparkodtak földeríteni ezt és a vele 
rokon kérdéseket. Igen becses idevágó anyagot 
találtak volna pl. a kartársak Lay-nak Ex-
perimentelle Didaktik című munkájában is, mely 
külön fejezeteket szentel az elfáradásnak és a 
figyelem hullámzásának. Ha a hozzászólók 
egyike-másika hasonló irányban tanulmányokat 
végzett volna, talán maga is arra a sokak előtt 
meglepő eredményre jutott volna, hogy a tanulás 
szempontjából nem az első óra a legértékesebb, 
mint azt általánosan hiszik ; ' de a délutáni 
tanítástól oly keveset, vagy épen semmit sem 
várók is alkalmasint másképp vélekednének 
erről a napszakról, ha kísérleteket végeznek ez 
irányban. Az újabb kor vizsgálódásai sok min-
denre rácáfoltak, ami — puszta vélekedés 
alapján — a köztudatban mint megdönthetetlen 
igazság élt századokig. Nem buzdíthatjuk azért 
eléggé kartársainkat, akik annyi szeretettel 
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foglalkoznak iskolaügyünk felvirágoztatásával, 
hogy minél többen adják magukat a gyermek-
tanulmányozásra. Fölhívjuk egyben figyelmüket 
a Pedagógiai Könyvtárra (Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utca 47., Ferenc József Tanítók 
Háza), mely vidékre is kölcsönöz ki könyveket 
azoknak a tanítóknak, akik eziránt — kellő 
igazolással — hozzá fordulnak. 

E rövid kitérés után már most átadjuk a 
szót azoknak a tisztelt kartársaknak, akik az 
egyhuzamos tanítás kérdésében nyilatkoztak. 

Fuchs Jakab knézi kartársunk a már esz-
közlött hozzászólásokban fölsorolt aggodalmak 
előrebocsátása után így folytatja: 

„Nagy meggondolást igényel e kérdés külö-
nösen nemzetiségi vidékeken. Nem szabad 
feledni, hogy ott a tanítónak két, sőt néha 
három nyelvvel is keil bajlódnia. Ott nem sza-
bad megelégednie a tantervben előírt heti 
minimális óraszámmal, ha a kellő eredményt 
akarja elérni a magyar nyelv tanításában és 
az anyanyelvet sem akarja elhanyagolni. Már 
pedig erre nem elég hosszú a délelőtt. 

Egészen másképen bírálandó e kérdés pl. 
tanyai iskolákban, ahol alig is lehet másképen 
tanítani, mint egyhuzamban, délelőtt. Ott számba 
veendő a tanyák elszórtsága, a rossz útak, 
különösen télen és esős időben. 

Városokban, különösen nagyvárosi iskolákban 
is előnyösebb lehet az egyhuzamban való tanítás, 
de határozottan nem jó, sőt rossz a falusi 
iskolákban. 

A tanítóra is megbecsülhetetlen előnnyel 
járna az egyhuzamban való tanítás, de itt nem 
a tanító személyi érdeke, hanem az elérendő 
nevelési és tanítási eredmény a fő." 

Szentkereszty Tivadar nagyváradi kartársunk 
szerint egyedül a tanyai iskola az, ahol helyén-
való az egyhuzamos tanítás, de ott is csupán 
kényszerűségből és nem mint teljesen egyhuzam-
ban való tanítás. „Még itt is — úgymond — 
egy órai közbeeső szünettel tartom azt célszerű-
nek, hogy ezen idő alatt az iskola terme jól 
kiszellőztethető legyen s a növendékek a sza-
badban mozoghassanak, valamint a magukkal 
hozott eledelt elfogyaszthassák ; és csupán azért 
óhajtom, hogy a gyermekek ne legyenek kény-
telenek már hajnalban indulni az iskolába és 
későn este érkezni haza. A tanyai iskolákban, 
különösen télen, ez annyival is inkább keresztül-
vihető, mivel a gyermekek majdnem kivétel 
nélkül mindnyájan ott töltik a déli szünetet az 
iskolában." 

Végül megemlíti, hogy az 5 órai egyhuzam-
ban való tanítás a tanítót is kimerítené, jobban 
megviselné s így már ebből a szempontból sem 

tartja kívánatosnak a mostani módszertől való 
eltérést. 

Pánczél Imre, Temes-Bukovecről, már azért 
sem helyeselheti az egyhuzamos tanítást, mert 
úgy vélekedik, hogy a tüdővésznek, korunk e 
legveszedelmesebb betegségének az alapját a 
rosszul szellőztetett iskolákban rakják le. Még 
ma is se szeri, se száma az olyan iskoláknak, 
hol a tanító 100 —120 gyermekkel van egy 
teremben. Az egyvégből való tanításnak az 
egészséget veszélyeztető hatásának ecsetelése 
után így folytatja,: „Elvitathatatlan tény azon-
ban, hogy az egyhuzambani tanításnak van jó 
oldala is, különösen ott, ahol 2 — 3, sőt 4—6 
km.-nyi távolságról járnak be a tanulók. Ily 
helyeken az út hosszúságán kívül a kellemetlen 
hideg, havas, esős időjárás csak szaporítja a 
mulasztók számát, ha a gyermekeknek kétszer 
kell följárni ok. Ha pedig magukkal hozzák 
szerény ebédjüket, mely legtöbbször csak kenyér-
ből és szalonnából áll, csakhamar elfogyasztják 
azt s a 3 — 4 órás szünetet esős, hideg időben 
többnyire a tanteremben töltik. Hogy 40—50 
hasonló körülmények között lévő tanulónak 
— vegyes, osztatlan iskolánál pl. — nem- és 
korkülönbség nélkül való együttléte az iskola 
négy fala között mekkora erkölcsi veszélyt rejt 
magában a tanító legnagyobb ébersége mellett 
is, azt ecsetelni fölösleges. Ha tekintetbe vesszük 
még azt is, hogy ilyenkor a tanulók ugyanabban 
a teremben, ugyanabban a levegőben és padban, 
hiányos ebéd mellett egyhuzamban 7—8 órát 
töltenek, úgy nyilvánvaló, hogy a gyermekek-
nek ezen együttléte csak káros következmé-
nyekkel járhat." Azért az egyhuzamban való 
tanítást sikerrel alkalmazhatónak véli ott, hol 
a gyermekek nagy többsége különben sem megy 
délben haza. 

Hirsch József csorvási uradalmi tanító sem 
híve az egyhuzamos tanításnak, ugyanazon 
okoknál fogva, amelyek miatt többi kartársunk 
is ellenzi. A tanító szempontjából ő is helyeselné, 
ha így több szabad ideje lenne, amit a köz és 
saját javára fordíthatna, mert nálunk bizony 
mind a köznek, mind magának a tanítónak is 
nagy szüksége volna arra, hogy iskolán kívül 
is dolgozzék. Nem szabad a? ónban szem elől 
téveszteni, hogy a tanító elsősorban mégis csak 
tanító s bármennyire fölhasználhatná is, ami 
ideje a tulajdonképeni tanításon kívül marad, 
nem szabad, csak azért, hogy másra több ideje 
legyen, a tanítási időt a gyermekek hátrányára 
tömöríteni. 

„Ha a téli hideg, havas, fagyos időben meg 
akarjuk kímélni növendékeinket a kétszeri 
iskolába jöveteltől, — mondja cikke végén — 
úgy beszéljünk arról, hogy nem volna-e helyes 
olyan iskolákban, ahová a gyermekek nagy része 
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messziről jön s amely iskolák túlnyomóan osz-
tatlanok, a zord téli időre a megosztott tanítást 
behozni, olyanformán, hogy pl. délelőtt jönnének 
föl a III., IV., V., VI. osztályosok, délután az 
I., II. osztályosok. így igazán megkímélnék 
növendékeinket. Sőt érdemes gondolkodni róla, 
hogy nem volna-e helyes ezen rendszert egész 
éven át követni." 

Nagy Sándor mezöhegyesi tanító szerint 
ennek a kérdésnek az elbírálásában tisztán a 
helyi viszonyok, a terep- és éghajlati körül-
mények az irányadók. Oly községekben, ahol 
az iskola minden gyermek részéről könnyen 
hozzáférhető, ahol az időjárásban észlelhető 
szélsőségek nem képeznek elháríthatatlan aka-
dályt : föltétlenül előnyösebb a napi anyag 
megosztása, ami sem a gyermekeket, sem pedig 
a tanítót nem meríti ki annyira, mint az egy-
huzamban való tanítás. 

Egyhuzamban lanítani csak ott kell, ahol 
— muszáj ! Ahol a délutáni tanításra való meg-
jelenés a tanulónak a legnagyobb megerőlteté-
sébe kerül, ahol ez gyermekkínzás volna és 
ahol tapa>ztalat szerint csupán a mulasztásokat 
szaporítja. Kényelmi természetű okok e kérdés 
eldöntésében irányjelzőkként nem szerepel-
hetnek. 

Tóth Lajos becskei kántortanító az egyhuza-
mos tanítás egyik legfőbb technikai akadályának 
falusi iskoláinknál a világítást tartja. „Falusi 
iskolákban — mondja — az egyhuzamban való 
tanításnak is legkésőbben 12 órakor véget kell 
érnie. így kívánja ezt a falusi ember napi és 
étkezési rendje. Ezen esetben tehát a tanításnak 
5 órás szorgalmi idő mellett reggeli 7 órakor 
okvetlenül kezdetét kellene vennie. Ismerek 
akárhány falusi iskolát, amelynél a világosságot 
két-három 40 X 60, legföljebb 60 X 80 cm. 
méretű ablak szolgáltatja. Téli, borús napokon 
reggel 7 órakor még a rendes méretű ablakok 
mellett is egészen sötét a szoba. Előtérbe lép 
tehát a mesterséges világítás szükségessége. 
Olyan minőségű és mennyiségű lámpát, amely 
megfelelő világosságot szolgáltatna, a falusi 
iskolaszék nekünk be nem állít a tantermünkbe, 
már csak anyagi okokból sem. Egy másik aka-
dály az, hogy az egyhuzamban való tanításhoz 
képtelenség osztatlan iskoláknál jó órarendet 
készíteni, amiből kifolyólag szellemileg túl 
lesznek terhelve a növendékek. Pedig túlsúlyban 
az osztatlan iskolák vannak." 

Imrey Arpádné, a kispesti Petőfi-utcai leány-
iskola nevében a következőket í r ja: „Mi mái-
évek óta elvben emellett küzdünk, mert talán 
sehol sem volna oly szükséges az egyhuzamban 
való tanítás, mint épen a főváros környékén. 
A lakosok életmódjától eltekintve, mely ezt a 
rendszert kívánatossá teszi, elsősorban a gyer-

mekek testi fejlődése érdekében tartjuk ezt 
szükségesnek, mert az emberiség réme, a tüdő-
vész, — mely anyakönyvvezetőnk szavai szerint 
itt 9 0 ° / o át teszi a haláleseteknek — ily módon 
kevésbé találna fejlesztő melegágyra, még az 
iskolában is, hol a gyermekek délelőtt-délután 
nagy tömegekben vannak összezsúfolva a testi, 
sőt az egészséges szellemi fejlődés óriási hátrá-
nyára. 

De nemcsak a fővárosban, hanem helyben 
is tapasztaltuk már, hogy az egyhuzamban való 
tanítás igen jó és alkalmas. Ugyanis községünk 
rohamos fejlődése kényszerített bennünket a 
váltakozó rendszer alkalmazására, s noha ez 
össze sem hasonlítható az egyhuzamban való 
délelőtti ideális tanítással, mégis az eredmény 
minden tekintetben teljesen kielégítő volt. 

Az egyhuzamban való tanítás még az erkölcsi 
magaviselet tekintetében is jobb. A gyermek 
többnyire az utcán romlik el. 

Az egésznapos tanításnál a gyermekek nagy 
része ebéd után azonnal útra kél, hogy pajtá-
saival mielőbb találkozzék s megkezdődik a 
játék, ebből következik a veszekedés, verekedés ; 
vagy összebeszélnek és elmennek iskolát kerülni, 
amire nem volna alkalmuk az egyhuzamos 
tanítás mellett, amikor a szülők délutánra otthon 
tartják őket." 

Zoványi Lajos zilahi kartársunk az egész-
napos tanítás barátja, mert elsősorban az iskola 
célját keresik s a gyermeknevelést tartja a 
legfőbb betöltendő föladatnak. Úgyis általános 
a panasz, hogy fölötte kevés az iskola hatása, 
hogy nem vagyunk képesek ellensúlyozni a 
családnak néha káros befolyását. Nem arra 
kell hát törekednünk, hogy a napnak kevesebb 
részében legyen a gyermek iskolában, hanem 
ellenkezőleg, minél több időt töltsön a neve-
lésnek ezen szentelt csarnokában. Különösen 
az a szegény gyermek, kire odahaza sem fel-
ügyelet, sem meleg ebéd nem vár. És itt igénybe 
kell venni a társadalmat is. A példa erre már 
megvan Zilahon. Egyik ifjú lelkész buzgólko-
dására „Szövetség" alakult, melynek tagjai 
(mindnyájan nők) 10 — 11 órától 1A2 óráig 
fölváltva ügyelnek föl a napközi otthon el-
hagyatott gyermekeire. Megmosdatják őket, 
fölvarrják leszakadt gombjaikat, fölolvasnak 
nekik, fölkérdezik délutáni leckéiket, egyszóval, 
nevelő befolyást gyakorolnak ezen gyermekekre, 
helyettesítenek minket, tanítókat, s mindezt 
talán még sikeresebben végzik, mint mi — a 
délelőtti tanítástól kimerülve — végeznők. Ezt 
a példát kell meghonosítani mindenütt, hol 
távol lakó gyermekek vannak. Ez az ideális nép-
nevelés! Hadd ismerje meg mindenki, mi a 
tanító munkája s a társadalomnak nemesebb 
érzésű tagjai hadd vegyenek részt a nagy mun-
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kában ! A tanítónak nem szabad kivonnia magát 
sehonnan, ahol az ő képességére, munkájára, 
erejére van szükség, de másfelől a társadalom 
se hárítson minden terhet a tanítóra. 

Egyetlen esetben pártolná az egyhuzamban 
való tanítást: ha a szülők munkája, foglalko-
zása, életmódja is úgy lenne berendezve, hogy 
a délutánokat teljesen a családnak, a gyermek-
nek szentelhetnék. Amíg azonban ez be nem 
következik, csak hadd menjen a gyermek isko-
lába délután is. 

(Második közlemény a jövő számban.) 

Igeragozás. 
(Vázlatos tanítás.) 

T. Mondjatok cselekvést jelentő szókat, vagy 
másképen igéket ! Gy. ír , olvas, számol, rajzol, 
énekel stb. 

I. Egyesszám. T. Én írok, hány személy 
végzi itten az írásbeli cselekvést ? Gy., Egy. T. 
Hát itten, hogy: írsz? Gy. Egy. T. Es itten, 
hogy: ír? Gy. Szintén egy. T. Mivel ezekben 
a kifejezésekben : én írok, te írsz, ő ír a cselekvő 
személyek száma mindig csak egy ; melyik szám-
ban lesznek ezek az igék? Gy. Egyesszámban. 
T. Mondjatok igéket egyesszámban ! 

II. Többesszám. T. Mi írunk, hány személy 
végzi itten az írásbeli cselekvést, egy vagy több? 
Gy. Több. T. írtok, írnak? Gy. Szintén több. 
T. Mivel itten: írunk, írtok, írnak nem egy, 
de több az írásbeli munkálkodók száma, melyik 
számban lesznek ezek az igék ? Gy. Többesszám-
ban. T. Mondjatok igéket többesszámban ! T. Az 
igéknek tehát hány számuk van ? Gy. Egyes- és 
többesszámuk. T. Az egyesszámban hány és 
a többesszámban hány személy végzi a cse-
lekvést? Gy. Az egyesszámban egy, a többes-
számban pedig töbln személy végzi a cselekvést. 

III. Személyek. T. Én írok, te írsz, ô ír, 
melyik számban vannak ezek az igék ? Gy. 
Egyesszámban. T. Mi írunk, ti írtok, ők írnak ? 
Gy. Többesszámban. T. Ebben a kifejezésben: 
én írok, az ige mellett melyik szó van? Gy. 
Én. T. Milyen jelentésű szó ez ? Gy. Névmás. 
T. Mivel pedig személynek a mása ? Gy. Sze-
mélyes névmás. T. Én, első második vagy har-
madik személyt jelent ? Gy. Elsőt. T. Tehát ha 
én azt mondom : én írok, hányadik személy végzi 
itt a cselekvést ? Gy. Az első személy. T. írsz ? 
Gy. A második személy. T. És itten, hogy : 
ő ír? Gy. A harmadik személy. T. Hány sze-
mélye van tehát az igének az egyes számban? 
Gy. Három, ú. m. egy, kettő, három személy. 
T. Mi írunk, melyik számban van ez az ige ? 
G-y. Többesszámban. T. Melyik szó áll itten 
az ige előtt? Gy. Mi. T. Első, második vagy 
harmadik személyek végzik itt a cselekvést ? 

Gy. Elsők. T. Ti írtok? Gy. Második. T. És 
itten, hogy írnak? Gy. Harmadik. T. Ennél-
fogva a többesszámban is hány személye van 
az igének ? Gy. Három stb. 

IV. Idők. T. Tanítok, melyik számban és 
személyben van ez az ige? Gy. Az egyesszám 
első személyében. T. Idő telik el azzal, míg én 
tanítok ? Gy. Idő. T..Hátha azt mondom, hogy : 
figyeltek? Gy. Azzal is. T. A cselekvés (ige) 
tehát miben történik ? Gy. Időben. T. Asztal, 
zöld, három stb. ezek is történnek? Gy. Nem. 
T. Ha nem történnek, akkor időben sem tör-
ténhetnek ? Gy. Nem. T. Ekképen csak a cselek-
vés (ige) történik időben? Gy. Igen. T. Tehát 
csak az igének van ideje ? Gy. Igen. T. De 
aztán annak van ? Gy. Igen. 

T. Ha azt mondom: tanítok, mikor végzem 
én a tanításbeli cselekvést? Gy. Most. T. Tehát 
jelenleg? Gy. Igen. T. Ha jelenleg végzem, 
akkor melyik időben lesz ez az ige, hogy : 
tanítok ? Gy. A jelen időben. T. Hat ezek : 
állsz, járnak, énekeltek? Gy. Szintén jelen időben. 

T. Én tanítottam tegnap, tanítottam, ez a 
cselekvés is most történik ? Gy. Nem. T. Hát 
talán már elmúlt? Gy. Igen. T. Ha ez a cse-
lekvés már elmúlt, melyik időben lesz ez az 
ige, hogy : tanítottam ? Gy. Az elmúlt időben. 
T. Mondjatok igéket a mult időben! 

T. Én holnap fogok tanítani. Most történik-e 
itten a tanításbeli cselekvés, vagy már meg-
történt, avagy csak ezután fog megtörténni ? 
Gy. Ezután. T. Tehát csak a jövőben? Gy. 
Igen. T. Ha csak a jövőben, melyik időben 
lesz azért ez az ige, hogy: tanítani fogok? 
Gy. A jövő időben. T. A cselekvés ekképen 
hány időben megy végbe ? Gy. Háromban, ú. m. 
jelen-, mult- és jövő időben. (A mellékidők kifej-
tése.) T. Mely időben lesznek ezek az igék: tanulsz, 
számolt, rajzolni fogunk? Gy. Jelen-, mult- és 
jövő időben. T. Mely számban és személyben ? 

V. Módok. T. Én írok, te írsz, ő ír, mi Írunk, 
ti írtok, ők írnak, úgy vannak-e ezek mondva, 
mint bizonyos cselekvések? Gy. Igen. T. Mi 
írtunk, ők írni fognak, ezek is úgy vannak 
mondva, mint bizonyosan megtörtént vagy meg-
történő cselekvések ? Gy. Igen. T. Tehát bizo-
nyosak a cselekvésbeli módjaik? Gy. Igen. T. 
Jelenthetnéd nekem ezt teljes bizonyossággal, 
hogy: írtok? Gy. Igen. T. Ha jelenthetnéd, 
mely módban lesznek ekképen ezek az igék : 
én írok, te írsz s tb? Gy. Jelentő módban. T. 
Ezek is jelentő módban lesznek : írtatok, írt, 
írni fognak stb. Gy. A jelentő módban. T. 
Miért? Gy. Mert bizonyosságot fejeznek ki, 
egyszóval mert jelentenek. T. Mivel a jelentő 
módban az ige teljes bizonyossággal mondja 
meg a cselekvést, ennélfogva a jelentő módnak 
mi a jellege? (hj. A bizonyosság. 
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T. Te írnál, ha tollad volna, teljes bizo-
nyossággal van ez mondva ? Gy. Nem. T. Nem 
bizony, mert itt az írásbeli cselekvés ehhez a 
föltételhez van kötve: hogy ha tollad volna. 
Mivel itten a cselekvésbeli módozat föltételhez 
van kötve, milyen módban lesz ez az ige, hogy : 
te írnál? Gy. Föltételező módban. T. Ekképen 
ezek is föltételező módban* lesznek : írt volna, 
írni fognánk, stb. ? Gy. Igen. T. Miért ? Gy. Mert a 
cselekvést föltételesen fejezik ki. T. A föltéte-
lező mód tehát mit fejez ki? Gy. Föltételt. T. 
Igen, vagy másképen ami lehetséges, tehát 
lehetségest. Azt is meg kell jegyeznetek, hogy 
a föltételező módot, mivel föltételt foglal ma-
gában, másképen foglaló módnak is hívják. 

T. Álljatok föl ! föltételesen van ez kifejezve ? 
Gy. Nem. T. Mikor azt mondtam : álljatok föl, 
parancsolólag fejeztem ki magamat ? Gy. Igen. 
T. Tehát ennek az igének kifejezésbeli módja 
parancsoló? Gy. Igen. T. Ha a módja paran-
csoló, akkor milyen módban lesz ez az ige, 
hogy : álljatok föl ? Gy. Parancsoló módban. T. 
Mit fejez ki a parancsoló mód ? Gy. Paran-
csolást. T. Igen, vagy másképen szükségest. 
Milyen módokban lesznek ezek : ír. írnék, írjatok ? 
Gy. Részint jelentő, részint föltételező, részint 
parancsoló módban. T. Miért ? Gy. Mert a cse-
lekvést részint úgy fejezik ki, mint bizonyosat, 
részint mint lehetségest, részint mint szükségest. 

VI. Tárgyas és tárgyattan igék. T. Én ta-
nultam a leckét. Mely tárgyra irányul itt a 
tanulásbeli cselekvés? Gy. Erre, hogy: leckét. 
T. Tehát a cselekvésnek ez a tárgya ? Gy. Igen. 
T. Olvastam a verset. Mely tárgyra irányul itt 
az olvasásbeli cselekvés ? Gy. Erre, hogy : verset. 
T. Tehát melyik a tárgya a cselekvésnek ? 
Gy. Ez, hogy : verset. T. Mivel ezeknek az igék-
nek: tanul, olvas, van tárgyuk, milyen igék 
lesznek ezek ? Gy. Tárgyas igék. T. Mondjatok 
tárgyas igéket ! Gy. Számol, farag, rajzol stb. 

T. Én als:om. Mondhatom-e én ezt így: én 
alszom az ágyat? Gy. Nem. T. Van-e tehát 
ennek az igének tárgya? Gy. Nincs. T. Ha 
nincs, akkor milyen ige lesz ez, hogy : alszom ? 
Gy. Tárgyatlan ige. T. Mondjatok tárgyatlan 
igéket ! Gy. Jár , megy, ül, áll stb. T. A tárgyas 
igének van mindig tárgya? Gy. Van. T. Hát 
a tárgyatlan igének? Gy. Annak soha sincs. 

T. írok. Tárgyas ige-e ez, vagy tárgyatlan ? 
Gy. Tárgyas. T. írok valamit. Tudjátok-e bizo-
nyosan, egész határozottsággal, hogy mit írok ? 
Gy. Nem. T. Tehát a tárgyát nem tudjátok 
határozottsággal ? Gy. Nem. T. Csak határozat-
lanul? Gy. Igen. T. Ha csak határozatlanul 
tudjátok, milyen cselekvésű ige lesz ez ? Gy. 
Határozatlan cselekvésű ige. T. írtad a föl-
adványt. Milyen ige ez: írtad, tárgyas, vagy 
tárgyatlan ? Gy. Tárgyas. T. Teljes határozott-

\ 

sággal tudod a cselekvésbeli tárgyát ? Gy. Igen. 
T. Tehát határozottan? Gy. Igen. T. Milyen 
cselekvésű ige lesz ez tehát ? Gy. Határozott 
cselekvésű ige. T. A határozottságot és hatá-
rozatlanságot közös névvel másképp alaknak is 
mondják. A tárgyas igéknek ehhez képest hány-
féle alakjuk van ? Gy. Határozott és határozatlan 
alakjuk. T. Milyen alakú igék lesznek ezek: 
ír, tanulod, olvas, faragja, tanulunk, írjátok, 
számolnak, számolják ? 

VII. Az igeragozás fogalma. T. Eddigelé 
láttuk, hogy az igéknek van egyes- és többes-
számuk, mindenik számban három személyük, 
jelen, mult és jövő idejük, jelentő, föltételező 
és parancsoló módjuk, továbbá, hogy vannak 
tárgyas és tárgyatlan igék és az előbbenieknek 
határozott és határozatlan alakjuk. Ez utóbbit 
jelenleg figyelmen kívül hagyva, most meg-
nézzük, hogy micsoda csinálja bennük azt a 
változást, hogy egyszer egyes-, máskor többes-
számban, egyszer első, aztán második, aztán 
ismét harmadik személyben, egyszer jelen, 
máskor mult, harmadszor meg jövő időben és 
végre egyszer jelentő, máskor föltételező és 
harmadszor meg parancsoló módban vannak? 

aj Személyrag. T. ír. Van-e ehhez az igéhez 
valami ragasztva? Gy. Nincs. T. Jegyezzétek 
meg jól, hogy amely szóhoz nincsen semmi 
sem ragasztva, az a szó tőszó. Ennélfogva ez 
a szó, hogy: ír, milyen szó lesz? Gy. Tőszó. 
T. írok, írsz, írunk, írtok, írnak. Van-e ezekhez 
az igékhez valami ragasztva ? Gy. Van. T. Me-
lyek azok a ragasztékok ? Gy. ok, sz, unk, tok, 
nak. T. Mivel ezeket a szócskákat ragasztottuk, 
mik lesznek ezek ? Gy. Ragok. T. Mivel igéhez 
ragasztottuk őket ? Gy. Igeragok. T. írok. Melyik 
számban és személyben van? Gy. Egyesszám 
első személyben. T. Mely rag tette oda? Gy. 
Az ok rag. T. Vagy helyesebben csak a k rag. 
Mivel ez a rag egyesszámot első személyt jelöl, 
milyen rag lesz ez, hogy : ok ? Gy. Az egyesszám 
első személy ragja. T. Vagyis egyszerűen szám-
és személyrag. Akkor ezek is szám- és személy-
ragok lesznek : sz, nk, tok. nak ? Gy. Igen. (így 
fejtendők ki a többi szám- és személyragok.) 

b) A mult idő „tu ragja. T. írtam, írtál, 
írt, írtunk, írtatok, írtak. Mely időben vannak 
ezek ? Gy. A mult időben. T. Melyik itt minden 
szóban a tőszó? Gy. ír. T. Melyik az a rag, 
amelyet ha kivennék ezekből az igékből, azok 
közül egy sem volna a mult időben ? Gy. A t. 
T. Tehát ez a rag tette ezeket az igéket a 
mult időbe ? Gy. Igen. T. Milyen rag lesz ehhez-
képest a t rag? Gy. A mult idő ragja. 

c) A föltételező mód ragja. T. Én írnék, ha 
tollam volna. Melyik ebben az igében: írnék, 
a tőszó? Gy. Ir. T. Melyik a személyrag? 
Gy. A k. T. Ki tudja kitalálni, hogy a né 
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milyen rag lesz ? Gy. A föltételező mód ragja. 
(Notándum a gyermek ezt a föntebbiek után 
könnyen kitalálhatja.) T. írnál, írna, írnánk, 
írnátok, írnának. Melyek itten a föltételező 
módnak a ragjai ? Es melyek a személyragok ? 
Gy. A föltételező módnak a ragjai : ná, na. A 
személyragok: l, a, nk, tok, nak. T. Melyek a 
föltételezőmódnak a ragjai ezekben: tanulna, 
verne, olvasnánk, űzné ? Gy. na, ne, ná, né. 
T. Melyek tehát a föltételező módnak a ragjai ? 
Gy. A na, ne, ná, né. T. Külsőleg tehát honnan 
lehet fölismerni a föltételező módot? Gy. A na, 
ne, ná, né ragokról. (Itt megjegyzendő, hogy 
a föltételező mód ragja tulajdonképen az n, 
de a komplikációk kikerülése végett jobbnak 
látjuk itt a na, ne, ná, né elnevezést. 

d) A parancsoló mód ragja. T. írjak. Melyik 
módban van ez az ige ? Gy. A paranesoló 
módban. I . Melyik ennek az igének a töve ? 
Gy. Ir. T. Ki tudja kitalálni, hogy melyik itten 
az a rag, amely a parancsoló módot képviseli? 
Gy. A j. T. írjak, írjon, írjunk, írjatok, ír-
janak. Melyik mindegyikben a parancsolást 
kifejező rag ? Gy. A j. T. Ekképp a paran-
csoló módnak a ragja? Gy. A j. 

T. Az igék számát és személyeit miről lehet 
külsőleg fölismerni? Gy. A szám- és személy-
ragokról. T. A mult időt? Gy. A t ragról. 
(A többi időkről itt nem szólhatunk, mert arra 
nincs terünk.) T. A föltételező módot? Gy. A 
na, ne, ná, né módragokról. T. És a parancsoló 
módot. Gry A j ragról. 

VIII. Összefoglalás. T. Miket ragasztottunk 
mi itten a szókhoz ? Gy. Ragokat. T. Mivel 
ragokat ragasztottunk, hogy nevezhetnők mun-
kánkat? Gy. Ragozásnak. T. Milyen ragokat 
ragasztgattunk? Gy. Szám-, személy-, idő- és 
módragokat. T. Es milyen jelentőségű szókhoz 
ragasztgattuk mindig őket ? Gy. Igékhez. 
T. Ennélfogva ragozásunk milyen ragozás lesz ? 
Gíj. Igeragozás. T. Mi ekképen az igeragozás ? 
Gy. Ha az igékhez szám-, személy-, idő- és 
módragokat ragasztunk. T. Helyes. 

Ezután következnék a részletekbe való bele-
mélyedés és az igeragozásnak ortográfiai ki-
használása. Amely utóbbira a következő típusú 
példák lehetnének irányadók: 

a) Haladsz, maradsz, vetsz, tudsz stb. (Fone-
tikájuk: halacc, maracc, vecc, tucc.) 

b) Ettem, ettél, evett, adtam, adtál, adott stb. 
c) Ennék, vinnél, menne, hinnénk, vennétek, 

vennének stb 
d) Mossak, üss, fűtsön, űzzünk, fűzzetek, 

másszanak stb. 
e) Adjak, fedj, fürödjünk, maradjatok, szalad-

janak stb. (Fonetikájuk : aggyak, feggy, fürögy-
gvünk, maraggyatok, szalaggyanak.) 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

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

Nyugdíjat utalványozott: Sváb Kálmán 
székesfehérvári közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 2060 K t ; Zsiray József vései ág. 
hitv. ev. el. isk. elaggott tanítónak évi 1020 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Bilischich Pál nyug. borosdi róm. kath. 
tanító özv., szül. Pavitsich Máriának évi 452 
K-t; néh. Halápi János újpesti áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Ilutter Annának évi 760 K-t, 
Ede és János nevű kkorú árváinak egyenként 
126 K 66 f-t, együtt 253 K 32 f-t, mind-
össze 1013 K 32 f-t; néh. Homloki (Hirl) 
Márton nyug. róm. kath. tanító özv., szül. Hosojf 
Teréziának évi 300 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap folyó évi közgyűlését 

augusztus végén, alkalmasint 27 én fogja meg-
tartani. Ezen a közgyűlésen kerül betöltésre a 
dr. Göőz József lemondása folytán megürese-
dett alelnöki állás is. Az alap vezeí őségé ismé-
telten figyelmezteti a t. kartársakat, hogy ösz-
töndíjakért, segélyekért, valamint a Tanítók 
Házaiba való fölvételért július 10-ig lehet 
folyamodni. Július 10-én túl érkező kérvénye-
ket az elnökség semmi körülmények közt sem 
fog javaslatába fölvenni. A kérvények nem az 
elnökhöz, hanem a titkári hivatalhoz (VIII., 
Szentkirályi-utca 47. sz.) küldendők. 

— A kuruc dalköltészet. Kálmán Farkas, 
a mult év októberében elhunyt gyomai ref. 
lelkész egyik leghivatottabb művelője volt a 
régi énekművészetnek, egyházi és világi téren. 
Egész élete, minden munkássága a régi énekek 
művelésében összpontosul, kitartó szorgalommal 
gyűjtötte és dolgozta föl a régi kódexek adatait, 
harcra szállt nem egy hatalmas emberrel az 
igazáért és önzetlenül, minden anyagi érdek 
kizárásával, csupán a saját lelki gyönyörűségére 
és az ifjúság lelkesítésére dolgozott. Most, hogy 
Békés vármegye közönsége nagy hangversenyt 
rendezett — dr. Fábry Sándor főispán véd-
nöksége alatt — a híres kuruc pap emlékére 
Békésgyulán, amelynek tiszta jövedelméből sír-
emléket állít és hátrahagyott kuruc nótáit adja 
ki tisztelőinek serege, aktuálisnak találjuk fölele-
veníteni munkásságának önzetlenségét és föl-
hívni a zene- és énekügy iránt érdeklődő kö-
zönség figyelmét arra, hogy azt a nagy és 
önzetlen munkásságot és szerénységet talán 
méltányos volna elismeréssel, pártolással jutal-
mazni. Ezt az elismerést és méltánylást a M. 
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Tud. Akadémia kezdte meg most, amikor az 
elhunyt Kálmán Farkas korszakalkotó, úttörő 
két munkáját : 1. Adalékok a XVI. és XVII. 
század irodalomtörténetéhez és 2. Éneklexikon. 
Ének- és irodalomtörténeti útmutató a legrégibb 
időktől 1711-ig címmel az író halála után az 
elhunyt özvegyétől megszerezte és kiadásra el-
fogadta, írói tiszteletdíjával az özvegyet jutal-
mazván. Ugyancsak az Akadémia vásárolta meg 
az öreg úr híres könyvtárának értékes köny-
veit. Az Akadémia ezen méltányos eljárását 
követnie kellene a közoktatásügyi minisztérium-
nak, elrendelvén, hogy Kálmán Farkasnak a 
Kókai kiadásában megjelent és elemi iskolások 
számára írt kuruc nótái kötelező tantárgy legyen 
minden elemi iskolában, a békésmegyei közön-
ség kegyelete folytán kinyomandó 25 nagyobb-
szabású kuruc nóta pedig a gimnáziumokban 
legyen kötelező tantárgy. Ezzel elsősorban némi 
kis elismerést nyerne a kiváló férfiú nagy szor-
galma és lelkesedése, másrészt jutalmazva lenne 
némiképen önzetlensége az utódok javára. 
Továbbá egész élete vágya : hogy a kuruc 
dalköltészet az ifjúság szívébe nőjön, teljesülne. 
Addig is, míg ily irányú intézkedés történik, 
fölhívjuk t. kartársainkat, akiknek a boldogult 
szerző mindig önzetlen barátjuk és patrónusuk 
volt, hogy a kuruc nóták használatát terjesszék. 
A füzet ára 50 fillér. 

— A nem magyarajkú iskolák tantervi 
utasítását az Orsz. Közoktatási Tanács már 
fölterjesztette a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez. Ezt a nagyfontosságú utasítást, 
mihelyt a miniszter kiadja, lapunkban bőven 
fogjuk ismertetni. 

— Az új törvények végrehajtási utasítását 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter közelebb 
kiadja, amikor is azt lapunkban egész terje-
delmében közölni fogjuk. Addig is ismételten 
arra kérjük t. kartársainkat, szíveskedjenek ezt 
a közlést megvárni. Az utasítást még mi sem 
ismerjük, de úgy halljuk, hogy minden tekin-
tetben megadja a kellő fölvilágosításokat és 
útmutatásokat. 

— Tanítógyülések. kszólyvai tanítói járáskör 
f. évi június hó 11-én d. e. a szászókai állami 
iskolában tartotta meg tavaszi rendes körgyü-
lése't. Knauer József körelnök megnyitóbeszé-
dében a magyar tanítói karnak igaz ragasz-
kodása, szeretete és hódolata tükröződött vissza, 
midőn gróf Apponyi Albert kultuszminiszter 
áldásos működését méltatta. A szívből jövő és 
szívhez szóló megi yitóbeszéd minden szava jó 
talajra talált a körgyűlés tagjainak lelkében, 
mert amikor az ily egyesületeknek és dalos-
köröknek alakítására, az alkoholizmus elleni 
küzdelemre hívta föl figyelmüket s útmutató 

szavaival munkára serkentett : a körgyűlés 
osztatlan lelkesedéssel fogadta. Az elnök indít-
ványára a körgyülés gróf Apponyi Albert 
kultuszminisztert és Halász Ferenc miniszteri 
tanácsost meleghangú táviratban üdvözölte. 
Oerzánics János helybeli és Dobos János hárs-
falvai ig.-tanítók sikerült gyakorlati tanítást és 
Bárányné Tóth Teréz polenai tanítónő, Ortutay 
Miklós szentmiklósi tanító pedig sok új és 
követendő eszméket tartalmazó fölolvasást tar-
tottak. Elnöknek ismét Kuauer Józsefet, jegyző-
nek Fenkey Győzőt választották meg. — A Du-
nántúli ág.h. ev. egyházkerületi tanítóegyesületi. 
évi rendes közgyűlését júl. hó 16-án d. u. órakor 
Czelldömölkön tartja meg. A tagok fuvardíjai, 
a mult évi egyházkerületi gyűlés határozata 
értelmében, mind meg lesznek térítve. 

— A nyugdíjas tanítók mozgalma. A 
nyugdíjas tanítók Budapesten lakó s minap 
megalakult Intéző-Bizottsága, Borsodi Mihállyal 
az élén, Sümegi Vilmos orsz. képviselő vezetése 
mellett a június hó 28-iki általános kihallgatás 
alkalmával tisztelgett Apponyi Albert gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél. Sümegi 
V. úr a nyugdíjasok kérvényét a miniszter 
úrnak átnyújtva, hangsúlyozta a kiérdemült 
agg tanítók fölfogható szomorú helyzetét, akik-
nek pedig főérdemük van abban, hogy ember-
öltőnyi idők óta ők voltak igazán úttörői, mű-
velői és fejlesztői nemzeti tanügyünknek. 
Esedeznek a kegyelmes úrhoz, akinek ismert 
emberszeretetében törhetlenül bíznak, hogy, 
tekintettel az egyre fokozódó nehéz megélhetési 
viszonyokra, a nyugdíjazottak valóban sanyarú 
helyzetén, habár csak enyhítőleg is, segíteni 
kegyeskednék. A miniszter úr látható meg-
hatottsággal hallgatta meg a szónokot és nyá-
jas szavakkal a tisztelgők felé fordulva, annak 
adott kifejezést, hogy tanulmányozni fogja a 
kérdést és ha csak módjában lesz, szívesen fog 
segíteni. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Tanítók Háza 
javára: hódmezővásárhelyi összes elemi iskolai 
tanítók (az általuk rendezett mulatság tiszta 
jövedelmeként) 62 K 78 f. Átutaltuk az Eötvös-
alap pénztárába. 

— Halálozások. Horváth Gyula homok-
bödögei kántortanító életének 44. évében jobb-
létre szenderült. Az elhunytban a „Pápa-Csóthi 
tanítókör" tehetséges és igen derék tagját veszí-
tette el. Áldás emlékére ! 

Szerkesztői üzenetek. A. Á. Zombor. Sorsjegyek 
húzásáról nem adhatunk értesítést. 

Tartalom : Magyar címer, magyar zászló. Aradi 
Árpád. — Az iparostanonc-oktatás fejlesztése. — 1907. 
évi XXVII. törvénycikk. — Az egyhuzamban való 
tanításról. — Igeragozás. Szabó Kálmán. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KEOLOPP A L F E É D . 

Magyarország termőföldje. 
A nemzetek történeti és közgazdasági fejlő-

désére nagy és állandó hatással van a lakóhely 
földtani alakulása. 

Nemcsak az ipar terén, mely a föld ásványi 
anyagait dolgozza fel, nyilvánul ez a hatás. 
Fontosabb a földtani alakulás befolyása a 
mezőgazdaság fejlődésének történetében, mert 
az ország földrajzi és vízrajzi kialakulása nem 
más, mint a földtani folyamatok végső kifeje-
zése; maga a termőtalaj a kőzeteknek legfelső 
elmállott kérge, minőségileg szoros kapcsolatban 
áll az alatta fekvő földtani képződményekkel. 

Midőn tehát egy nemzet mezőgazdasági fej-
lődéséről van szó, az őstermelés természeti 
alapjával, a talajjal, annak alaki és minőségi 
fejlődésével is kell foglalkozni. A nemzetek 
történetében a mezőgazdaságból indul ki min-
den haladás ; a föklmívelésnek állandó örök 
alapja pedig a talaj. 

A termőtalaj a föld kérgének a legfelső, a 
mállási tényezők hatása alatt elváltozott rétege. 
Minősége függ az alapanyagtól, melyből kiala-
kult és az éghajlattól, melynek hatása alatt 
kialakulása történt, az uralkodó klima reá-
nyomja a talajra bélyegét. 

Minthogy hazánk klímája rendkívül válto-
zatos, a 400 mm. csapadékkal bíró száraz, 
poros levegőjű aszályos klimazónák mellett a 
30C0 mm. csapadékú nagyon nedves zónákat 
is találjuk, természetes, hogy e rendkívüli ellen-
téteknek megfelelően, minőségükben és visel-
kedésükben ellentétes talajok is borítják e 
szélsőséges zónákat. 

Az Alföld középső részétől a Kárpátok hegy-
koszorújának legmagasabb hegyláncáig a két 
szélsőséges klima közötti átmenetek zónái 
vaunak. 

Hazánk aszályos természetű, az ű. n. arid 
klima zónáiban uralkodó termőtalaj-tipusok a 
nagy kontinensek belsejét borító talajtípusok-
hoz csatlakoznak, bennük az arid-klimára jel-

lemző összes tipusok fellelhetők. Megvan a 
futóhomok, a lősz, volt vízállásos területek 
fenekén pedig a kotus-föld és a fekete réti 
agyag, mint az aszályos vidéken megindult tőze-
gesedés maradványa borítja; végül a néhány 
agyaggal fedett medencék peremén feltűnnek 
az aszályos klima csalhatatlan mutatói, a sós 
földek. 

A magas hegységben bő csapadék mellett 
kialakult hegyi talajok a mérsékelt égöv ned-
ves klimájú hegyvidékeken uralkodó talajtípu-
soknak felelnek meg. 

A termőtalaj kialakulása a legújabb korban 
történt. Az előző geológiai korokban a fel-
színt borító termőtalajok a hegyekről lemo-
sattak, a síkságon a vizek hordalékaival be-
boríttattak és ina a föld mélyében altalaj 
gyanánt tó- vagy tengerfenékként szerepelnek. 

A legújabb korban, de az ember életét meg-
előző időben hazánk klímája aszályos, sivata-
gos jellegű volt. Évi csapadék oly kevés hul-
lott, hogy állandó folyóvizek, folyórendszerek 
nem alakulhattak ki. A nedves időszak alatt 
a hegységben lehullt csapadék vízvezető árko-
kon belföldi tavakba futott s ott az aszályos 
nyári idény alatt javarészben elpárolgott. 

Az időleges gyorsfolyású vizek a hegylej-
tőkről nagymennyiségű hordalékot szállítottak, 
amelyektől a hegység lábainál óriási kiterje-
désű törmelékkúpok támadtak. A törmelék-
kúpoknak magja kavics vagy szögletes törme-
lék, takarója pedig kavicsos, murvás homok, 
legfölül finom homok. 

A történelmi kort megelőző időben, a dilu-
viumban a homok, az aszályos klima hatása 
alatt, az uralkodó szelek irányában megindult 
s óriási területeket borított be. A homoknak 
mozgása a történelmi korban többször foko-
zottabb mértékű volt s rendesen valamely 
tűzzel-vassal pusztító ellenség nyomán támadt. 

Hazánkban a hegységeknek a síkra ereszkedő 
szélén négy nagy törmelékkúpot ismerünk, 
melyeknek fölső rétege azonban már nagy-
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részt megköttetett, és pedig annál jobban, 
minél közelebb feküdt a nedvesebb klímájú 
zónákhoz; e törmelékkúpok termőtalaja részint 
kötött homok, részint pedig még futóhomok. 

A legnagyobb törmelékkúp a dunántúli Vas 
és Sopron megyékben, az Alpesek nyúlványai-
nál kezdődik s Somogy megyében egész a 
Dráváig ér. A nyugoti résznek földje kavicsos, 
foltonkint tiszta kavics, a keletinek kötött homok. 

A második a Duna-Tisza közti homokterület. 
A harmadik a nyírségi, a negyedik a delibláti 
homoksziget. 

A homokterületek mozgó felszínét, valamint 
a víz.vezető medrekben lerakódott finomszemű 
hordalék, agyagos, kötőanyag híján lazává vált 
felső rétegét a sivatagos klima alatt uralkodó 
száraz szelek felkavarták, szárnyukra kapták 
s nagy távolságra elszállították. Beterítették 
a felkavart porral úgy a homokszigetek köz-
vetlen környékét, mint a távolabb eső hegyet-
völgvet egyaránt. 

E hulló porréteg helyenként (pl. a Dunántúl 
nagyobb részén) teljesen háborítlanul maradt 
meg s az évek hosszú során 8—10 m. vastag O a 
tömeggé növekedett s lassanként, a kialakulás 
folyamata alatt rajta élt növényi takaró hatása 
révén kőzetté vált. A kőzetet az irodalomban 
lősz névvel jelölik, míg a nép színe és jellege 
alapján sárgaföldnek nevezte el. 

A sárgaföld beterítette úgy a síkságot, a 
dombvidéket, valamint a hegyeket ; az alap-
kőzet a hegységben csak a legmagasabb pon-
tokon, a meredek lejtőkön került a takaró alól 
a felszínre ; ma hazánk termőtalajának alapja 
8/io részben sárgaföld. 

A sárga földtakaró felső rétege a történelmi O D 
korban uralkodó nedvesebb klima alatt, a terü-
let helyzete szerint különféle termőtalajjá vált. 
A Nagy-Alföld közepét borító száraz termé-
szetű földben csak fűféle fejlődhetett, élt meg 
s a föld alatta vályoggá vált. A síkságok 
szélein s a hegyek elején már a hegység közel-
sége éreztette hatását, a föld nedvesebb lévén, 
erdő támadt rajta, az erdő földjéből savas 
hatású humusza kimosta a meszet, a föld 
elmészteleuedett, agyagban és vasban meg-
gazdagodott. Az erdő irtása után mésztelen ö o 
vasas agyag került az eke alá. 

A dunántúli dombságban az elmésztelenedés 
csak részleges volt, itt vasas vályog a termőtalaj. 

A tavaszi árvizek szétterülve a sárcraföld O 
tetején, elmocsarasítottak nagy területeket rajta. 
A mocsár fenekén szintén elmésztelenedett a 
föld s humusztartalma felszaporodott. Lecsapo-
lás után vagy réti agyag került mívelés alá, 
vagy ha nagymennyiségű növényi rész maradt 
a talajban, kotus-fóldet tört föl a gazda. 

A vízállásos mocsaras helyek szélén a meg-
rekedt árvíz beleszívódott a mélyedést kör-
nyező hátak földjébe. A nyári száraz szelek 
ezt a sós altalaj vizet felszívták a felső talaj-
rétegekbe s a felszínen elpárologtatták. A sós-
víz elpárolgása után a sótartalom felhalmozó-
dott s a föld sóssá vált. 

Hazánkban, mint mindenütt az aszályos vi-
dékeken, a sós helyek altalajának minősége 
szerint vagy kénsavas, vagy szénsavas sók sza-
porodtak fel. Ha a vízállás feneke mésztelen, 
akkor kénsavas sók maradnak a földben, a víz 
elpárolgása után a föld felső rétege, valamint 
az altalaj kénsavas sókkal van telítve. Ha ellen-
ben az altalaj vagy meszes, sárga föld, vagy 
homokmárga, akkor szénsavas alkálisókat tar-
talmaz a föld, mert a meszes altalaj az át-
szivárgó sósvíz kénsavas vegyületeit elbontja ; 
a talaj főként széksót tartalmaz, székes vaq-v 
szikes talajok támadnak. 

A folyórendszerek kialakulása alkalmával a 
lősztakarót nagy területeken elmosták s új 
hordalékukkal keverve rakták le újra az ár-
területeken. Lassan folyó vizek, pl. a Tisza 
és mellékfolyói a partokról lemosott sárga-
földet nem vitték messzire, ennélfogva az ár-
területeiken lerakódott öntéstöld igen finom 
szemű, nagyrészt agyagos. 

A gyorsfolyású Duna árterületén, különösen 
a felső szakaszon, sok kavics rakódott le, az 
itteni öntésföldek kavicsosak. A vízgyűjtő terü-
leten fekvő kőzetek meghatározzák az illető 
folyóvíz öntésföjdjeinek minőségét. A Duna, 
a Maros öntésföldje meszes, termőtalaja nagy-
részt vályog (homokos vályog és tiszta vályog). 
A Tisza, Kőrös, Temes öntésföldje mésztelen, 
homokos agyag vagy tiszta agyag.. 

A hegységekben a síkra nyíló völgyek lan-
kás lejtőin megmaradt a sárga földtakaró, a 
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rajta tenyésző erdő azonban elváltoztatta a 
sárgaföldet, vörös agyag vált belőle. A me-
redek lejtőkről lemosódott a lösztakaró, az 
anyakőzet került napfényre s ennek mállási 
rétege szolgáltatja az úgynevezett helytálló 
vagy primär termőtalajt. Ez az anyakőzet 
minősége szerint rendkívül változatos, e cso-
portban a termőtalajok minden változatát 
föllelhetjük. Az esők a mállási réteg egy részét 
a lejtőkről a völgybe mossák, ahol a leg-
különbözőbb kőzetek málladékai keverednek. 
As összemosott völgyi talajokat colluviális föl-
deknek mondjuk, termőrétegük minősége a 
hely és a gyűjtőterület anyakőzetei szerint 
változik. 

* 

Földünk szilárd kérgének tanulmányozása 
nem régi keletű tudomány, csak a XVIII. 
században kezdtek Angliában ily irányú vizs-
gálatokat végezni. Eleintén csak a felszíni 
földrétegeket tanulmányozták, később, a bányá-
szat fejlődésével, a vizsgálatok mind mélyebb 
rétegekre terjedtek. Megfigyelték a kőzetek 
minőségét, a rétegek szerkezetét, fekvését, s 
a földtan a bányászat szolgálatába szegődött. 
Midőn azután a föld tanulmányozását mind 
általánosabb érdekű kérdések tették szüksé-
gessé, az egyes országokban külön intézeteket 
alapítottak, melyeknek tagjai kizárólag föld-
tani vizsgálatokkal foglalkoztak, vizsgálataik 
eredményeit térképeken közölték s a földtani 
térképekhez magyarázó szöveget írtak. 

A földtani térképekből, az erdő- és mező-
gazdaság fejlődésével, igen sokszor fontos f'öl-
világosításokat nyertek és fontos tanulságokat 
tudtak vonni s idővel mind erősebben nyilvá-
nult az a kívánság, hogy a földtani intézetek 
oly térképeket készítsenek, amelyek tisztán 
mező- és erdőgazdasági érdekeket szolgálva, 
a föld legfelső rétegeinek vizsgálatára szorít-
kozzanak. E kívánalom kielégítésére a földtani 
intézetek kebelében új osztályok, úgynevezett 
agrogeológiai osztályok létesíttettek, melyek-
nek föladta a mező- és erdőgazdasági mívelés 
alatt álló területek tanulmányozása és tér-
képezése. 

Az első ily irányú intézmény a német biro-
dalmi földtani intézetben alakult 1872-ben. 

Hazánk földjéről az első talajtérképet Lorenz 
v. Libumau még a hatvanas évek elején ké-
szítette el. Dl-. Szabó József tanár szintén 
foglalkozott ily irányú vizsgálatokkal s Heves— 
Szolnok majd Békés—Csanád megyék földjét 
vizsgálta és térképezte. 

A rendszeres országos talajfelvétel azonban 
csak 1891. évben indult meg, midőn nagysuri 
Böckh János földtani intézeti igazgató előter-
jesztésére gr. Bethlen András földmívelésügyi 
m. kir. miniszter megalapította a magyar agro-
geológiai fölvételi osztályt, a m. kir. földtani 
intézet kebelében. 

A hazai talajfölvételek szorosan a porosz-
országi minta szerint tör ténnek; a fölvételek 
1 : 25,000 mértékű katonai lapokon készülnek, 
publikálva összevont alakban 1 : 75,000 lép-
tékű katonai lapokon lesznek. 1907. évben az 
osztálynak hét tagja van; eddig húsz darab 
1 : 75,000 lap területe van földolgozva, melyek 
összesen 360 négyszögmértföldnyi területet 
ölelnek föl. A kir. földtani intézet eddig már 
két lapot ki is adott, nevezetesen Magyarszöl-
gyén és Párkány-Nána vidéke és Szeged-Kis-
telek vidéke; a harmadik, Komárom vidéke, 
nyomás alatt van. 

(Budapest.) Treitz Péter. 

Az évelő gyomok terjesztése. 
Az acat, a földi mogyoró, az arunk a, a vad-

borsó és lencse, a vadbükköny és még sok 
más ily hívatlan gyom nyomorítja meg a föld 
kalászos termését. Ezek kártétele többszörös. 
Mert nemcsak a termést gyöngítik, hanem a 
föld erejét szükség nélkül zsarolják és a be-
takarítás munkáját is megnehezítik, még pedig 
azáltal, hogy többé-kevésbbé akkor díszlenek 
legjobban, mikor a gabona már kasza alá kerül. 

Mielőtt terjedésük módjára rátérnék, röviden 
ismertetni fogom a gyomok kártételeit. Az 
acat, ha elhatalmasodik, a körötte levő gabo-
nát elfojtja. Egész kis erdőkké fejlődhetik, 
lévén egy-egy szára jó földben 150 cm. magas 
és szépen elágazott. A földi mogyoró csak 
május—júniusban bújik elő s ilyenkor már 
rohamosan fejlődésnek is indul, úgy, hogy 
mire a gabona megérhetne, már a tetején van 
és remekszép virágaival ékeskedik. De a ga-
bona semmivé lesz alatta. Ehhez hasonló a 
vadborsó, lencse és bükköny, mindnyájan pil-
langós virágúak. A gabonát egészen körülfogják 
és elfojtják. Az aranka általában az összes 
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pillangós virágú takarmánynövények ellensége, 
élősdije. 

E gyomok terjedését figyelemmel kísérem 
állandóan. S nem egy megfigyelésem és ta-
pasztalatom van e téren. H a ugyan már más 
valaki is nem jutott e fölfedezésre, eredményre. 

Ha gondosan vizsgáljuk a pillangósok mag-
vait, azt találjuk, hogy mindnyája erős szaru-
szerű hártyába van burkolva. Ez a természet-
adta védőpáncéljuk. E magvak a szaporodás 
okai. De nemcsak azáltal szaporodnak magvaik-
ról, hogy elszóródnak a földön, avagy elvetjük 
őket, hanem egy egészen más úton is. Ugyanis 
szokásban van a gabona alját, ocsuját marhák-
kal föletetni ; megtesszük — elég helytelenül 
— azt is, hogy a megmagvasodott gyomokat 
lekaszáljuk és föletetjük, s így biztosítjuk a 
gyomok terjedését. A szarvasmarha, de külö-
nösen a ló, a szét nem rágott magvakat meg 
nem emészti, hanem azok az ürülékben meg-
duzzadva, teljes épségben ú j ra napfényre ke-
rülnek. Ha már most ilyen igás állat szánt 
vagy boronál, akkor mindjárt az elkészített 
talajba veti a gyom magvait. S itt közömbös, 
hogy ősszel vagy tavasszal történik-e ez, mert 
ezek évelők lévén, el nem fagynak. Az aranka 
terjedésének ez egyik legbiztosabb módja. Az 
aranka magja több évig is elél a földben, 
anélkül, hogy csíraképességét elveszítené. Az 
acat maghonja pedig erőstokú és 80—100 
magot is tartalmaz, azért ebből is az állati 
gyomorban elég mag marad épségben. 

A helyes védekezés egyik módja tehát az, 
hogy a rostaaljakat és más gyommagvakat, 
mielőtt marháinkkal feletetnők, daráitassuk 
meg. így két célt érünk el : a magvak tápláló-
anyag-tartalmát az állati test felhasználja, a 
magvak csíraképessége pedig meg lesz semmi-
sítve. Az olyan takarmányt, melyben beérett 
gyommagvak vannak, lehetőleg hagyjuk a téli 
etetésre, akkor az összegyűlő trágyát helyesen 
kezelve, megsemmisíthetjük a magvak csíra-
képességét. Lehet azonban a téli takarmányt 
ftilleszteni, akkor már a kész takarmányban is 
többé-kevésbbé megsemmisültek a magvak és 
az állatok is legalább egy bizonyos mennyi-
séget könnyebben meg is emésztenek belőlük. 
- A gyomokat irtani pedig a gyakori szán-
tással, gyomlálással, helyes boronálással kell. 
A földi mogyorót disznókkal kell feltúratni, 
mert ezek a megvastagodott gyökereket (gumó-
kat) nagyon szeretik. Szántsunk mélyebben és 
mindig egyenletesen keverjük a talaj t jó 
gruberrel, akkor a gyomos föld meg fog 
tisztulni. Kézi kapálásnál pedig szedjük össze 
a felvágott gazokat. Törekedjünk arra, hogy 
földünk tiszta legyen és mindig tiszta is ma-
radjon. 

A földnek csak azt szabad teremnie, amit 
belevetünk. S ha azt akarjuk, hogy urai legyünk 
földünknek, használjunk tel minden eszközt 
annak tisztántartására. 

(Nógrádsipék.) Kluger Ödön. 

A klorofil szerepe a növényi 
életben. 

A tudományok mai fejlettsége mellett a leg-
nagyobb jelentőségű tantételek néhány rövid 
szóval összefoglalva föllelhetők még a kis-
diákok iskolakönyveiben is. Nem egyszer talál-
kozunk a népiskolák számára írt tankönyvek-
ben is oly igazságokkal, amelyeknek kiderítésén 
tudósok lángelméje évek hosszú során át fára-
dott. Ma már minden iskolásgyermek tudja, 
hogy pl. a föld forog; de Isten a megmond-
hatója, hány lázas éjszakán át küzdött emésztő 
gondolatokkal az az elme, míg szent meggyő-
ződéssé érlelődött benne a nagy természeti 
igazság: „Eppur si muove!" És hányan szen-
vedtek ő rajta kívül vértanúhalált a tudomány, 
az igazság szent nevében azok a lángelmék, 
akiknek egész élettapasztalata, fölfedezése köz-
kinccsé vált az utókor részére ! 

A modern tankönyvekben szép sorjában 
helyet foglalnak az olyan sarkalatos igazságok, 
amelyekről gyakran nem is sejti az, aki szá-
mára a könyv íródott, hogy egy-egy örökigaz-
ságú tétel kikristályosodása sokszor egy-egy 
emberöltő szakadatlan munkásságának ered-
ménye . . . 

Nemrég böngésztem egy falusi könyvtárban. 
A könyvek között hevert egy kis kötet, amely 
— ha jól emlékszem — valamelyik földmíves 
iskolában tankönyv gyanánt van elfogadva. 
A hangja, előadási modora élvezetes volt, de 
amellett népies ; úgy látszik, iparkodott olvasói-
nak felfogásához alkalmazkodni. Szó volt 
benne többek között a klorofilról (záró-
jelben oda volt í rva: „levélzöld"). Az volt 
mondva róla, hogy a növényzet tápanyagának 
nagy részét a levegőből nyeri ; a levél fölveszi 
a levegő szénsavát, melyet a zöld szemcsék 
tápszerré hasonlítanak át, az élenv pedig a 
levelek által kileheltetik. 

Ez igaz. Nagyon jól mondta az a kis könyv, 
mert ez úgy van. íme, itt is néhány rövid 
szóban összefoglalva találjuk több tudós láng-
elme fáradságos, hosszú kutatásának egész 
eredményét. Azt persze nem lehet kívánni, 
hogy egy tankönyvecske mindent bőven el-
mondjon. De minket, gazdaembereket (legalább 
azt hiszem) ez a tantétel érdekel, azért ismer-
kedjünk meg annak a történetével : hogy jöttek 
rá a tudósok arra, hogy mily szerepe van a 
klorofilnak a növényi életben. 
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Az első, ki a levegő chemiáját legbehatób-
ban tanulmányozta, az angol Priestley József 
volt. (Mint száműzött halt meg Filadelfiá-
ban, 1804-ben.) E korban a tudományos világ 
ismerte már azon tényt, mely szerint vannak 
olyan állandó okok, amelyek a levegő tiszta-
ságát megrontják. Tudták azt, hogy az állatok 
kilehelése, a vulkánikus kigőzölgések, az égés, 
mindmegannyi forrásai a szénsavnak, amelyek 
a levegő vegyi összetételét megzavarják.Priestley 
arra gondolt, hogy talán a tengereknek a ren-
deltetése az, hogy a fölös mennyiségű szén-
savat elnyeljék. Hisz a földnek majd három-
negyedrésze tenger; vájjon a Teremtő nem 
azért alkotta-e így, hogy a víz absorbeálja 
azt a szénsavat, mely az állati életre oly ölő 
méreg. Kísérletet tett. Vízben szénsavat oldott 
fel. Minthogy a tenger vize folytonos mozgás-
ban van, ő is rázta erősen a bedugaszolt üveget, 
de csakhamar abbahagyta, nem találván meg 
a „tisztító tényezőt". (Hanem e helyett fel-
találta a mesterséges seltersi vizet, melyet nem 
keresett.) Csakhamar belátta azt is, hogy a 
víz szén sav elnyelő képessége igen csekély ahhoz, 
hogy a levegőbe szüntelen áramló tömérdek 
szénsavtól a levegőt megtisztíthatná. Ekkor 
tette híres kísérletét (1771 augusztusában), 
mely korszakalkotó eredményre vezetett.* 

Egy dézsa vízre parafa-darabot tett, erre 
pedig egy élő egeret s az egészet üvegharanggal 
borította le olyanformán, hogy a vízzel a 
harang levegőjét elzárja a külső levegőtől. Az 
egér rövid idő múlva elpusztult. Megfulladt. 
Ekkor másik egeret tett bele, anélkül, hogy 
friss levegőt bocsátott volna a harang alá. Ez 
a második egér sokkal hamarább, úgyszólván 
azonnal megfulladt. Ekkor megállapította a 
tudós, hogy a harang levegője az állati élet 
fenntartására nem alkalmas. Maga az állati 
élet, t. i. a kilégzés fertőztette meg azt. E 
tény konstatálása után ugyanazon harang alá, 
tehát megromlott a levegőbe élő növényt, egy 
kis f'odormenta-bokrot tett. Azt várta, hogy a 
növényi élet is oly gyorsan fog pusztulni, mint 
az állati. Ámde a növény vígan élt, fejlődött 
s a levelek a legszebb zöld színben pompáz-
tak. Hogy kifürkészhesse a harang alatti levegő 
változásainak okát, óvatosan, friss levegő bebo-
csátása nélkül egy harmadik egeret tett a 
harang alá. Ez az egér jó ideig vígan élt, 
azután pedig olyan módon pusztult el, mint 
az előbbi kettő. Priestley látva ama kölcsön-
hatást, amelyet az állati és növényi élet egy-
másra gyakorol, bátran merte kinyilatkoztatni, 
hogy a növények az állatok által megfertőz-
tetett levegőt megtisztítják. 

* Henry Emery : „A növények élete". 

Kikutatta azután, hogy miben áll ez a meg-
tisztítás és milyen természetű a növényekből 
kiáramló gáz. Életerős faágat tett egy vízzel 
telt üvegharang alá s ekkor látta, hogy a 
faleveleken apró gázhólyagocskák képződnek, 
melyek nagyobbodnak, majd elválnak a levél-
től s a vízen át felfutnak s az üvegharang 
csúcsánál egyesülnek, kiszorítva onnan a vizet, 
így fedezte föl itt az oxigént. És e kísérletei 
közben látta, hogy az üvegharang falára apró 
szemcsés, zöldesszínű anyag rakódik le. Ezen 
anyagnak, mely a tudományban azóta Priestley-
féle zöld anyag néven ismeretes, az a neve-
zetes tulajdonsága volt, hogy igen élénk 
oxigén-kiválást okozott, minden közreműködése 
nélkül azon növényeknek, amelyeket Priestley 
az eredmény elérése végett rendszerint alkal-
mazott. És ekkor ő, mihelyt a zöld anyag az 
üvegfalon mutatkozott, azonnal eltávolította a 
növényt s a gázkiválás mégis tovább folyt; 
amint pedig a vizet időről-időre megújította, 
ezzel a kiválást különösen bőségessé tette. 

Priestley sohasem állt ily közel a meg-
oldáshoz. 

Utolsó kísérleteiben valóban szemeláttára és 
a legegyszerűbb módon folyt le az a titokzatos 
működés, melynek benső természetébe hiába 
erőlködött behatolni. És itt meg kellett hogy 
álljon a tudósnak kutató elméje. Az ő korában 
a mikroszkop még ismeretlen volt. A végtelen 
kicsinység csodás teremtményeinek világába 
még nem tekinthettek be. Priestley, bár sej-
tette, hogy itt élő lényekkel, sejthalmazokkal áll 
szemben, mégis vonakodott ezt elismerni s 
lehangoltan vonult vissza a küzdelemtől, mert 
nem sikerült a kísérlet föltételeinek teljesen 
urává lennie. Mint irataiban maga mondja : 
„olvasóim közül kiki maga vonja le azokat a 
következtetéseket, melyeket a legelfogadhatób-
baknak ítélend". 

Priestley, korának legnagyobb chemikusa, 
tehetetlenül állott oly dologgal szemben, amely-
nek kiderítése már a fiziológus eszmekörébe 
vág. Az ő általa megkezdett problémát finom 
könnyűséggel oldotta meg egy kiváló fiziológus, 
ki sikerét azon fiziológiai alaptörvény szigorú 
megfigyelésének köszönheti, hogy „valamely 
életnyilvánulás szükségkép megváltozik a külső 
feltételekkel és főleg a megfigyelés alá vett 
tárgy fiziológiai állapotával". 

E tudós, ki Priestley problémáját nagy lépés-
sel vitte közelebb a megoldáshoz, Ingenhousz 
János hollandi természettudós volt. 0 ugyanis 
kísérletileg kiderítette, hogy a növények zöld 
részeiből oxigén szabadul el a napsugarak 
hatása alatt és csakis ez alatt a hatás alatt. 

De ekkor ismét ott állott a nagy kérdőjel: 
„Miért?" 
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Erre nem sikerült megadnia a választ az 
élettüneménytan tudósának. Ekkor lépett föl a 
harmadik tudós, ki mindkét irányban egyenlő 
mélyreható ismeretekkel bírt. Ez volt Senebier, 
kinek törekvései végre teljes világot derítettek 
az eddig homályban maradt részletekre. Kimu-
tatta, hogy a zöld részek a nap behatása 
alatt levegői szénsavat szívnak föl (C O2) s azt 
két alkotó elemére, t. i. oxigénre és szénre 
bontván föl, az utóbbit áthasonlítják, az előbbit 
pedig kiválasztják. 

Utolsó, ki e kérdést tanulmányozta, a francia 
Sausure volt, ki mérlegen hasonlította össze 
a falevelekből elszabadult oxigén-merínyiséget 
azon szénsav mennyiségével, melyet azok a 
környező levegőből vontak el. Nyilvánvalóvá 
lett tehát azon élettani folyamat, mely szerint 
a lélegzés, erjedés és égés kétszeresen meg-
másítják a levegőt, amennyiben oxigénje rová-
sára képződött szénsavat ömlesztenek belé. A 
zöld anyag, a klorofil, mely a vele ellátott 
szöveteknek a jellemző színüket kölcsönzi, 
szétbomlasztja a napsugarak hatása alatt kép-
ződött szénsavat s az oxigént szabaddá teszi. 
A zöld részecskék, mint egysejtű lények, vegy-
bomlást idéznek elő, mint pl. a must erjedésé-
nél az erjesztő gombák, mint szintén ily pri-
mitív egyedek, amelyek a cukrot bomlasztják 
szeszszé és szénsavvá. A növényeknél a kloro-
filt tartalmazó sejt bontja föl a levegőbeli 
szénsavat; az ebben egyesült szén- és oxigén-
atomok elkülönülése nyilvánvaló erőfelhaszná-
lással jár. 

Ámde az ellenkező tény, e két test egyesü-
lése, vagy köznyelven szólva : a szén elégése 
roppant mennyiségű meleget fejleszt; eszerint 
az is igaz, hogy a szénsav fölbomlásának szin-
tén annyi melegséget kell fölemésztenie. „Az 
oxigén szabaddá tevésére megkívántató ezen 
meleget a naptól kölcsönözte az azt ilyenkor 
felhasználó klorofiltartalmú sejt." 

Es e gyönyörű élettünemény jelentőségét 
nem lehet eléggé csodálni. Korunk egy kiváló 
tudósa, Henry Emery, a dijoni akadémia 
tanára azt ír ja róla remekművében : 

„A naptól átengedett meleg nem semmisül 
meg, hanem átváltozik, hogy ismét előálljon, 
elegendő a nap által szabaddá tet t szenet el-
égetni; az ember ismét megtalálja a meleget 
a fában, amikor neki tetszik, holnap vagy 
millió évek múlva, ha a növény halála után 
oly tökéletesen betemetődik, hogy a lassú égést 
elkerüli. Joggal mondja tehát a tudomány, 
hogy a növény, míg élete tart, szén alakjában 
halomra gyűjti a meleget vagy ami ezzel 
egyre megy, a napból kiáramló erőt." 

Levelek nélkül nincs növényi élet. A levél 
látja el a növényt tápanyagának nélkülözhetlen 

részével, a szénnel. Amellett, hogy levegőnket 
megtisztítja a szénsavtól, bennünket az éltet-
adó oxigénhez juttat. 

Tavasszal jól esik szemünknek a meginduló 
tenyészet üde zöldje ; nyáron az erdő fái között 
tág tüdővel szívjuk a balzsamos levegőt; 
ősszel élvezzük a természet megannyi drága 
adományát. És télen míg kint pihen a nagy 
természet, mi körülüljük a kemencét, melyben 
vígan pattog a tűz és enyhe meleget áraszt a 
szobában : ez is mind a klorofil működése . . . 

(Baffna.) Győr y Elemér. 

Az eziist szőrmenyúl tenyész-
tése.* 

Hat év óta tenyésztem az ezüst szőrme-
nyulakat, azok gondozását az utóbbi időben 
legnagyobb részt magam végzem, tenyész-
tésüket irányítom, kiválogatom szín és alak 
szerint, a nem megfelelőket meghízlalom s ha 
már elég húsosak, magam vágom le azokat, 
magam fejtem le a leölt nyúl irháját, magam 
zsigerelem ki s szeletelem fel a húst a meg-
felelő darabokra. 

És mindezt azért teszem magam, hogy 
tapasztalatokat szerezzek azon célból, hogy ha 
valakinek tanácsot kell adnom, annak alapja 
a gyakorlatban szerzett tapasztalat legyen s 
necsak könyvbeli tudás, mert e kettő közt nagy 
különbség van. 

Most, midőn ezen útmutatás megírásába 
belefogtam, el kellett ezt is mondanom, hogy 
t. olvasóim nyugodtan s teljes bizalommal 
követhessék az itt elmondandókat, mert szavaim 
több évi gyakorlati tapasztalaton alapulnak, 
amelyek meghallgatása s követése biztos ered-
ményekkel fog járni s gyorsan oda segíti az 
új tenyésztőt, ahova különben csak évek hosszú 
munkája, sok és költséges kísérletezés, még több 
keserű és boszantó csalódás útján tudott volna 
eljutni, 

Végigvezetem t. olvasóimat a tenyésznyúl-
beszerzéstől kezdve egész az értékesítésig s 
tanácsot adok mindenre, mikor, hogy jár janak el. 

Lehet, hogy egy és más tenyésztőnek még 
gyakorlatibb, tehát esetleg jobb tapasztalatai 
is lehetnek, amelyeket természetesen, ha közöl-
nének, én is megkísérelném s ha jónak talál-
nám, azt követném és másnak is ajánlanám. 

De amit én tanácsolni fogok s amit itt 

* Mutatvány Hréblay Emil : „Az ezüst szőrmenyúl 
tenyésztése és értékesítése" című művéből, melyet -
szerző tanítók, óvónők, lelkészek és községi jegyzők 
részére a rendes bolti ár (2 kor.) feléért, azaz 1 K-ért, 
illetve bérmentes küldéssel 1 K 20 f-ért hajlandó 
megküldeni, ha eziránti kérelmükkel közvetlenül 
hozzá fordulnak. (Lakik : Nagyvárad, Péter-u. 1. sz.) 
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leírok, azt jónak kell elbírálnom, mert tenyész-
te'semmel anyagi eredményeket tudtam elérni, 
már pedig as a fő az életben, hogy fáradozá-
sainknak gyümölcsét szedhessük. 

1. Tenyészállat-beszerzés. 
Tenyészállatokat rendszerint kiállításokon, 

vagy egyes tenyésztőknél otthon, személyes 
kiválasztás által szerzünk be, vagy pedig a 
kiállításokon megismert vagy hirdetések útján 
tudomásunkra jutott tenyésztőknél rendelünk. 

Legegyszerűbb kiállításokon a legjobbnak 
tetsző állatokat megvásárolni, sajátkezűleg 
becsomagolni s magunkkal vinni. Ez a leg-
jobb, legegyszerűbb s legbiztosabb beszerzési 
mód. 

Mivel pedig a tenyésztő-jelölt rendesen 
tapasztalatlan, a beszerzésnél hallgasson meg 
egy-két ottlevő gyakorlati tenyésztőt s ezek 
tanácsai után induljon. 

A beszerzett állatok minősége alapja jövőbeli 
tenyésztésünk anyagi sikereinek, tehát könnyen 
belátható, hogy a tenyészanyag helyes meg-
választása s beszerzése igen fontos tényező. 

Épen így járunk el akkor, ha a tenyésztő 
udvarán szerezzük be a tenyészanyagot. Vigyünk 
oda magunkkal 2 - 3 ízben is egy-egy szak-
embert. Nem kell a dolgot elhamarkodni. 
Lassan menj — tovább érsz! 

Megrendeléseknél pedig úgy járjunk el, hogy 
azon tenyésztőknek, kiktől tenyészanyagot óhaj-
tunk beszerezni, megírjuk kívánságainkat s 
feltételeinket s felszólítjuk őket arra, tegyenek 
ár- és szállítási ajánlatot. Ha azután válasz-
tottunk, akkor rendelünk próbára egy pár 
nyulat, rendesen egy bakot és egy anyát. 
Ezeket megérkezéskor egy-két szakértővel meg-
bíráltatjuk s a további rendelést a bírálat 
kedvező voltától tesszük függővé. 

A szállítás módját vasúton vagy postán, 
a jó és helyes csomagolást (kosárban, rekesz-
ben vagy ládában) a vevő is előírhatja, de 
rendes kereskedelmi fajta-tenyészetben a szállí-
tás és csomagolás olyképen van bevezetve, 
amint azt ezen útmutatásom egy későbbi 
fejezetében fogom elmondani. 

Aki más csomagolási és szállítási módot 
óhajt igénybe venni, azt külön kell kikötnie 
s természetesen megfizetnie. 

markoljuk s oda visszük, ahová egyelőre vagy 
véglegesen el akarjuk helyezni. Füleinél fogva 
nem szabad a nyulat megfogni, más testrészét 
pedig ha megfogjuk, rendesen erős fájdalmat 
okozó karmolással felel, amit könnyen elkerül-
hetünk, ha hátán fogjuk meg. A háton való 
fogással a legvadabb nyulat is ártalmatlanná 
tehetjük s neki is a legkevesebb fájdalmat 
okozzuk. 

A nyulat azután alapos vizsgálatnak tesszük 
ki, nem könnyesek-e szemei, nem náthás-e, 
nincs-e hasmenése, nem halovány-e s élénk, 
egészséges nyúl benyomását teszi-e ránk. Ha 
semmi baj nem látható, új helyére tesszük, 
ellenesetben visszahelyezzük rekeszébe s a fel-
adót a tapasztaltakról ajánlott levélben azonnal 
értesítjük. 

A hely, hová a nyulat tesszük, tiszta szal-
mával bőven almozott láda, rekesz vagy ólféle 
legyen, hogy az állat benne magát kényel-
mesen érezhesse. Első eledelül adjunk neki jó 
tiszta szénát vagy lucernát, egy marék zabot 
s tenyérnyi nagyságú takarmányrépát. Ha 
ilyen nem volna kéznél, jó a kalaráb, káposzta, 
sárgarépa vagy petrezselyem is. Szóval, ami a 
szomjúságot oltja. 

Ha az eladó azt írja, hogy a nyúl vizet is 
kapott, akkor azt is adunk neki. 

A nyulakat egyenként csomagolva kell 
szállítani, mert így útközben nem gyötrik 
egymást. A nyúl ugyanis, ha egy fészekből is 
való, s együtt volt szoktatva, szűk fogságban 
idegessé, veszekedővé válik. Ha bakokat vagy 
nőstényeket zárunk együvé, véres marakodást 
visznek véghez, ha pedig bakot nősténnyel, a 
bak egy percig sem hagy nyugtot annak. 
Romlik mindkettő. A megérkezésnél is, ter-
mészetesen, minden egyes állatot külön kell 
elhelyezni. 

Legjobb az újonnan jött nyulat a nyúlállo-
mánytól külön, lehetőleg távol fekvő helyen 
ideiglenesen elhelyezni s 8 napon át meg-
figyelni. A nyulaknál a fertőző betegségek 
ritkábbak, mint a baromfiaknál, mégis az 
óvatos előrelátás nem árthat s ezt ajánlom 
minden egyes esetben betartani. 

Nyolc nap eltelte után a nyúl állandó 
helyére tehető s tenyésztésre felhasználható. 

Sokszor előfordul, bogy a nyúl új helyén 
az elébe rakott takarmányfélét nem akarja 
fogyasztani, ilyenkor az állat vagy beteg, vagy 
pedig oly takarmányt adtunk eléje, amelyet 
nem ismer. Azért ajánlom a fenti takarmá-
nyokat adni, mert ezeket általánosságban min-
den tenyésztő eteti állatjaival. 

Jó azonban, ha az eladó levélben előre 
tudatja a vevővel, milyen takarmányozásban 
részesülnek állatai, mert ezzel elkerülhető sok 

2. Megérkezett tenyészállatok kicsomagolása 
s ideiglenes elhelyezése. 

A postán vagy vasúton (csakis mint gyors-
árú adható fel) megérkezett nyúl azonnal és 
a legnagyobb óvatossággal emelendő ki a 
rekeszből, ládából vagy kosárból. A kiemelés 
úgy történik, hogy a nyulat egy kézzel, fülei 
megett a háton, bőrénél fogva erősen meg-
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oly baj, ami a hirtelen takarmányváltoztatás 
következménye szokott lenni. Később azután 
fokozatosan oly takarmányra szoktathatjuk a 
nyulat, amilyenre jónak látjuk. 

Az új állattal szeliden és nyugodtan bán-
junk, hogy ha kezes, el ne vaduljon, ha pedig 
kissé vad, csakhamar kezessé váljon. 

Sok helyen a nyulakat itatják is, az eladó 
tehát tartsa kötelességének ezt is tudatni a 
vevővel, mert a vízhez szokott nyúl a nagy 
szomjúság miatt el is pusztulhat. 

3. A tenyészbakok elhelyezése és gondozása. 
Csak egészséges és erős, a fejlettségnek 

legalább 7« részén túl levő apaállattól vár-
hatunk életerős ivadékot. Az ezüst szőrmenyúl 
csak egyéves korban nevezhető teljesen kifej-
lődöttnek, mert erre az időre harmadszor is 
megvedlett s így nemcsak túl van a növendék-
koron, de szőrméje is az állandó szín és a 
minőségek tekintetében minden csalódás nélkül 
megbírálható. 

Azt tapasztaltam, hogy a harmadszor meg-
vedlett bakok (de a nőstények is) szőrméje 
csak a második évben kapja meg az igazi 
színt, amely mindig világosabb egy-egy árnya-
lattal, mint az előző vedlés utáni. 

Mivel azonban a tenyésznyulak, különösen 
a bakok, már 9 hónapos korban ivarérettek, 
azokat korlátolt feladattal tenyésztésre hasz-
nálhatjuk. A korlátolt feladat pedig abban 
áll, hogy idősebb anyákat hetenként legöljebb 
hármat befedezhet s egy-egy összezárásnál leg-
följebb kétszer engedjük párosodni. Természete-
sen mennél idősebb lesz, annál többször enged-
hetjük fedezni — gondos előrelátás mellett. 

Kétszernél többször egy anyát befedeznie 
szükségtelen, a legtöbb esetben — idősebb 
gyakorlott baknál — egyszeri befedés is 7—8 
fiat is eredményezett, sőt a f. évi január hó 
3-án befedezett „Sötét" nevű anya egyszeri 
befedezése 13 fiat fogott, azokat február 2-án 
leellette s egy dajkanyúl segélyével föl is 
nevelte. 

Megdönthetlen bizonyság tehát ez ahhoz az 
elvhez, hogy, ha az anyanyulat kézből fedez-
tetjük s az jól megáll a baknak, az egyszeri 
fedezés is elégséges, míg a hiábavaló űzés 
csak rontja a bakot és az anyát is. A fedezést 
váró anya a jó bak előtt azonnal meglapul, 
szépen megáll neki s farát felvetve, a fedezést 
könnyűvé és teljessé tenni igyekszik. 

A tenyészbakok egyenként, külön-külön 
ládában, vagy egymás mellé helyezett reke-
szekben tartandók. Ilyen rekesz nagysága lehe-
tőleg a következő méretű legyen: 

Magasság 60 cm., mélység 70 cm., szélesség 
1 méter. Ennél nagyobb lehet a rekesz vagy 

láda, de kisebb nem. A mélység 70 cm.-nél 
ha nagyobb, a bakot nagyon nehéz benne 
ügyesen (mint már leírtuk) megfogni. 

A fedezendő anya mindig a bakhoz lesz 
téve, tehát a szabad mozgásra a fönt írt terű-
leti helyre okvetlenül szükség van. A láda 
vagy rekesz ajtaja sodronyból készüljön, mely-
nek méretei a következők : 

Magasság 50 cm., szélesség 40 cm. Az ajtó 
egyik oldalára teendő, hogy az ajtónyíláson 
át a rekesz belsejében kényelmesen, kezünkkel 
dolgozhassunk. A rekeszekre osztott ládák 
egymás fölé helyezhetők, de úgy, hogy a láda 
első részén, a láda alá egy lécet teszünk, hogy 
ezáltal a vizeletnek hátrafelé való folyását 
biztosítsuk. 

A zárt helyiségben tartott nyulaknál is így 
legyenek elhelyezve a ládák. A láda belseje 
hetenként egyszer teljesen kitakarítandó s 
tiszta és száraz szalmával megalmozandó. 

A tenyészbakok gondozása az ól tisztán-
tartásán kívül abban is áll, hogy hetenként 
egyszer, egyenként meg kell azokat alaposan 
vizsgálni, meggyőződni arról, fülükben, szájuk-
ban, nemi részükön, végbelük nyílásának kör-
nyékén nincs-e daganat vagy seb. 

A vizsgálatnál esetleg előforduló bajok orvos-
lásáról és kezeléséről később szólunk. 

A bak vizsgálat után, ha teljesen épnek 
bizonyult, gyökérkefével szőrmentében és elle-
nében megkefélendő s azután egy darab két-
újjnyi nagyságú sós kenyérrel kínálandó meg, 
ami neki igen ízlik s az emberhez ragasz-
kodóvá teszi. CK.) 

A rajfogó-késziilékek. 
Valló János méhészeti vándortanító, a gödöllői 

állami méhészeti telep vezetője, kiváló gya-
korlati méhészgazda, a „Magyar Méh" c. szak-
lap f. évi június havi számában a raj fogó-
készülékekről igen értékes közleményt írt, 
amelyet méhésztársaink okulására a követke-
zőkben ismertetünk: 

A méhraj befogása is arra adott okot, hogy 
az ember annak módját kieszelje, miképen 
foghassa be a rajt könnyen és biztosan. 

A közönséges és leginkább gyakorolt mód-
jához nem kell egyéb, mint a rajfogó-kas és 
a víz, no meg néhol a kolompolás és kasza-
pengetés is dívik, tehát ilyen zajt okozó szer-
szám is kéznél van. Az én nézetem szerint a 
csengetés- és pengetésre a méhraj nem hede-
rít, megy az a maga útján, és csupán úgy 
magyarázom ezen szokást, hogy a méhész a 
raj tulajdonjogát akarja biztosítani. Amely 
méhész leghamarább észreveszi a rajt, zajt üt. 
mintegy jelezvén, hogy az övé a raj s a 
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szomszédnak alihoz semmi jussa. Békésebb 
szomszédság mellett tehát a kolomp és kasza 
a rajbefogásnál teljesen fölösleges. 

A víz hathatós eszköz arra, hogy a leve-
gőben szálló rajt a mielőbbi megszállásra bír-
juk s a megszállott rajt lecsendesítsük, ha 
netalán a méhek szokatlanul csípősek lenné-
nek, de még hosszabb ideig maradjanak vesz-
teg a megszállott helyen. A vizet apró csep-
pekben, mintegy szitáló eső gyanánt hintsük 
a méhekre ; ha leszállásukat akarjuk siettetni, 
úgy felülről, ha pl. a szomszéd kertjétől el 
akarjuk terelni, úgy azon oldalról. A vízzel 
való ezen permetezésre legcélszerűbb a hidro-
nett-fecskendő, megteszi azonban a bodzafa-
puska és végső esetben a vízbe mártott seprő 
is. Amennyiben a raj oly helyre szállt, pl. fa-
ágak tövébe, honnan nehéz és bajos a raj 
beszedése, ajánlatos ezen helyet is a raj be-
szedése után jól meglocsolni, nehogy a követ-
kező rajok is oda szálljanak. 

A raj befogó-kas szalmából vagy gyékényből 
készül, akkora, hogy a raj beleférjen; kereszt-
fákra szükség nincs, csúcsában se legyen lyuk. 
Legszívesebben megy a raj az oly kasba, 
amelyben már méhek tanyáztak és a lépépít-
mény némi maradéka bennmaradt. Az líjonta 
használt rajbefogó-kast méhfűvel (melissa offi-
cinalis) ki kell dörzsölni, amelynek szagát a 
méh kedveli. Igazán csodálom, hogy még nem 
akadt élelmes talián, ki a Délolaszországban 
honos citronátfának (nem citromfa) szárított 
levelével kereskedne, mivel állítólag ennek a 
szaga oly kedves a méhnek, hogy, ha a levelét 
tenyerünkben szétdörzsöljük és szagát a raj 
felé fújjuk, biztosan kezünkre száll avagy oda 
csalogatjuk, ahová akarjuk. 

Hiszen a lépépítmény némi maradékával bíró 
öreg kasba is egyenest beleszáll a raj, ha idejé-
ben a rajzó méh közé tartjuk, ámde akad csökö-
nyös raj is, mely csalogatásunkra nem hederít. 

Megesik, hogy a raj oly helyre szállt, hová 
el nem juthatunk, pl. valamely magasabb ág 
kiálló részére, ez esetben szükség lesz a kis-
tartó villára és a horgos rúdra. A kastartót 
csigaszerkezettel is elláthatjuk, amelynek segít-
ségével a kast azon magasságig emeljük, ahol 
a raj megszállt s a horgos rúddal a rajt bele-
rázzuk. Leszáll a raj olyan helyre is, ahonnan 
azt le nem rázhatjuk, ily körülmények között 
a rajbefogo-kast a támasztórúd segélyével köz-
vetlenül a raj fölébe helyezzük, s ha a méhek 
abba felvonulni vonakodnának, gyenge füstö-
léssel felhúzódásukat megindítjuk. Legegysze-
rűbb füstölő a pipa, vagy a füstölőfazék, amely 
utóbbi valamely közeli faágra akasztható, vagy 
a földre helyezhető ; likacsos födővel lévén 
ellátva, veszélytelen. 

Nem épen szükséges, könnyen nélkülöz-
hető, néha azonban mégis jó szolgálatot tesz 
némely más segédeszköz. Már néhai Dzierzon 
apó ajánlotta a negyedrét-ív nagyságú fakéreg-
darabok felaggatását a közeli fákra. Hallottam 
már, hogy akadt méhész, ki nem restelt holt 
méheket cérnára fűzni, azokból aztán rajfürtöt 
formált, az anyát sem felejtvén ki abból, állí-
tólag ezen holt méhből való csomóra is gyak-
ran szállt a raj. Ilyen raj csalogató a lép is, 
még pedig a kaptárból kivett üres vagy fiasí-
tásos lép. A lépet az arra a célra készült lép-
tartóba akasztjuk, akár kettejét is, aztán vagy 
a rajzó méhek közé tartjuk, vagy amár leszállt 
raj mellé helyezzük, hogy arra rátelepedjenek. 
Ezen eljárást ismételni kell, mert egyszerre 
az egész ra j nem telepedik reá. A rajcsalo-
gatókon kívül használják a rajfogó-zsákot és 
rajfogó-hálót. A rajfogó-zsák szájaszéle vas-
karikába van foglalva, amely középen csuklóra 
járó. Ha a ra j nehezen megközelíthető helyre, 
ághegyre szállt, a rúdra tűzött zsákot akként 
illesztjük, hogy a raj belékerüljön, aztán mad-
zaggal a zsák száját bezárjuk s a rajt helyére 
visszük s kirázzuk. 

Hol sok a méhcsalád, rajzanak azok egy-
időben is ; nehogy több raj összeszálljon, a raj-
fogó-hálót használják, amely bő zsákforma és 
szúnyoghálóból készül. Ennek az alkalmazása 
figyelmet kíván, mivel sem sietni, sem elkésni 
nem szabad ; épen akkor illesztjük az egyik 
végét a rajzó kas szájára, amidőn a raj igazán 
megindul, a másik vége be van kötve s a 
földbe erősített rúdra felfelé menedékesen erő-
sítve. A hálóba szorult ra j semerre el nem 
távolodhatik s így a felső végén összehúzódik. 
A rajzás befejeztével a hálóba levő rajt a neki 
szánt helyre tesszük; a hálót vagy kifordítjuk 
s a méhrajt lerázzuk, sepregetjük, vagy pedig 
úgy akasztjuk a kaptár-kas aljára, hogy a 
méhek maguk lassan lakásukba húzódhassanak. 

Meg kell említenem az automatikus raj fogó-
készülékeket. Szerkezetük olyan, hogy a ra j 
megindulásakor támadó erős kizúdulása a me-
lleknek a kaptár szájához illesztett készüléket 
működésbe hozza. Tekintetbe véve azonban azt, 
hogy a kizúdulási erő oly pontosan ki nem 
számítható eddig, hogy az az önműködő raj-
fogó-készülék kifogástalan működésének biztos 
alapjául szolgálhatna, azon ilynemű készülékek, 
melyeket megfigyelnem alkalmam volt, némely 
esetben a raj erős kivonulása dacára sem in-
dult működésnek, más esetekben meg már a 
méhek erősebb déli porzása, tájolása is mű-
ködtette. Nincs kizárva, liogy valamely lele-
ményesebb mechanikus-méhész idővel megbíz-
hatóan önműködő rajfogó-készüléket fel nem 
talál. Ez esetben is lényeges leend az önműködő 
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rajfogó ára. Amennyiben az önműködő annyi 
pénzbe kerül, mint amennyiért egy rajt vásárol-
hatunk, céljának nem fog megfelelni. Ugyanis 
annyi készüléket kell alkalmaznunk, ahány 
méhcsaládunk van, s ha ezen méhcsaládjaink 
egyik része nem rajzik, többe fog kerülni a 
berendezés, mint az ez évi rajok összes értéke 

U) 

A baromfi diphteriája. 
Ezen pusztító betegség különösen a tyúkok-

nál, főleg a téli hónapokban lép fel, amikor 
is a szárnyasoknak az időjárás szeszélyeit kell 
elszenvedniök, vagy rosszul szellőztetett helyen 
vannak összezsúfolva. Külföldről beszállított, 
az úttól elgyengített szárnyasokon leginkább 
lép fel. Gyakran az állatok már magukkal 
hozzák a betegséget és a gyanútlan vevő ez-
által egész baromfitelepét megmérgezi, mert e 
betegség igen ragályos és sok áldozatot követel. 
A baromfi-diphteria jogosan félt járványos 
betegség, amelyet a légcsövek és belek inger-
lése tesz felismerhetővé. A betegség elharapód-
zása úgy direkt úton, mint a levegő által is 
történik, mert hasadógomba okozza a beteg-
séget, az ember diphteriájához hasonlóan, 
amellyel azonban a baromfi-diphteria semmilyen 
közös vonással nem bír. A betegség tünetei 
aszerint, hogy mily testrészt támad meg, igen 
különbözőképen lépnek fel. Mindenekelőtt fel-
tűnik az, hogy az állatoknak étvágyuk csökken, 
szomorúan egyhelyt guggolnak és irtóznak a 
világosságtól. A taraj kékeshalvány lesz és ki-
hűl, a tollazat borzas, nem tojnak és hamar 
lesoványodnak. Rendszerint először katarus lép 
fel, amely alatt fényes hab folyik ki csőrükből 
és gyakran trüsszentenek, azután következik a 
rekedtség, lassított lélegzés, levegő utáni kap-
kodással, amikor is az állatok csőrüket nyitva 
tartják és sajátságos hangot adnak. Nemsokára 
a nyálka megsárgul és a toroknyálkahártyát 
sajtszerű, fehéressárga lepel fedi be erősen és 
ha ezt lehúzzuk, véres kelési seb marad nyo-
mában. Az orrnyílásokat e képződmény teljesen 
betömi. A gyulladás azután a szemeket támadja 
meg, a szemüreg gyulladásba jut, a szemet 
kelések lepik el, gennyet választanak ki, amely 
mindent összeragaszt, bepiszkít és végül az 
állat elveszti szemevilágát, ha ugyan nem 
megy tönkre. E képződmények a torokban is 
keletkeznek, megnehezítik a lélegzést s végül 

megfullad az állat. A betegség kezelése rend-ig o o 
szerint eredménytelen. A legjobb eszköz a kés 
és a baromfiólok, etetők és itatok alapos 
deszinficiálása. A leölt és elpusztult állatokat 
elégetnünk vagy mélyre el kell ásatnunk. A 
megmentett tyúk gyenge marad és az egész-

ségesekre veszélyt hozhat. A lelkiismeretes 
tenyésztő tehát ne igyekezzék a gyógyításra, 
hanem az előbb leírt módon járjon el. Kezdet-
ben elegendő a beteg tyúkok szigorú elkülö-
nítése, meleg ól, lágy étel és deszinficiálás, 
hogy a járvány elterjedését megfékezhessük. 
Hipermangánsavas káliummal, vagy tiszta 
citromsavval a torok beecsetelése, finomra 
vágott foghagyma, hagyma, kevés borsó és 
vaj, vagy zsírból álló pilulákkal való etetés, 
továbbá kis szalonnakockák vagy egy kanál 
faolaj s 1 liternyi ivóvízben felolvasztott dió-
nagyságú vasvitriol által létesült oldat a leg-
elterjedtebb segéd- és gyógyszerek, amelyek 
többé-kevésbé jó hatással járnak. E. G. 

Zenészek az ízeltlábú állatok közt. 
(Természetrajzi csevegés.) 

Ha az ember nyári időben végigsétál a 
balzsamos illatú hegyi avagy a síksági réteken 
és mezőkön, amellett, hogy az üde levegőt 
beszívja és tüdejét, végtagjait edzi, bizonyos 
természeti tüneményre is egészen önkénytele-
nül figyelmessé lesz, mert a madarak csicsergé-
sén, a források csergedezésén, a méhek zson-
gásán kívül különféle hangok ütik meg fülét. 
Ilyen hangok : a hegedülés, cirpelés, csicser-
gés és kopogás, mind együttvéve pedig egy 
természetes hangversenyt alkotnak, mely a 
természet legkisebb zenészeitől — az ízelt-
lábú állatoktól ered. Vájjon mi célja van ezen 
állatok folytonos muzsikálásának P Bátran felel-
hetném tán, hogy bizonyos önérdek, mert leg-
több esetben szívük érzelmeit akarják vele 
tolmácsolni és életpárt keresnek általa. Ha az 
ember, elmélyed e zenébe, mintha hallani vélné, 
mint mondja a szöcske pl. ezeket: „Egy fiatal 
szöcske úrfi, a zöld kabát tulajdonosa, ezen 
nem közönséges módon keres magának élet-
párt!" És ennek megfelelőleg éppen hasonlót 
mondanak a többiek is, más-más zenehango-
kat alkalmazva. 

Ha e víg csapatot közelebbről megfigyeljük, 
eme sajátságos zenészeket, öt csoportra oszt-
hatjuk, mint : zümmögök, karcolok, dobolok, 
fütyülök és kopogókra. De nem akarjuk a 
zenéhez venni ama könnyed, suhogó kelepelést, 
melyet a szárnyak alkalmas kiterjesztésénél pl. 
a szöcskék, szitakötők és lepkék röpködése 
alkalmával hallhatunk. 

Vegyük tehát sorra e különös zene eredetét. 
1. Zümmögés. Mindannyian ismerjük a boga-

ruk és a poszméh mély zümmögését, az épen 
oly mély surranását az éjjeli lepkéknek, a 
dongó- és szobalégy magasabb hangú döngi-
csélését, a szúnyog még magasabb hangú züm-
mögését, mellyel az embert, kit meg akar 
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szúrni (csípni) gyakran figyelmessé tesz. Mind 
e hangok a gyors szárnycsattogástól származ-
nak. Ha a zongorahúr oly gyorsan rezeg, hogy 
a szem már nem látja, akkof hallható hangot 
ad; ha a rovarszárny gyorsan csattog, ugyan-
azt teszi. Ameddig a poszméh vagy csere-
bogár mozgásban van, szárnyainak csak bizo-
nyos csillogását látjuk, következetesen annak 
csattogását is hallani kell, mert a levegő rez-
gésbe jő, a hang pedig nem egyéb, mint a 
levegő rezgése. A poszméh maga több mint 
40 mozgást tesz szárnyával egy másodperc 
alatt, a kisebb rovarok azonban még többet. 
A hangok, melyek ezáltal keletkeznek, részint 
közvetlenül hallhatók, részint magasabb hang-
nak, melyek füleinkbe jutnak. Itt-ott a hang-
képzés bizonyos mellékkészülékek által támo-
gattatik. Sok légynek és szúnyognak pl. szár-
nyaik mögött még 2 billegő, apró, ruganyos 
szögecske van, alig egy milliméter hosszúsággal, 
melyek végükön bunkóalakúan vastagodnak ki. 

Ezek részint kormányzóeszközül szolgálnak, 
amennyiben az állat ezeket előre vagy hátra 
hajtja ; irányíthatja súlyontját úgy, hogy feje 
hol felfelé, hol lefelé lehet irányítva és így a 
repülés a megfelelő irányban történik, másrészt 
pedig a gyors szárnycsattogás alkalmával lökés 
éri és együtt rezegnek; kicsiségüknek meg-
felelőleg igen magas hangot kell, hogy adjanak. 
Ha az ember a szúnyogzümmögést utánozni 
akarja, így tesz: z . . . z-z-z ; ez a „z" hang 
leginkább felel meg a legmagasabb hangoknak, 
melyek e hangnemben foglaltatnak. 

Mire való már most e zümmögés? Eredeti-
leg tán önkénytelen nyilvánulás, mely a nagyon 
kis állatok repülésének gépies feltételéből, a 
gyors szárnyrezgésből származik, némely ese-
tekben az alkalmazkodás által a tér félreismer-
hetetlen jelentőségét nyerte. Önmagában könnyű 
eszköz egyfajtájú állatokat együtt tarthatni. A 
szúnyogok hímjei pl. nőstényeiket már mesz-
sziről ismerhetik fel magashangú zümmögésük 
által. Ahol sok a táplálék, ott sokat zümmög-
nek és ez csalogatójelül szolgálhat más, ele-
delt keresőknek. 

Egy természetbúvár erről így nyilatkozik: 
A 80-as években egyszer egy erdő közelében 
sétáltam. Csodálkoztam az erdő hangos voltán, o ' 
amely itt uralkodott. Az egész erdő mintegy 
km'-' területén úgy zsongott, mint egy nagy-
bőgő. Mi lehetett itt? Cserebogaras esztendő 
volt és a cserebogarak milliói, melyek a fiatal 
cserfákat ellepték, idézték elő e zajt, egyenletes 
zümmögésük által ; ez mély, végtelenségig tartó 
változatlan hangú zümmögés volt, mint amilyet 
a nagybőgő utolsó húrja előidéz. Midőn ismét 
a mezőre léptem, százával hallottam még az 
új jövevényeket, ügy látszik, épen bábjaikból 

kibújva jöttek a körülfekvő szántóföldekről és 
mindannyian egyenesen az erdőnek tartottak. 
Hogy ismerték volna ez irányt, ha nem társaik 
zümmögéséből ? 

Némelyeknél megállapítható, hogy zümmögő 
hangjuknak eredete szándékos és czéltudatos. 
így ismeretes, hogy fiatal anyaméheink, míg a 
sejtben bezárvák, „tütölnek", „kvákognak". Ez 
a szűk tér által félig elnyomott zömmögés, 
miáltal a méhkas lakóit verbuválják. 

A nagy, középamerikai góliátbogárról olvas-
tam, hogy harapóival ujjnyi vastag ágat körül-
vesz és rettentő gyors repüléssel az ág körül 
forog. Ezt addig szokta folytatni, míg az ágacs-
kát le nem fürészelte, de nem ez a célja, hanem 
inkább az, hogy az ebből származó zümmögés, 
dongás által párját hívogassa. 

2. Karcolás. Ha pl. egy szút gombostűre 
szúrunk, azt fogjuk tapasztalni, hogy az állat 
bizonyos karcolva-fütyülő hangot ád, amennyi-
ben nyakát fel és alá mozgatja. Más bogarak-
nak hasonló tulajdonságuk van; karcoló hangot 
adnak, ha szükségben vannak. A hang ama 
durva részek által idéztetik elő, melyek a hát-
pajzson vannak ; ha a nyakpajzs éle ezzel érint-
kezik, karcolja a durva helyeket, és innen szár-
mazik a hang. Arra szolgálhat, hogy társait 
az ellenségre figyelmessé tegye. 

A hangképzés ugyanaz az alapja, egy durva 
felületen való karcolás, a rovaroknál sokféle 
alkalmazásban van, különösen a szöcskéknél, 
hol az csalogatóeszközül szolgál. A lábakon, 
csípőkön, vagy a szárnyakon kis dörzsölődesz-
kájuk van, apró felületek ezek. melyek rendesen 
szabályos lécecskékkel vannak ellátva. Ha. egy 
mm2-en 60 ilyen deszkácska van, s ha vala-
mely tárggyal oly sebesen végighúzunk rajta, 
hogy az másodpercenként 100 mm-t érint, úgy 
nyilvánvalóan 6000 ily lécecskét érint másod-
percenként, így tehát 6000 rezgést is idéz elő 
másodpercenként ; ez oly hangot szolgáltat, mely 
hangszereink legmagasabb régióiban található. 

Apró szöcskéink lábaikat gyors, rövid moz-
dulatokban dörzsölik szárnyaikhoz és így majd-
nem folytonos, szakadatlan cirpelést (karcolást) 
idéznek elő. A nagy zöld sáskát messziről fel 
lehet ismerni szakadozott hangjáról. Hátsó 
hosszú lábait magas mozgással emeli fel és le ; 
valahányszor a dörzsölődeszkácska a szárny 
mellett elhalad, rövid csörrenő karcolás hal-
latszik. 

Tücskök és lótetűk nem a lábaikat dörzsö-
lik a szárnyakhoz, hanem a szárnycsúcsaikat, 
ami félig fütyülő hangot idéz elő. E zene 
célja valószínűleg szintén a csalogatás. Ahol 
valamely rovarfajnál dörzsölődeszkákat talá-
lunk, biztosra vehetjük, hogy hang előidézé-
sére szolgálnak, ha hangokat különben nem is 
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hallunk. Már apróbb szöcskéink hangja sem 
vehető észre némely emberi fül által, épúgy 
mint a kis denevérek cincogása. 

Egy természetbúvár erről így í r : „Voltam 
egyszer egy társaságban, amelynek része a 
szöcskék cirpelését igen hangosnak és kelle-
metlennek találta, míg a harmadik harmad 
egyáltalában nem hallott abból semmit." Min-
den fülnek van hanghatára, melyen túl nem 
terjed hallóképessége. És így lehet az állat-
országban még számos apró zenész, melyet 
nem hallunk, inig ők maguk apró, alkalmas 
hallószervekkel vannak ellátva, kölcsönös meg-
hallgatásukra. A dörzsölődeszkák némelv rovar-O _ */ 
nál ki vannak mutatva, melyeket előbb némák-
nak tartottak s ilyen, tőlünk észre nem vehető 
készülékek tán a hangyáknál, az egymással 
való közlekedésük céljára is játszanak szerepet. 
Oslénvi rovaroknál is találtak már karcoló 
szerszámokat. 

3. Dóbólás. A prücsköknek nemcsak liege-
düjök, hanem dobjuk is van. A potroh hátsó 
részén egy dobhártya van kifeszítve egy üst-
alakú mélyedés felett, mintegy 3 mm. átmérő-
vel. E dobhártya egy erős izom által hozatik 
rezgésbe s épen úgy hangzik mint az üstdob, 
csak apróságának megfelelően magasabb hang-
nemben. Az éneklő prücsök (Singcicade) nálunk 
ismeretlen ; délen körülbelül addig található, 
ameddig az olajfa honos. De ahol ez van, 
ott figyelmessé lesz az ember rá, ha jókedvé-
ben van. Egyetlen állatka dobolása 20 lépés-

nyire annyira betöltheti az űrt, hogy a hallgató 
azt sem tudja, hol keresse. Mindig azt hiszi, 
hogy közvetlenül maga mellett dobol. 

4. Fütyülés. Azaz hangképzés, a levegő ki-
szorítása által. (Legnagyobb éjjeli lepkénk, a 
„halálfej" fütyül, ha megfogják.) A hang való-
színűleg a potroh első gyűrűjének egyik résén 
tódul ki, melyen át e pille levegőt szorít ki, 
mely egy szarulemezt hoz mozgásba. Bur-
meister azt írja, hogy a legyeknél is van 
ilyen fütyülő-készülék, melyből zümmögésüket 
magyarázza. Légzőcsöveikből levegőt szoríta-
nak ki, mely egy szarulemezt hoz mozgásba. 
De valószínűbb, hogy, mint fönt láttuk, a 
szárnymozgások ennek előidézői. 

5. Kopogás. Némely bogár összekopog. Leg-
ismeretesebb példa rá az ú. n. pattogóbogár. 
Fekete, magaslábú bogár, mintegy 6 mm. 
hosszú. Ha fogságban tartva a skatulyán egy 
szőrrel végighúzunk, úgy a hangot való-
színűleg,oly jelnek tartja, hogy fajrokona van 
közelében s ilyenkor 6—8-szor kopog egymás-
után, amennyiben, röviden szólva, az állkapcsá-
val a skatulya fenekét ütögeti. A termitták 
kopogás által adnak egymásnak jelt. A dol-
gozó csapat vezére időről-időre fejével kopog-
ta t ja meg a földet, hozzátartozói erre zizegéssel 
felelnek és kettőzött buzgalommal fognak hozzá 
a munkához. Valószínű, hogy azon állatok közt, 
melyek társas életet élnek, ily jeladások jobban 
vannak elterjedve, mintsem azt jelenleg tudjuk. 

(Torzsa.) Hajnal Ignác. 

A gyümölcsfák nyári metszése. 
A termés leszedése után a nyári barack-

fáról levetettem azokat az ágakat, hajtásokat, 
melyek elhalófélben vagy megszáradva voltak, 
melyek szűkítették a koronát és általában azo-
kat is. melyekből a fára haszon nem hára-
molhatik. 

Szomszédom, Beszédes Imre, neve ellenére 
egy ideig szótlanul nézte munkámat ; de utóbb 
mégis kiszaladt belőle a szó. 

— Jó-e ilyenkor a fákat bolygatni ? — 
kérdezte. 

— Ha nem volna jó, nem tenném ; úgy-e ? 
— és folytattam a munkát. 

— En csak tavasszal nyírbálom meg fáimat, 
— jegyezte meg fontoskodva Beszédes, aki, 
mellesleg legyen mondva, a tudákos emberek 
közé sorakozik, akik azt hiszik magukról, hogy 

sokat tudnak, pedig épen megfordítva áll a 
dolog. 

— Tudom, — válaszoltam megjegyzésére — 
csakhogy én sohasem nyírbálom fáimat, hanem 
előbb jól megfontolom, hogy mit vágjak le, 
mert levágni egy hajtást, ágat nagyon könnyű 
dolog, de helyette nevelni már nem. 

Ne vegye magára Beszédes uram szavaimat, 
mert én senkit sem akarok megszólni, de so-
kan úgy végzik a gyümölcsfák megmetszését, 
mint akár a fűzfák botolását. Mások meg egy-
általában ügyet sem vetnek az egész dologra, 
a fák úgy nőnek, ahogyan nekik tetszik. 

Mind a két eljárás helytelen, mert a fákat, 
különösen addig, míg koronájuk nincs kellőleg 
kifejlődve, metszés alatt kell tartani, de meg-
fontolással, nem pedig akárhogyan, meggon-
dolatlanul. 

A tavaszi metszés egymagában nem mindig 
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elégséges, mert akárhányszor megtörténik, hogy 
a lemetszett hajtás helyett ugyanazon helyen 
a fa a nyáron át új, olykor 2—3 hajtást 
ereszt. Ha ezeket meghagyjuk, mit nyertünk a 
tavaszi metszéssel? 

— Semmit — szólt közbe Beszédes. 
— Még a semminél is rosszabbat, mert meg-

károsítjuk a fát ; hiába fogyasztja erejét olyan 
hajtások nevelésére, melyeket utóbb ismét el 
kell távolítanunk. 

Ez az egyik ok, amiért kell a gyümölcs-
fákat nyáron is metszeni. 

De a tavaszi metszés után nemcsak a levá-
gott hajtások helyén fakadnak ki új hajtások, 
hanem ott is, ahol nincs rájuk semmi szükség, 
sőt hátrányosak. Miért várjunk az ilyen haj-
tások levágásával tavaszig, miért fogyasszák 
azok egy évig hiába a fa táplálékát ? Ilyeneket 
nyáron is le kell szedni. 

Az elhaló, vagy elhalt ágak levágására is 
igen alkalmas időszak a nyár; nemcsak azért, 
hogy lombos fán rögtön szembetűnnek, hanem 
azon okból is, mert a seb gyors és tökéletes 
beforradását csak akkor várhatjuk, ha a levá-
gott ág tövében még volt élet. 

Nézze meg, Beszédes uram, ezt az oltványt. 
— Hatalmas koronácskája van ; — dicsérte 

meg Beszédes. 
— Nagyon is, veszedelmesen hatalmas. Ez 

így nem maradhat. A korona alakítására három 
hajtás elégséges. De hát várjak vele tavaszig ? 
Mi célja volna annak? Egy sem fejlődne ki 
rendes nagyságra. Leveszem most a fölöslege-
seket, hogy a korona helyes alakot nyerjen és 
a meghagyott hajtások erősödjenek. 

Azt is tudja, Beszédes uram, hogy nem 
minden gyümölcsfa tűri egyformán a metszést, 
sőt némelyik, mint a nyári barackfa is, nagyon 
érzékeny a kés iránt. 

— Tudom — erősítette meg Beszédes — mert 
egy kájszin elmézgásodott tőle és elpusztult. 

— Ugy van ; de a kajszínra csak akkor 
veszedelmes a metszés, ha nem a maga idejé-
ben végezzük, vagyis akkor, mikor megindul 
a nedváramlás, addig, míg erősen hat. Mikor 
a nedvkeringés megállapodik vagy sztinőben 
van, a nyári barackfa at is, valamint az őszieket, 
továbbá a cseresznye-, mandola- és szilvafákat 
is bátran meg lehet metszeni, a fölösleges vagy 
beteg hajtásokat levágni, nem lesz baj belőle. 
Magától értetődik, hogy a száraz, beteg ága-
kat úgy kell eltávolítani, hogy a termésben 
kárt ne tegyünk. Ha az ág nagyobb, darabon-
ként szedjük le. 

Most az a kérdés, hogy mely hónapokra 
esik a nyári metszésre kedvező időszak? Június 
elejére és augusztus végére ; akkor legcélsze-
rűbb végezni. 

A nyári metszéshez azonban nem mindig 
kés szükséges, hanem csak köröm. 

— Köröm ? ! — csodálkozott Beszédes. 
— Igen, komolyan mondom, csak két ujjunk 

körme. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan, 
íme, itt van ez az oltvány. Az egyik hajtása 
sokkal fejlettebb, mint a másik kettő. Várjunk 
ezzel tavaszig, hogy akkor az erős hajtást 
megkurtítsuk ? Nem, mert eredménye az lenne, 
hogy a visszametszés után még erősebben 
hajtana. Az aránytalanságon most segítünk és 
pedig úgy, hogy hegyét körmömmel lecsípem. 
Ennek a csekély dolognak nagy hatása van. 

— Milyen ? — kérdezte kíváncsian Beszédes. 
— Olyan, hogy a megcsípett hajtás egy 

hétre megállapodik növésében, mely idő alatt 
a gyöngébbek megerősödnek. 

De hogy a csipkedésnek ez a haszna legyen, 
arra kell ügyelnünk, hogy csipkedéskor a hajtás 
felső része, vége még lágy, kórós, az alsó része 
pedig már fásodó legyen és hogy a hajtásnak 
csak a legvégső részét, hegyét szabad lecsípni, 
mert erősebb visszacsípés még bujább hajtást 
eredményez. 

Ha erre ügyelünk, a csipkedést az egész 
nyáron át gyakorolhatjuk. 

— Most azt tanultam — búcsúzott el Be-
szédes — hogy minden dolognak módját kell 
tudni, mert csak úgy jár haszonnal. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. A t. cikkíró urakat felkérjük, 

hogy gazdasági tárgyú közleményeiket lehető-
leg legkésőbb minden hó 15-ig küldjék be a 
szerkesztőségbe. A közlemények írói tisztelet-
díja hasábonként 3 korona (1 oldal 6 korona), 
amely összeget a főszerkesztő úr utalványozza 
ki. A gyakorlati irányú gazdasági cikkek lehe-
tőleg aktuálisak legyenek. Altálanos érdekű 
cikkek első helyre kerülnek. K. M. Komló. 
Kaptárak megrendelhetők az Orsz. Magyar 
Méhészeti Egyesületnél. Budapest, IX., Imre-
utca 4. sz. Ugyanott minden néven nevezhető 
méhészeti eszközök is beszerezhetők. A méhé-
szeti egyesületbe, ha rendes tagnak akar be-
iratkozni, évenkínt 5 koronát kell fizetnie. 
(A beíratási díj külön még 2 korona.) Mint 
az egyesület tagja, a „Magyar Méh" című 
havi folyóiratot (esetleg a német nyelven meg-
jelenő „Ungarische Biene" című havi folyó-
iratot) ingyen kapja. — Ezüstnyulak. Az 
érdeklődő t. kartársak szíves tudomására hoz-
zuk, hogy Pazák Lázár kartársunk (lakik : 
Tiszolcz, Gömörmegye) fajtiszta ezüstnyulakat 
tart, amelyeket, míg a készlet tart, a t. kollé-
gáinak mérsékelt árban hajlandó átengedni. 
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A kérdezősködőktöl azonban válaszbélyeget 
kér. — F. E. Szeghegy. A szénkénegraktárak 
államiak és bizományiak. Állami szénkénegrak-
tárak vannak Bihar-Diószegen, Ménesen és 
Tarczalon, a vincellériskola igazgatóságának ke-
zelése alatt. Bizományi szénkénegraktár 70 van 
az országban. A szénkéaeg ára 31 korona 
métermázsánként. A f. évre körülbelül már 
elkéstek a szénkéneg beszerzésével, mindazon-
által célszerű lesz az említett vincellériskolák 
valamelyikéhez fordulni felvilágosításért az 
esetleges előjegyzés miatt is, különben pedig 
ez alkalommal jó lesz a foldmívelésügyi minisz-
ter által kiadott és a szénkénegezés ismerte-
tését tárgyaló füzetet is kérni (ingyen adják). 
Ezen füzet különben bármelyik kerületi szőlő-
szeti és borászati kir. felügyelőtől is beszerez-
hető. — K. .T. Debreczen. 1. A Hajdúböször-
ményben nemrégiben oly nagy szerencsétlen-
séget okozott léggömb szintén egy úgynevezett 
kísérleti léggömb volt, amely meteorológiai 
kutatásokra volt hivatva. 2. A léggömbben 
magában vannak elhelyezve a műszerek (baro-
meter, thermometer, regisztráló-készülék stb.), 
amelyek automatikusan működnek 3. A mos-
tanában föleresztett kísérleti léggömbök közt 
legmagasabbra emelkedett a Strassburgban 
minap felszállt regisztráló-léggömb, mely el-
érte a 26.000 méter magasságot; az eddig 
elért 22.350 méter legnagyobb magasságot 
tehát 3650 méterrel multa felül. 15.000 méter 
magasságban a gömb készüléke —62'7 C. fok 
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hőállapotot jegyzett: magasabb légkörben a 
hőfok már —40 C. fokra emelkedett. Ezzel 
be van bizonyítva ama régen észlelt meg-
figyelés, hogy 15.000 méter magasság után 
ismét melegebb légrétegek következnek. 
Ennek a jelenségnek az a magyarázata, 
hogy a hidegebb légrétegek lejebb sülyed-
nek. akárcsak a különféle hőállapotú szelek. 
— K. B. Salgótarján. 1. Fajbaromti, tojás 
és tenyésznyulak beszerezhetése végett forduljon 
a „Baromfitenyésztés" c. laphoz. Szerkesztője 
Hreblay Emil, állattenyésztési kir. felügyelő, 
lakik: Nagyvárad, Péter-utca 1. sz. 2. Keltető-
gépek eladásával a Magyar mezőgazdák szövet-
kezete foglalkozik (Budapest, V., Alkotmány-
utca 31.), továbbá a Geittner és Bausch cég 
(Budapest, VI., Andrássy-út 8..sz.), a Kogler 
és Boszner cég (Budapest, V., Váci-út 26. sz.) 
és mások. — H. J. Szepesváralja. Lapunk-
ban már számtalanszor megírtuk, hogy ingyen 
senki sem kaphat gyümölcsfákat, hanem csak 
kedvezményes árban. Egykoronás bélyeggel 
ellátott kérvényével forduljon az illető vár-
megyei gazd. egyesület, vagy községi elöljáró-
ság, vagy a kir. tanfelügyelőség útján a föld-
mívelésügyi minisztériumhoz és jelölje meg 

kérvényében, hogy kedvezményes árban mennyi 
és milyen fajtájú gyümölcsfákat óhajtana kapni. 
A kérvény minden év legkésőbb november 
haváig benyújtandó. — Gy. E. Raffna. Szí-
vesen közöljük. Értékes, tanulságos dolog, amely 
jól van megírva. Kérünk a jövőre is ! — Töb-
beknek. A kívánt szakkönyvek címei és árai 
a következők: 1. „A mezőgazdasági gyümölcs-
termelés és értékesítés." II. kiadás. Irta rudiuai 
Molnár István. Ára 5 kor. 2. „A szőlőtőke 
helyes nietszése és annak çkszerû nyári keze-
lése." Irta Saáry Ákos. Ára 1 K 50 f.r 3. 
„Házi- és udvarkertek berendezése." Irta 
Kardos Árpád. Ára 3 korona. Ezen munkák 
bármely könyvkereskedő útján beszerezhetők. 
— P. K. Grinád. Leközöltük. Az ígért cik-
ket kérjük és várjuk. Ha lehetséges, úgy az 
e hó 10-ig volna elküldendő. — 31. A. Mező-
kövesd. À keltető-gépekre vonatkozó leíráso-
kat — ha azok nem terjedelmesek és nem 
reklámcélból Írattak — szívesen közöljük. 
Méltóztassék egy rövid próbaközleményt lehe-
tőleg 8 nap alatt hozzánk beküldeni. — Gazd-
asszony. A tenyésztésre legalkalmasabbak a 
márciusi csirkék. A jércék már ősszel meg-
kezdik a tojást, sőt ha a hó első felében kel-
tek, már szeptemberben is. Természetesen itt 
nem fajbaromfiról, hanem magyar vagy keresz-
tezett csirkékről van szó, mert a fajbaromfiak, 
faj és természet szerint később fejlődnek. 
Április első felében kelt csirkék szintén alkal-
masak még a tenyésztésre. De már a későbbi 
csirkéknek, mint tenyészanyagnak tartása idő-
veszteség. Sem olyan jól nem fejlenek, de a 
tojást is csak január-februárban kezdik meg. 
Az őszi vedlés is átmegy a télbe és ebbe 
könnyen pusztul el. A későbbi kelések meg 
különösen nem valók tenyésztési célokra — az 
időveszteség folytán. — L. S. Tolcsva. A 
„gordony" szót nem ismerjük. Kérjük esetleg 
körülírni, vagy részletesen leírni. így tanácsot 
sem adhatunk. 

Gazdasági irodalom. 
— Értesítés. Úgy a mindennapi, mint a 

gazdasági ismétlő iskolai tanterv előírja a 
gazdasági növények betegségeinek és ellenségei-
nek ismertetését is, amely követelménynek al-
kalmas preparátumok vagy szemléltetőképek 
hiányában nem tehetünk eleget. Teljesebb 
preparátum-gyűjtemények drágák, magyar 
nyelvű elnevezésekkel, ismertetésekkel s véde-
kezési útmutatásokkal ellátott színezett falitáb-
lák pedig ezen ismeretkörben nem léteznek. 
E hiányon segítendő, e hó végén megjelenik 
kiadásomban „ A gabonafélék és takarmány-
növények legfontosabb betegségei és ellenségei" 
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című nagy, színezett, a kártevők leírásával s 
védekezési útmutatásokkal ellátott szemléltető-
tábla. mely nélkülözhetetlen segédeszköze lesz 
a nevezett ismeretkör elsajátításának, másrészt 
— alkalmas helyen kifüggesztve — minden 
iskola, egyesületi helyiség, községi tanácsterem 
stb. díszéül is szolgálhat. Csak nagyobb anyagi 
áldozat s kockázat árán adhatom ki e képeket, 
amiért t. kollégáim támogatását elsősorban 
kell kérnem. A kö/.el ötven betegséget s kár-
tevőt ismertető, tehát jő drága gyűjteményt 
is pótló falitábla ára csak 2 korona, amely 
összegnek címemre való szíves beküldését ké-
rem. Fontos gyakorlati érdekről s tantervi kö-
vetélményről lévén szó (nem is szólva arról, 
hogy a gazdálkodó kollégáknak egyáltalában 
kitűnő szolgálatot tehet e mű), hiszem, hogy 
iskoláink vesetőségei is szívesen hozzák meg a 
csekély áldozatot, mely a tábla használata által 
százszorosan is megtérülhet. Póscli Károly, 
tanító, a „Magyar Gazdasági Növényvédelem" 
szerkesztője, Grinád. (Pozsony m.) 

— A baromfitenyésztés tavaszi teendője. 
A baromfitenyésztőnek most legtöbb gondot a 
csirkék kikeltése és felnevelése okoz. A mostani 
munkától függ a tenyésztés sikere és haszna. 
Ezen időben van a tenyésztőnek legnagyobb 
szüksége tanácsra és kipróbált oktatóra, tájé-
koztatóra és vezetőre. A baromfitenyésztés 
összes ágaival és összes teendőivel szakszerűen 
foglalkozik Parthay Géza : Gyakorlati baromfi-
tenyésztés című könyve, mely gazdagon illusz-
trálva, megbízható tanácsot ad a tenyésztőnek 
minden szakbeli szükségletére. A szóban levő 
könyv ára 3 korona s az összeg beküldése 
mellett megrendelhető a Szárnyasaink című 
baromfitenyésztési szaklap kiadóhivatalában, 
Budapesten, Rottenbiller-utca 30. szám. 

— Szőlöniívelési káté. Vincellérek, gyakor-
lati szőlőmívesek és kisebb szőlőbirtokosok 
használatára, irta : rudinai Molnár István orsz. 
gyümölcsészetí miniszteri biztos. Nyomatott 
Schmidl Sándor kő- és könyvnyomdájában. 
Ezen hasznos és általánosan elterjedt kis szak-
munka immáron az ötödik javított kiadásban 
jelent meg az eddiginél finomabb papiroson, 
díszesebb előállításban és több helyen a szö-
vegében kibővítve. Különösen át lett dolgozva 
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az amerikai alanvfattáknak és azok adaptatió-
jának fejezete, ahol minden egyes talajnemre 
a legalkalmasabb alanyfajták lettek megjelölve. 
A mű ára 1 kor. 20 fillér, mely vagy a szer-
zőnek (Budapest, földmívelésügyi minisztérium) 
vagy pedig ifj. Nagel Ottó könyvkereskedőnek 
(Budapest, Múzeum-körút 2.) küldendő be. 
1 kor. 50 fill, előleges beküldése ellenében a 
könyv ajánlva küldetik meg a megrendelőnek. 

V e g y e s e k . 
— A dr. Aschenbrandt-féle bordói por-

oldat. A magyaróvári m. kir. gazd. akadémia 
kísérletei a dr. Aschenbrandt-féle „bordói por-
ral" ezen permetező anyag főlényét kimutat-
ták. Linhart György tanár, következtetéseit a 
következőkben foglalta össze: A dr. Ascheti-
brandt-féle por oldata, mint permetező-anyag, 
tökéletesen megvédi a szőlőt a peronospora 
támadásával szemben s tapadás tekintetben is 
mint elsőrangú permetező-anyag szerepel. A 
dr. Aschenbrandt-féle por (bordói por) előnye 
a bordói levél (rézgálic és mészkeverék) szem-
ben a következő : 1. Az oldatot elkészíteni 
igen könnyen és nagyon rövid idő alatt lehet. 
2. Az oldat erősen alkalikus hatású s vele a 
lomb gyenge leveleit még ügyetlen munkás 
sem képes leperzselni. 3. Az oldat kitűnően 
tapad s olyan esők, amelyek a bordói keve-
réket okvetlenül lemossák, nem képesek a zöld 
részekről lemosni. A végzett kísérletek fénye-
sen igazolják, milyen előnyökkel jár a dr. 
Aschenbrandt-féle porból készült oldattal való 
permetezése a szőlőnek a Plasmopora viticola 
Berl. de Ton ellen. 

Mily erős oldatot készítsünk? Az I. perme-
tezéshez 1 hl. vízre 1 — ÍVs kg. bordói por, a 
II. permetezéshez 1 hl. vízre 2 kg. bordói por, 
a III. permetezéshez 1 hl. vízre 2—3 kg. 
bordói por szükségeltetik rendes körülmények 
közt. Erősebb oldatokat csak az esetben 
fogunk használni, hogyha a peronospora (el-
késett védekezés folytán) szőlőnkben erősen 
föllépett, vagy hanyag szomszédság miatt a 
veszély nagy, hogy erősen föl fog lépni. Egy 
kat. hold szőlő háromszori permetezéséhez 
körülbelül 20—25 kg. bordói por szükségel-
tetik, tehát kevesebb, mint a közönséges réz-
gálicból. Azért a „bordói por" alkalmazása 
olcsóbb is. mint az eddigi rézgálic és mész-
keverék, főleg, mert ezzel háromnál többször 
csak a legritkább esetben kell permetezni. 
Lemérünk a porból annyi kg.-ot, ahány %-ra 
óhajtjuk a permetező-lét készíteni, tehát 1 — lVz 
—2 kg.-ot. Ezt a port aprónként egy közön-
séges lisztszitába öntjük és a víz folytonos 
keverése közben beleszitáljuk a kádban levő 
vízbe. Lehet az oldatot úgy is készíteni, hogy 
a lemért port egy ritka szövésű ruhába öntjük, 
annak négy végét összefogva a vízzel telt 
kádba mártjuk és azután a zacskóban levő 
port addig dagasztjuk, míg csak teljesen föl 
nem olvadt. A zacskóban esetleg megmaradó 
szemcsék kiszedendők és az újjak közt szét-
nyomkodva a vízbe belemosandók. A perme-
metező-lének ilyetén pontos elkészítése alig 
3—4 percnyi időt vesz igénybe. Az elkészí-



32 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 7 . SZÁM. 

tett le' egyenesen a permetező-ge'pbe önthető. 
Mielőtt azonban a levet a gépbe öntjük, ka-
varjuk föl mindig jól. A dr. Aschenbrand-féle 
bordói porral készült levél a permetezés egy-
szerű tiszta munka. Tiszta marad a gép is, 
a gép sohasem dugul be. A permet egyenlete-
sen, finoman szétszórva hull a növényzetre, 
10—15 perc alatt rászárad a levélre és eső, 
még ha tartós is többé nem mossa le. 

Mikor és hányszor permetezzünk, '? A pero-
nospora ellen előzetesen kell védekezni. I. A 
permetezést akkor végezzük, amikor a fiatal 
hajtások már 20— 25 cm. hosszúságot értek 
el, tehát május elején ; a II. permetezésnek a 
virágzás előtti időszakra kell esnie, tehát 
június első nap ja i ra j a III. permetezést egy 
hónappal később, de legkésőbb július végéig 
kell alkalmazni. 

— Fejés és etetés. A „Praktischer Land-
wirt" szerint épen nem mindegy az, vájjon az 
etetés alatt fejünk-e vagy nem. A legtöbb 
istállóban az a szokás, hogy a teheneket 
fejésük alatt etetik, állítólag azért, mert akkor 
a tehenek nyugodtabban állnának, de aki így 
jár el, nem gondol arra, hogy ezáltal a tejelé-
kenyse'get csökkenti Ha a tejelválasztás semmi 
összefüggésben sem állana a test általános oo 
érzetével, akkor csakugyan mindegy volna, 
hogy mi történik a tehenekkel a fejés alatt. 
Csakhogy épen a tejelválasztás sokkal jobban 
függ a közérzülettől, mint bármilyen más 
funkció. A tehén egy bizonyos mértékig vissza-
tarthatja a tejet, de viszont lehetséges a tej-
elválasztást külső behatásokkal, mint ingerrel 
vagy gyakorlattal fokozni, sőt* felébreszteni. 
Mivel tehát a tejelékenység a közérzülettől 
függ, a teheneket a fejés alatt nem kellene 
etetni : ha mégis megtesszük, a tehenek soha-
sem állanak oly nyugodtan, mint az üres jászol 
előtt ; lia egyszerre történik az evés és a fejés, 
az egyiknek vagy másiknak, lehet, hogy mind-
kettőnek a hátrányára lesz. A tehén mindig 
jobban ügyel a takarmányra, mint a fejésre ; 
az utóbbitól így elvonódik a figyelem tejhozam 
rovására. Az állattal egyáltalában fejés alatt 
szelíden kell bánni, azt minden zavarástól meg 
kell óvni, különben kevesebb tejet ád le ; 
különösen akkor történik az utóbbi, ha fejés 
alatt etetve, a tehenet arra kényszerítjük, 
hogy takarmányáért akkor küzködjék, mikor 
fejés miatt nyugodtan kellene állani. De az 
etetéssel kapcsolatos fejésnek még más hátrányai 
is vannak. Ha az állatok az evés alatt nyug-
hatatlanok, a fejő tehenes könnyen elragadtatja 
magát arra, hogy durván bánjon velük. így 
azután a fejés a tehenesre és a tehénre egy-
általában kellemetlenné válik, amiért ezután 
siet, hogy a fejéssel mielőbb végezzen; termé-

szetes, hogy akkor kevesebb lesz a tej. Nem 
helyes tehát a teheneket akkor fejni, mikor 
esznek ; nem is áll az, hogy akkor, ha etetés 
előtt fejünk, az állatok nyughatatlanok lenné-
nek. Nyughatatlanná csakis ügyetlen vagy 
durva fejőember mellett lesznek. A tehenek 
közt csak akkor üt ki a nyughatatlanság, 
mikor látják, hogy hozzák már be a takar-
mányt az istállóba : de ez már akkor, ha előbb 
fejtünk, nem árt semmit. E. G. 

— A répám ag inipregnnlásáról. A répa-
mag-impregnáló eljárások főleg a répamagnak 
kénes savval és klórral való kezelésében álla-
nak és a répánál a gyökérrothadást előidéző, 
a répamagra tapadt csírákat akarja elölni. A 
tulajdonképeni célt, t. i. a gyökérrothadásnak 
megakadályozását kint a táblán, egyetlenegy 
impregnáló eljárással sem lehet elérni, mert a 
talajban lévő betegségelőidézőknek támadását 
ezúton természetesen meggátolni nem lehet. 
A mindenütt leselkedő ellenség ellen legjobb 
védelem a jói és erélyesen csírázó répamag, 
amelynel a csírák erősek és gyorsan fejlődnek. 
A tapasztalat tanított meg arra, hogy ilyen 
répamagból származó növények a betegségek-
nek jól ellenállának, ami mellett az is szól, 
hogy a nem impregnált, de a fenti tulajdon-
ságokkal felruházott répamagon alig lehet 

1 beteg csírákat találni. Kifogástalan minőségű 
répainagnak nem kell impregnálás ! Az a répa-
mag pedig, amely az impregnálásra rászorult 
azért, hogy a reátapadó csíráknak áldozatul 
ne essék, nem fog a szántóföldön beválni. Ami 
azután az impregnálásnak tulajdonított egyéb 
előnyöket illeti, mint a gyorsabb és bujább 
fejlődést stb., úgy ez semmi más, mint üres, 
reklámcélokat szolgáló frázis. Az, hogy az 
egyik vagy másik magféleség gyorsabban és 
erélyesebben csírázik, ez a magmk saját vagy 
átöröklött sajátsága; a gyors fejlődést elő-
mozdítja a megfelelő, jó talaj is, de semmi-
esetre sem a magnak kénessavval vagy klórral 
való kezelése. Az impregnáló eljárás egyetlen 
előnye az, hogy a maggomolyra tapadt mikro-
organizmusokat elöli ; de ez oly csekély előny, 
hogy nem áll arányban az impregnált mag 
magasabb árával. E. G. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

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

Előfizetési ár í 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 iadóhivata lba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
P,I DAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI XYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acluixk v i s s z a . 

Magyar miiiikásgimnáziuiiiok. 
Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi 

Államtitkár serényen hordja össze az apró 
köveket Magyarország majdani legszebb 
kultúrpalotájának alapjához, amennyiben, 
mint az Uránia Magyar Tudományos 
Egyesület elnöke, körlevelet bocsátott 
ki, mely a szabadtanítás szervezésére 
megindult országos mozgalom elé egy 
norndenekfölött gyakorlati célt tűz ki. 
E körlevél a szabadtanítás intézményei-
nek egyik legsürgősebb föladatául a 
fiatal iparossegédek elhanyagolt műve-
lésügyének fölkarolását jelöli meg, hogy 
ez úton az egész iparososztály műveltté, 
magyarrá váljon. Semmi más cél sem 
raérkőzhetik azzal, hogy 60.000 fiatal 
iparossegéd számára a nemzeti művelő? 
dés forrásai megnyittassanak. A körlevél 
fölsorolja azt a száz vidéki iparűző vá-
rost, amelyben a fölszabadult, de még 
katonasor előtt álló fiatal segédek szá-
mára munkásgimnáziumok nyitása szük-
séges s egyben tudatja, hogy az Uránia 
e városok társadalmának a szó szoros 
értelmében a kezébe adja az összes esz-
közöket, amelyekkel a fővárosban már 
megnyitott munkásgimnáziumhoz hasonló 
intézményeket fölállíthatnak. Ez eszközök 
közt első az, hogy az Uránia tizenkét 
tantárgyat megfelelő kézikönyvekben 
megírat, melyek mindegyike 12 előadásra 
és ugyanannyi füzetre oszlik, amelyeket 

kiadás után szétosztanak. Minden elő-
adáshoz 50—70 szövegképet is küld az 
Uránia, vetítés céljából, kölcsönképen. 

Vannak eszmék, amelyek sokszor a 
nemzetek egész életfölfogását vannak 
hivatva idomítani, hosszú időn keresztül 
megtartják alkal m szerűségüket, egészen 
addig, amíg megvalósulásuk összes föl-
tételeit megkapják. 

Ilyen eszmét érint nálunk az ipar-
oktatás kérdése, amely az iparképzéssel 
szorosan összefügg s amelynél messzebb 
kiható probléma jelenleg a gazdasági 
élet kialakulásában alig van. Mindnyájan 
a való élet közvetlenségéből ismerjük a 
modern ipari fölfogások átalakító hatását, 
melyek az emberek gondolkozását fog-
lalkoztatják és általánossá válik az ipari 
munka etikai értékének megbecsülése. 
A társadalmi környezet ugyan még ma 
sem kedvez nálunk a nyugati államok 
ipari hatásainak befogadására és érvé-
nyesítésére, de határozottan téves az a 
vélemény, hogy az iparállam képződésé-
nek legfőbb akadálya a kézimunka le-
becsülése. A fokozódó társadalmi igények, 
az óriás mértékben jelentkező drágaság 
elvégre is az anyagi vagyon jelentősé-
gének tudatával töltik el a nemzet leg-
szélesebb rétegeit s így ösztönszerűen, 
egyre nagyobb erővel fog föltámadni a 
tettvágy is a nemzeti termelés munká-
jában való részvételre épen azokban, 
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kik eddig annak csak gyümölcseit akar-
ták élvezni. 

Aki a magyar faj fényes tulajdonsá-
gait ismeri, az egészen más, eddig eléggé 
nem méltatott okokban fogja föltalálni 
az ipari munkától való vonakodás ma-
gyarázatát. A szabad ember felsőbbrendű 
etikai és szellemi rendeltetésének tudata 
más nemzeteknél alig tapasztalható mér-
tékben él a magyar faj lelki világában. 
Ebből fakad a mindnagyobb művelődésre 
késztető vágy, amely nem gáncsolni, 
hanem dicsérni való tulajdonság. 

Aki az ipari pályán kézimunkával dol-
gozók tömegének műveltségi színvonalát 
látja, annak szemében nyilvánvaló lesz, 
hogy a magyar középosztály művelt 
családjaitól, akik erős küzdelmek révén 
jutottak a művelődés bizonyos állapo-
tába, nem várható, hogy fiaikban, leá-
nyaikban az elért kultúrmérték leszállí-
tását lássák. Ez ellenkeznék a természe-
tes haladás törvényszerűségével. Ugyanez 
áll ellenkező irányban a nagyobb mű-
veltségre törekvő iparosra is, aki gyer-
mekeit az ipari pályára szánta és saj-
nálattal kénytelen tűrni a kultúrális vnüjő 
hiányát abban a körben, mely jelenleg 
az ipari képzést nyújtja. 

A nyers, tanulatlan iparos nem lehet 
a művelt magyar szülők eszményképe. 
Az ipari pályára hajlammal és képes-
séggel bíró ifjakat oly körbe kell jut-
tatnunk, amelyben a szellemi és erkölcsi 
továbbképzés lehetősége megvan s amelyben 
az ipari képesítéssel karöltve az általános 
műveltséget könnyen és közvetlen módon 
megszerezhetik. Fokozatos fejlesztéssel 
el kell enyésztenünk azt a különbséget, 
amely a tanulatlan iparos és a tudomá-
nyos pályára készülők műveltsége kö-
zött van. 

E nagyjelentőségű kérdés helyes meg-
oldását tűzte ki célul magának az 
Uránia Magyar Tudományos Egyesület a 
munkásgimnáziumok létesítésével. Mert át 
van hatva annak tudatától, hogy az 
iparképzésnél a mélyebbre szántás mun-

kájának az általános műveltség intenzív 
terjesztésével kell megindulnia, mivel az 
általános műveltség kellékeivel fölfegy-
verkezett emberi elme képesítve van 
az alkotó polgáriasodás igazi tartalmá-
nak fölismerésére. Erre pedig épen a 
magyar nemzetnek van szüksége, hogy 
a nemzetköziség fojtó karjaiból kiszaba-
dulva, mint önálló kultúrfaj töltse be 
világtörténelmi hivatását. 

Amidőn kultúrális föladatokról van 
szó, nem szabad elfeledni, hogy Magyar-
ország csak akkor a miénk, hogyha 
magyar. Államiságunk biztosítékai között 
a magyar kultúra teljessége fölér egy 
erős hadsereggel. A külföldi példák min-
den tanulságát valamennyi intézmé-
nyünkben akképen kell alkalmazni, hogy 
a magyar egységes nemzeti állam ki-
építését segítsük elő vele. A magyar 
neveléstől kezdve a tudományos élet 
minden perifériájáig el kell hatolnia a 
a nemzeti szellemnek és mindenütt ér-
vényesülnie kell a magyarság jó tulaj-
donainak. 

Minthogy a magyar munkásgimnáziu& 
mindezeket programjába fölvette, a ma-
gyar néptanítóság szíve legmelegebb 
érzetével köszönti, lelke mélyéből pro-
pagálja s Isten bőséges áldását kéri reá. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

— Az állami tanítók új fegyelmi sza-
bályzata. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1907. évi XXVI. t.-cikk 14. §-a alapján új 
fegyelmi szabályzatot adott ki. Ez a fegyelmi 
szabályzat, kiindulva a tanítók szolgálati (hiva-
tali) felelősségéből, a fönnálló törvények és 
perjogi alapelvek figyelembevétele, valamint a 
vád és védelem kellő érvényesülése mellett hét 
fejezetben s 88 szakaszban szabályozza a fe-
gyelmi eljárást. A fejezetek a következők: 
I. A tanítók felelőssége és a fegyelmi vétségek. 
IL A fegyelmi eljárás megindítása és megszün-
tetése. III. Az állástól és fizetéstől való föl-
függesztés. IV. A fegyelmi helyszíni vizsgálat. 
V. Fegyelmi bíráskodás, mely három részre 
oszlik, ú. m. : AJ Előkészítés. B) Nyilvános 
tárgyalás. C) Tanácskozás, ítélethozás. VI. A 
fegyelmi eljárás újrafölvétele. VII. Átmeneti és 
vegyes rendelkezések. A fegyelmi eljárás mene-
tét illetőleg a szabályzat, figyelemmel az 1907. 
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évi XXVI. t.-cikk 14. §-ának rendelkezéseire, 
az eljárás megindítását a közigazgatási bizott-
ság plénumának jogkörébe, a bizonyítást, a 
helyszíni vizsgálat, a vád és védelem küzdelmét 
{perbeszédekeit) pedig a közigazgatási bizottság 
fegyelmi választmánya előtt lefolyó nyilvános 
tárgyalás keretébe utalja. A főszolgabíró, illetve 
polgármester által teljesítendő helyszíni vizs-
gálat alkalmával a bizonyítási eljárás a terhelt 
tanító s esetleges védőjének jelenlétében és közre-
működése mellett folyik le. A fegyelmi választ-
mány előtt lefolyó nyilvános tárgyalás alkal-
mával a fegyelmi vádat az 1876. évi VI. t.-cikk 
55. §-a alapján a kir. ügyész, illetve helyettese 
képviseli s azt élőszóval terjeszti elő, amire a 
terhelt tanító, illetve esetleges védője élőszóval 
adja elő védelmét Ez deríti föl leginkább az 
igazságot s biztosítja a védekezés sikeres érvé-
nyesülését. A fegyelmi választmány tanácsko-
zása s az ítélethozás azonban, természetesen, a 
nyilvánosság kizárásával történik. Végül, figye-
lemmel az 1901. évi XX. t.-cikk 10. §-ára, 
szabályozást nyer a fegyelmi eljárás újra'öl-
vétele is. A fegyelmi szabályzat, melyet lapunk 
jövő számaiban egész terjedelmében közlünk, f. 
évi július hó 1-én lépett életbe. 

Pihenőre. 
Mikorra e sorok megjelennek: a számadás 

már megtörtént. Elszámoltunk, mi tanítók, újra 
egy évi iskolai munkálkodásunkról. Szívünkre 
tett kézzel, fölemelt fővel tettük meg szám-
adásunkat. Azon megnyugtató tudattal, hogy 
szerény tehetségünktől, szorgalmunktól kitelhe-
tőleg becsületes munkát végeztünk népnevelői 
hivatásunk teljesítésében e tanévben is. 

A reánk bízott gyermekek fölött őrködtünk. 
Féltőén őrködtünk pedig, azok testi erejüknek 
fejlesztése, egészségüknek megóvása, szellemi 
tehetségük kiművelése, az ismeretek szaporítása 
és végül lelki életüknek nemesítése, a vallásos, 
hazafias érzés fejlesztése körül a tanítás, a ne-
velés eszközeivel. Igyekeztünk tanítványainkon 
kívül érintkezni a felnőtt ifjúsággal, a szülők-
kel, munkánkat kivettük a reánk tartozó tár-
sadalmi ügyekből is. 

Tanítói hivatásunkból kifolyólag javítólag 
igyekeztünk hatni akkor és ott, amikor és ahol 
ezekre szükség mutatkozott szerény hatás-
körünkben. Tolakodók nem voltunk, de meg-
találtak bármikor azok, akiknek reánk, taná-
csainkra, munkánkra szükségük volt. 

Nem is lábatlankodtunk mindenütt, hiszen 
ez hozzánk nem is illő, de ott voltunk min-
denütt, ahol a tanítónak ott kell lennie. 

Egy évi munkálkodásunk kereteit, ha ezek-
ben körvonalozom, azt hiszem, ezekből a he-

lyesen látó könnyen megítélheti munkálkodá-
sunkat is s a számadás kötelezettsége alól jó 
lélekkel föl is mentenek. 

Mi tehát nyugodtan térhetünk a megérdemelt 
pihenőre. 

És térjünk is. Nyugalmunkat ne zavarja 
semmi, hogy pihenőnk alatt elmélkedhessünk 
magunkban egy és más olyan dolgok fölött, 
melyekből újra csak az iskolának és nekünk, 
mint tanítóknak lesz hasznunk. 

Pihenőre hajtom le fejem s egy-más dolog 
fölött én is elmélkedem s elmélkedésemet e 
sorokban tolmácsolom. 

A tanévvégi szellemi sáfárkodásunk mérlege 
kifogástalan, vagyis lelkiismeretünkkel a vég-
zett munka, a kötelességteljesítés harmonizál, 
bár erről a fölmentvényt a fölöttes hatóságok-
tól, szülőktől meg is kaptuk ; mindazonáltal 
mi nern lehetünk önteltek munkánk sikerével, 
sőt a munka erkölcsi sikere bennünket még 
fokozottabb munkára kell hogy ösztönözzön, 
mert olyan tanító nincs, amilyennél jobb ne 
lehetne, mert ami hivatásunk ma már nem 
mesterség, hanem művészet. 

Gondolkozzunk egy kissé : mik lennének azok 
az eszközök, útak, melyekkel a tanító és ezáltal 
az iskola munkáját hovatovább még sikeresebbé 
tehetnők. 

Egyik erre célzó eszközök: az évről-évre 
rendezett tanfolyamok, melyek a tanító szak-
irányi kiképzését, mint pl. a gazdasági ismétlő-
iskola, iparostanonc-iskola, kézügyesítő-oktatás, 
gyümölcsészet, kertészet stb. és a továbbképző-
tanfolyamok, melyek általános ismereteink sza-
porítását célozzák. 

Altalánosságban elmondhatjuk, hogy ezen 
tanfolyamok a kívánt eredménnyel járnak, jól-
lehet, hogy némely ága túlhajtott, avagy másik 
ága hiányos. 

Megvallva, ha tőlem függne, a tanfolyamok 
egynémelyikét beszüntetném, különösen pedig 
azokat, amelyekre a képzők amúgy is előkészítik 
a tanítójelölteket. Ha pedig e tekintetben hiá-
nyos lenne a kiképzés, úgy odamódosítanám a 
tanítóképző-intézetek tantervét, hogy az ezirány-
ban is tökéletes és megfelelő legyen, mert mégis 
csak alaposabb, maradandóbb munkát lehetne 
végezni a képezdei tanévek alatt, mint rövid 
2, 3, 4, avagy 6 heti tanfolyamokkal. 

Hiányosnak különösen a továbbképző-tan-
folyamokat találom. Amilyen hasznos, üdvös 
ezen tanfolyamoknak állandó rendezése, épen 
ez teszi szükségessé, hogy az a maga egészében 
tökéletes is legyen; vagyis felölelje mindazt, 
amiből a tanítóság tanulhat. 

A gyakorlati tanításokon kívül fölvenném 
az iskolai életnek, jobban mondva a gyermek 
lelki életének megnyilvánulását, a fegyelmezés 
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eljárásokat, az időnként előforduló s a tanítást 
nagyban akadályozó eseteket, a szülői házból 
a gyermekek által megszerzett, az iskolára 
vonatkozó tapasztalatokat stb., ezeknek be-
mutatására egy e téren kiválóbb tanítót bíznék 
meg. Hozzászólások, tapasztalatok elmondásából 
végtelenül becses esetekhez jutnának a tanítók, 
melyeket azután saját iskolájábin minden tanító 
nagy haszoj-nal értékesíthetne a tanítás, neve-
lés, fegyelmezés kereteiben. 

A tanfolyamok mellett végtelen nagy ha-
szonnal járna a tanítóságra és így az iskolára 
is, ha a tanítóság utazhatnék és saját tapasz-
talataiból gyűjtene ismereteket. 

A tanítóság utaztatását úgy képzelem, hogy a 
kormány egy bizonyos összeget venne föl e célra. 

A kir. tanfelügyelők ajánlatára a kiválóbb 
tanítók, tanítónők meglátogatnák előbb is a 
megye jobb iskoláit. Később a megye határán 
túl is elküldetnének, sőt összejáratnám az or-
szág minden vidékét, hadd lásson saját szemei-
vel a tanító iskolát, lásson népeket, népvisele-
teket és szokásokat, hegyeket, völgyeket, rónákat, 
történelmi nevezetességeket, szóval édes hazánk 
minden szépségét, hogy azután ezeket tanítvá-
nyainak lelkében maradandóan beolthassa. 

Ki tagadná, hogy mennyivel más az a taní-
tás, mit saját tapasztalatából, mint az, amelyet 
könyvből magyaráz a tanító. 

Utazásaiban szerzett tapasztalatait azután a 
tanító leírná s beszámolna vele annak, ki ezen 
útra kiküldötte. Beszámolna és nagy haszonnal 
járna az ilyen leírás a tanítótestületi, köri gyű-
lések tárgysorozata keretében a tanítóságra, 
sőt tapasztalatait pedagógiai lapokban is közre-
adhatná. 

Pihenőnk alat t is gondolkozzunk olyanokról, 
melyekből a tanügynek, a népoktatásnak lesz 
haszna. 

(Kolozsvár.) Elek Gyula, 

A gondnoksági Utasítás módosítási!. 
Az állami elemi népiskolák gondnoksága számára 1901. 
évi 32.055. sz. alatt kiadott Utasítás az állami elemi 
népiskolai tanítók illetményeinek szabályozásáról és 
az állami népiskolák helyi felügyeletéről szóló 1907. 
évi XX VI. t.-c. rendelkezéseihez képest a következőkben 

módosíttatik : 
I. FEJEZET. 

A-z állami elemi népiskolai gondnokságok meg-
alkotása, alakulása és szervezete. 

1. §. Minden községben, ahol az 1868. évi 
XXXVIH. t.-c. 80. §-a alapján állami népiskola 
áll fönn, F iume kivételével (ahol az állami 
iskolák helyi felügyeletét a kir. kormányzói 
tanács látja el), és az alább foglalt kivételekkel, 
gondnokság alakítandó, amely az állami nép-
iskolák helyi felügyeletét látja el. 

2. §. A gondnokság választott, kinevezett és 
hivataluk után való tagokbői áll. 

A választott és kinevezett tagok 6 év tar-
tamára nyerik megbízásukat : ellenben azok, 
akik hivataluknál fogva tagjai a gondnokságnak, 
tagságukat addig tartják meg, míg hivatalukat. 

3. §. A gondnokt ág választott és kinevezett 
tagjainak száma együttvéve legalább 4, amely 
szám azonban az állami iskola kiterjedtségéhez 
képest egészen 26-ig emelkedhetik. Ebbe a 
számba a hivataluk után megjelölt tagok nem 
értendők. 

A gondnokság tagjainak számát a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az iskola szervezésekor 
állapítja meg, de úgy, hogy a választott és 
kinevezett tagok együtt többen legyenek, mint 
a hivataluk után megjelölt tagok. 

4. §. A már szervezett állami népiskolák 
gondnoksága tagjainak száma az eddigi marad. 
Jelen törvény életbeléptekor az eddig kinevezett 
gondnoksági tagok megbízatása megszűntnek 
tekintendő mindazon községekben, ahol akár a 
politikai község, akár valamely hitközség az 
állami iskolához az alábbiak értelmében hozzá-
járul, ahol tehát a törvény ezen testületeknek 
képviseleti jogot biztosít az állami iskolai gond-
nokságban. Mindezen községekben az új gond-
nokság megalakítása már ezen szabályok szem 
előtt tartásával eszközlendő. 

5. §. Ha az állami iskola fejlesztése szük-
ségessé válik, a vallás- és közoktatásügyi 
min'szter a gondnokság kinevezett és választott 
tagjainak számát fölemelheti, de mindig figye-
lemmel arra, hogy a választott és kinevezett, 
valamint a hivataluk után jogosult tagok szá-
mának fönnebbi aránya meglegyen. 

6. §. Választott tagok. Oly községekben, ahol 
a politikai község anyagi részesedéssel (5% 
iskolaadó, évi járulék, épületek, dologi szükség-
letek stb.), vagy ahol a hitközség iskolájának 
állami kezelésbe való átengedésével vagy egyéb 
anyagi támogatással járul az állami iskola 
szervezéséhez vagy fönntartásához, a gondnok-
ság nem hivatalos tagjainak felét a képviselő-
testület, a törvényhatósági város bizottsága, 
illetőleg a bitközség képviselete választja, saját 
kebeléből. Ahol úgy a politikai, mint a hit-
község, vagy több hitközség járul az állami 
iskola fönntartásához, mindezek a tényezők 
egyenlő arányban választják a gondnokságnak 
választás alá eső tagjait. 

Akár a politikai, akár pedig a hitközségek 
hozzájárulásai közül a gondnoksági tagvála.sz-
tási jogosultság megállapításánál nem jöhetnek 
figyelembe : az országos tanítói nyugdíjalap 
javára kötelezett hozzájárulások, a kántori 
teendők ellátásáért biztosított díjak, végre a 
tan- és fölvételi díjak. 
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A kir. tanfelügyelő az érdekelt polgári, ille-
tőleg hitközségek elöljáróságaival közli, hogy 
a gondnokságba hány tagot vannak jogosítva 
választani s fölszólítja az érdekelt testületeket 
a választás megejtésére, amelyet azok saját 
szabályaik szerint, de a gondnoksági tagokra 
nézve a jelen törvényben megállapított és alább 
részletezett választóképesség szem előtt tartá-
sával foganatosítanak. A községi bíró, illetőleg 
a hitközség elnöke köteles a fölhívástól számí-
tott 30 nap alatt a választott tagok névjegy-
zékét, a választóképesség igazolásával, a kir. 
tanfelügyelő útján a közigazgatási bizottsággal 
közölni. 

7. §. Kinevezett tagok. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter által megállapított gond-
noksági taglétszám felét a kir. tanfelügyelő 
javaslatára az illetékes főispán (Budapesten a 
főpolgármester) nevezi ki. 

A tanfelügyelő javaslatának megtétele előtt 
kérje ki az illető járási főszolgabíró (polgár-
mester) esetleg tekintélyesebb községi lakosok 
véleményét. Ez utóbbiakét különösen ott, ahol 
a gondnokság összes tagjai kinevezés alá ke-
rülnek. (8. §.) 

A megalakulás után, tehát időközben meg-
választott, illetőleg kinevezett gondnoksági tag-
nak megbízatása a megalakulástól számított 
hat év elteltével szintén megszűnik. 

8. §. Olyan községekben, ahol az állami 
népiskola az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 80. §-a 
alapján kizárólag állami költségen állíttatik föl 
és tartatik fönn, ott a gondnokság összes tagjait 
a kir. tanfelügyelő javaslatára a főispán ne-
vezi ki. 

9. §. Hivatalból való tagjai minden gond-
nokságnak : 

a) A községi bíró (polgármester). 
b) Mindazon törvényesen bevett hitfelekezet-

nek illetékes egy lelkésze, amely hitfelekezet 
híveinek száma az illető községben a lakosság 
5 % át (a legutóbbi népszámlálás adatai szerint) 
meghaladja. 

Ha a községi bíró, illetőleg a b ) pont szerint 
jogosult lelkész a gondnokság választott tag-
jává lesz, saját személyében a hivatalból való 
tagságot is képviseli. 

e) Osztatlan (egy tanítóval bíró) állami isko-
lánál a tanító (tanítónő), osztott (több taEÍtóval 
bíró) iskolánál az igazgató-tanító (tanítónő), 
továbbá a gazdasági szaktanító, végül a hely-
ben lakó községi vagy körorvos. 

d) Ezeken kívül minden állami iskolánál, 
ahol legalább hat tanító van, ott a tanítók egy, 
ahol tizenöt tanító van, két, és ahol harminc 
vagy annál több tanító van, három képviselőt 
választanak saját kebelükből a gondnokságba. 

A tanítótestületeket a választás megejtésére 

a kir. tanfelügyelő szólítja föl. A választás ered-
ménye 30 nap alatt a kir. tanfelügyelőnek 
bejelentendő. 

10. §. Oly községekben, ahol több állami 
iskola van, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ezekhez együttesen egy gondnokságot is szer-
vezhet. Ez esetben a gondnokságnak fönnebb, 
hivatalaik után megjelölt tagjain kívül még a 
községben levő valamennyi állami iskolának 
igazgató-tanítója szintén hivatalból tagja a 
gondnokságnak. 

11. §. A kir. tanfelügyelő minden egyes állami 
iskolai gondnokság megalakításának idejét, 
választott, kinevezett és hivatal szerint való 
tagjának számát nyilvántartja. A megbízatás 
leteltével a gondnokság újjáalakítása szerint 
szabályszerű módon eljár. 

12. §. Nem lehet a gondnokság tagja és ha 
azzá lett, tagságát elveszíti, aki bűnvádi eljárás, 
csőd, gyámság, illetőleg gondnokság vagy gazdai 
hatalom alatt áll, továbbá, aki államellenes 
irányt követ, vagy az oktatás és nevelés haza-
fias, vallásos és erkölcsi jellege ellen iparkodik 
befolyását érvényesíteni, vagy aki közbotrányt 
okozó erkölcsi magaviseletű, vagy aki a minisz-
teri utasításban elrendelt esküt letenni vona-
kodik. 

13. §. A gondnoksági tagság elvesztése ügyé-
ben első fokon a közigazgatási bizottság fegyelmi 
választmánya határoz, mely határozatot az érde-
keltek a kézbesítéstől számított 15 nap alatt 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez föleb-
bezhetik. 

Amennyiben tehát a közigazgatási bizottság 
akár hivatalosan, akár magánföljelentés útján 
tudomást szerez arról, hogy valamely gondnok-
sági tag ellen büntetőbírósági vég? és alapján 
bűnvádi eljárás indíttatott meg, csőd nyittatott, 
vagy, hogy az illető tag gyámság, illetve gond-
nokság alá került, az ügyet vizsgálat mellő-
zésével a vonatkozó bírósági, illetve gyámható-
sági határozattal együtt a fegyelmi választmány 
határozata alá bocsátja. 

Ha pedig a közigazgatási bizottság tudo-
mására jut annak, hogy valamely gondnoksági 
tag gazdai hatalom alá került, államellenes 
irányt (1907. évi XXVI. t.-c. 14. § la ) követ, 
vagy az oktatás és nevelés hazafias, vallásos és 
erkölcsi jellege ellen iparkodik befolyását érvé-
nyesíteni, vagy közbotrányt okozó erkölcsi 
magaviseletű, ellene vizsgálatot rendel el s azt 
saját tagjai közül kijelölt megbízottja által 
teljesítteti (1876. évi VI. t.-c. 46. §). 

A vizsgálati jegyzőkönyv a vonatkozó összes 
ügyiratokkal együtt a közigazgatási bizottság 
fegyelmi választmányához nyújtandó be, mely 
a kir. tanfelügyelő előadása alapján hozza meg 
elsőfokú határozatát. 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 6 . SZÁM. 

Ha a gondnokság valamely kinevezett és 
választott tagja a 15. §-ban elrendelt esküt 
letenni vonakodik, úgy tekintendő, mint aki a 
gondnoksági tagságot el nem fogadta s helyette 
minden más eljárás mellőzésével más tag válasz-
tandó, illetve nevezendő ki. 

14. §. Gondnokság tagja csak az lehet, aki 
magyar állampolgár és magyar nyelven írni és 
olvasni tud. Olyan községekben, ahol magyarul 
írni és olvasni tudók kellő számmal nincsenek, 
vagy ahol ezeknek kizárólagos alkalmazása a 
községben létező felekezetek valamelyikét a 
gondnokságból kizárná, a miniszter vagy kivé-
telesen eltekinthet ettől a föltételtől, vagy 
kimondhatja, hogy az illető községben gond-
nokság egyáltalán nem alakítandó. Ez utóbbi 
esetben a gondnokság föladatait a tanítótestület 
és a kir. tanfelügyelő, illetőleg népiskolai iskola-
látogató teljesíti. 

Az írni, olvasni tudást fölmerülő kétely ese-' J 

teiben az illető járási főszolgabíró (polgármester) 
állapítja meg. 

15. §. Az állami elemi iskolai gondnokság 
minden egyes kinevezett és választott tagj i az 
elnök által összehívandó első, alakuló ülésen 
együttesen a következő esküt tartozik letenni : 

„Én N. N., az n-i állami elemi népiskolai 
gondnokságnak kinevezett tagja, esküszöm az 
élő Istenre, hogy Őfelsége, apostoli királyom, 
magyar hazám, annak alkotmánya iránt tánto-
ríthatatlan és rendületlen hűséggel viseltetem, 
különösen pedig a népoktatási (és kisdedóvási) 
törvények rendeleteit mind magam megtartom, 
mind másokkal megtartatni igyekezem s ennek 
értelmében a gondozásomra bízott intézet (inté-
zetek) javát teljes erőmből és legjobb akaratom 
szerint előmozdítani fogom. Isten engem úgy 
segéljen !" 

Amely tagok az első ülésen meg nem jelen-
hetnek, azok legközelebbi megjelenésük alkal-
mával teszik le az esküt. 

Az eskü letételéről valamennyi esküt tett 
gondnoksági tag által aláírt jegyzőkönyv veendő 
föl és a kir. tanfelügyelőnek beterjesztendő. 

Azon gondnoksági tagok, akik esküt tenni 
vonakodnak, ünnepélyes fogadalmat tartoznak 
a fönti eskünek megfelelő tartalommal letenni. 

Amely gondnoksági tag az esküt vagy a 
fogadalmat letenni nem akarja, az a gondnok-
sági tagságról lemondottnak tekintendő és 
helyébe a kir. tanfelügyelő javaslatára más tag 
nevezendő ki, illetőleg a 6. § értelmében más 
tag választandó. 

16. §. A gondnokság az eskü, illetőleg a 
fogadalom letétele után megalakul. Ez alka-
lommal egy gondnokot választ. Gondnokká a 
tanítótestület bármelyik tagja megválasztható 
s ez a gondnoki tisztet elvállalni köteles. Meg-

állapítja a gondnokság, hogy az állami elemi 
iskola anyagi ügyeinek ellenőrzését mely tag-
jaival fogja gyakorolni ; megállapítja továbbá, 
hogy a hónap mely napján fogja tartani havi 
rendes üléseit. 

A gondnokság felügyel az állami iskola 
jövedelmeire,kiadásaira, törzsvagyonára s ameny-
nyiben arra eszközökkel rendelkezik, azt gyara-
pítja. Ehhez képest a gondnok az állami elemi 
népiskola alapvagyonát, annak rendeltetéséhez 
képest, az erre vonatkozó szervezési rendelet 
vagy szerződés rendelkezéseinek megfelelően, az 
alapítványokat pedig az alapító-oklevelek ren-
delkezései szerint kezeli, ezek jövedelmeit az 
iskola egyéb jövedelmeivel együtt az állami 
iskola miniszterileg megállapított költségvetési 
tételeinek betartása mellett, a gonduoksági elnök 
utalványozása alapján, rendeltetésükre fordítja ; 
a kezére bízott vagyonról és jövedelmekről 
évenként a gondnokság elé minden évi augusz-
tus hó végén okmányokkal igazolt, szabályszerű 
számadást ad be. A gondnokság a számadást 
a törvényhatósági közigazgatási bizottsághoz 
minden évi szeptember hó végéig beterjeszti. 

17. §. A gondnokság határozatait általános 
szótöbbséggel hozza meg. Titkos szavazással 
csak olyan tanító ügyében határoz, aki a gond-
nokságnak tagja. Olyan határozatok hozatalában, 
melyek a tagok személyére vonatkoznak, az 
érdekelt tag részt nem vehet. 

18. §. A gondnokság határozatképességéhez 
legalább a tagok egyharmadának jelenléte szük-
séges. Ha valamely ülés nem határozatképes, 
akkor ezen ülésre kitűzött minden ügyben a 
következő ülésen a jelenlevő tagok határoznak. 
Átmeneti és folyó ügyek elnökileg — utólagos 
bejelentés mellett — intézendők el. 

19. §. Az állami elemi iskolai gondnoksági 
tagság megszűnik : a) elhalálozás, b) lemondás, 
c) elköltözés, d) ha a 12. §-ban említett esetek 
valamelyike bekövetkezik, e) ha valamely gond-
noksági tag egy egész éven át egyetlen gondnok-
sági ülésen sem jelent meg és ezen elmaradását 
a gondnokságnál elfogadhatóan nem indokolta. 

20. §. Az állami elemi népiskolai gondnokság 
havonként egyszer ülést tart, szükség esetén, 
vagy ha azt a tagoknak legalább egyharmada 
írásban kívánja, az elnök (alelnök), vagy ennek 
akadályoztatása esetén a kinevezés sorrendje 
szerint az első tag köteles rendkívüli ülést 
összehívni. 

21. §, A gondnokság ügykezelési nyelve a 
magyar. 

Az állami elemi iskolai gondnokság határo-
zatai csakis a kir. tanfelügyelő jóváhagyása 
után hajthatók végre. 

A gondnoksági üléseken hozott határozatokat 
magában foglaló jegyzőkönyvnek — melyeknek 
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hitelesítésére az elnök két tagot küld ki — 
az esetleges ellenvéleményekkel vagy fölebbe-
zésekkel együtt az ülés napjától számított 8 
nap alatt a kir. tanfelügyelőhöz beterjesztendők. 
A kir. tanfelügyelő a beküldött jegyzőkönyvet 
átvizsgálja és amennyiben a határozatok végre-
hajtása ellen kifogása nincs, a jegyzőkönyvet 
annak kézhezvételétől számított 8 nap alatt, 
sürgős ügyekben lehetőleg előbb is, visszaküldi. 
A határozatok a jegyzőkönyvnek a tanfelügyelő-
től való visszaérkezése előtt nem hajthatók 
végre. Ha a kir. tanfelügyelő a határozatokat 
a törvények- és rendeletekkel ellenkezőnek, 
vagy ha a helyi körülmények közt teljesen 
indokolatlannak találja, a jegyzőkönyv vissza-
küldése alkalmával kifogásait külön és indo-
koltan közli a gondnoksággal. Ha a gondnokság 
ezután is ragaszkodik határozatához, az így 
fölmerült vitás kérdésben elsősorban a közigaz-
gatási bizottság, másodfokon a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter dönt. Mindkét esetben 
a fölebbezés a tanfelügyelő intézkedésétől, ille-
tőleg a közigazgatási bizottság határozatának 
kézbesítésétől számított 15 nap alatt a köz-
igazgatási bizottság elnökénél nyújtandó be. 

Kelt Budapesten, 1907. évi június hó 30-án. 

Gróf Apponyi Albert, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
(Hozzászólások. — Befejező közlemény.) 

Jesztrébényi Kálmán (Varannómező) ez egy-
huzamban való tanítást sehol sem helyesli ; 
városi osztott iskolákban szükségből ugyan meg-
engedné, de faluhelyen, osztatlan iskolákban — 
mint kivihetetlent — semmi esetre sem ajánlja, 
mert az mind a tanító, mind a tanulók testi-
lelki nagy megerőltetése nélkül ezidőszerint 
el nem képzelhető. 

De, hogy némi könnyebbséget szerezzünk a 
népes osztatlan iskola agyongyötört tanítójának, 
ezen iskoláknál óhajtaná a félnapos váltakozó 
rendszert úgy, hogy délelőtt végezne a HI—VI., 
délután az í. és IÍ. osztály. 

Nagy József bezdáni kartársunk szerint a 
kérdés elbírálásánál a tanító személyére és 
magánviszonyaira, sőt a mindennapi iskolán 
kívül teljesített egyéb közszolgálataira tekin-
tettel lenni nem szabad. A tanító van az isko-
láért és nem megfordítva. Az osztatlan, leg-
nagyobbrészt túlzsúfolt iskolákban az egyhuza-
mos tanításról beszélni korai. Ami nem zárja 
ki, hogy a helyi körülmények figyelembevéte-
lével, teljesen rendezett viszonyú osztott isko-
láknál az alsó osztályokban, ahol kevesebb az 
óraszám, kísérletet tenni nem lehetne. 

A pedagógiai és egészségi érvek egytől-egyig 
a nem egyhuzamban való tanítás mellett szól-
nak. A délelőtti és délutáni első órák recipiáló-
képessége között lényegtelen vagy semmi kü-
lönbség sincsen. A gyermekeket azért szaba-
dítani föl a délutáni tanítás alól, hogy a szülők 
rendszeres munkára fogják, egészségi szempont-
ból káros volna. Apróbb, rövidebb időt igénylő 
házi dolgokra, amit a gyermek egészsége és 
fejlődése elbír, a nem egyhuzamban való tanítás 
mellett is lehet alkalmazni és alkalmazza is a 
legtöbb szülő. Falusi népünk sem helyeselné az 
egyhuzamban való tanítást, mely mellett a 
gyermek a nappal fél szakára az utcának volna 
kiszolgáltatva, mert ne feledjük, hogy sok szülő 
nem is ér rá gyermekével törődni. 

Bogdán Albert (Magyarpéterfalva) véleménye 
az, hogy egyhuzamos tanítás faluhelyen meg 
nem valósítható, egyfelől a délutáni felügyelet-
nélküliség, csatangolás következtében, másfelől 
a szülők előrelátható ellenzése folytán sem. 
Hiszen a falusi iskola nemcsak a tudomány 
csarnoka, a nevelés temploma, hanem valósá-
gos menhelye az iskolaköteleseknek, akárcsak 
az óvoda az óvodaköteleseknek. Az iskola nem 
érettünk, hanem a gyermekekért van. A taní-
tónak mindenekelőtt tanítónak kell lennie, 
gyermekei nevelésére, szövetkezeti és családi 
ügyek istápolására a v mai tanítási rendszer 
mellett is jut ideje. Az iskolán kívül teljesített 
bárminő hasznos és magasztos társadalmi mun-
kálkodás nem űzhető a tanítás rovására. Meg 
kell honosítani a francia „iskolai kantinok" 
intézményét, meg kell teremteni az „iskola-
pénztárakat", amelyeknek célja a növendékek-
nek — mérsékelt díj fizetése ellenében — déli 
élelemmel, ruhával, könyvvel és tanszerekkel 
való ingyenes és kedvezményes ellátása. 

A külföld némely államában a tanítónak a 
délutáni tanórák elvégzése után is felügyeletet 
kell gyakorolnia a gyermekek fölött. Vájjon 
nem nagyobb hasznot nyujtanánk-e, ha az 
egyhuzamban való tanítás helyett mi is ezen 
gondolkodnánk ? 

Eifried Ágoston küllödi elemi és polgári 
iskolai tanító nem látja igazolva az egyhuzam-
ban való tanítás szükségességét, nem különösen 
faluhelyen. Inkább az áll, hogy eddig is sok 
volt az iskolában való egyhuzamban való tar-
tózkodás. Azt indítványozza : maradjunk meg 
az eddigi rend mellett, de a délutáni órákat, 
amikor csak lehetséges, töltsük a szabadban. 
A délutáni órák között nincs egy sem, melyet 
ne a szabadban tarthatnánk, még az olvasást 
is. Ezzel föleleveníthetnők Aristoteles peripate-
tikus (sétálva oktató) módszerét, a játszva 
tanítást s a neveléssel is többre mennénk. 

Vidor J. B. tenkei kartársunk szerint : nem 
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szabad megfeledkeznünk arról, hogy a társa-
dalom a tanítóság ezen nemes törekvését a 
munkától; való elhúzódásnak minősítené. Úgyis 
eleget hallhatjuk, hogy senkinek sincs annyi 
szabad ideje, mint a tanítónak és nem is érde-
mel nagyobb fizetést. S a kéthónapi szünidőt 
nem irígyli-e tőlünk a társadalom minden rétege ? 

Az ügy fontosságára való tekintetből szük-
ségesnek tartanám, hogy különösen azon iskolák 
tanítói nyilatkozzanak erről a kérdésről, ahol 
az egyhuzamos tanítás már be van vezetve. 

Vasleó László győri ref. tanító kérdi: nyu-
godt lelkiismerettel mondhatjuk-e, hogy az 
egyhuzamban való tanítással nagyobb ered-
ményt érnénk el s képesek lennénk-e fölada-
tunknak megfelelni úgy, mint azt a mai viszo-
nyok között tesszük ? A tanító már fejlett 
ember és lelkiismeretes munka után már a 
harmadik órában is fáradt, a negyedik-ötödik 
órában pedig már teljesen kimerültünk, hogy 
kívánhatjuk tehát a fejletlen gyermektől, hogy 
annyi ideig tudjon figyelni ? Az egyhuzamos 
tanítás káros tanítóra, tanulóra egyaránt. 

Török Pál (Szentmártonkáta) nem barátja az 
egyhuzamos tanításnak városban. Falun szerinte 
már inkább van gyakorlati célja, mivel a lakos-
ság legnagyobb része földmívelő nép, inkább 
szüksége van a gyermekére a mezei munkában, 
ki így folyton a szülei szem előtt lenne s a 
züllés útjára, még lia szinte módjában is volna 
a növendéknek, nem juthatna az elfoglalt-
sága miatt. 

Fóti Bernát verbói kartársunk szerint két-
szeresen is megfontolandó, vájjon egy százados 
szokáson és tradíción alapuló intézményt meg 
kell-e dönteni és a kipróbált helyére egy még 
ki nem próbált tanítási rendszert tenni, mert 
nemcsak a nagy kor, hanem fontos pedagógiai 
és higiénai tekintetek is védik az eddigi gya-
korlatot. A szellem ellankadását, a lelki erők 
oly hosszú időn át igénybe vételét, természet-
ellenes megerőltetését követő hanyatlást még 
a közbeszúrt torna, rajz, ének vagy kézügyes-
ségi órák sem paralizálják, tartóztatják föl, 
minthogy ezek is több-kevesebb agymunkát 
kívánnak; sőt a rövid óraközök sem kepesek 
ezen az állapoton gyökeresen javítani, mert hiszen 
a pszihológiai tudomány már kiderítette, hogy, ha 
a gyermek figyelmének egyenletes, gyengítetlen 
feszültsége csak félóráig tart, attól fogva már 
lankadóban van. 

Inkább az amerikai rendszer behozatalát 
ajánlaná, mely abban áll, hogy a délelőtti tanítás 
csak 11 óráig tart, azután következik 2 órai 
szünet a tantermek szellőztetésére és tisztoga-
tására, valamint a tanulók resztaulására. 1 óra-
kor kezdődik a délutáni tanítás, mely 3 óráig tart. 

Az új tanterv nyújtotta tantárgyösszevonásokat 

igénybe véve, nálunk is lehet ilyen beosztás. 
Ezzel két meg nem vetendő előnyt nyernénk. 
Téli időben, amikor már 3 óra után besöté-
tedik, nem kellene lámpafénynél tanítanunk és 
nyáron akkor vetnénk véget a tanításnak, 
amikor a legrekkenőbb liőség lenni szokott, 
tudvalevőleg 3 óra táján. Ettől fogva esti 9 
óráig a gyermekek eleget üdülhetnének. Iskolai 
kirándulásokra kell egész délutánokat fordítani, 
ezzel nem mulasztunk semmit, mert ez is tanítás, 
sőt ennek java-sava. 

Azonban nemcsak a gyermek, a tanító is 
tekintetbe veendő ezen mélyreható változásnál. 
Öt-hat órai egyhuzamban való munkát, testi 
és szellemi megerőltetést sok tanító fizikuma 
el nem bír. Hiszen már 4 c'rai egymásutáni 
tanítás is megviseli a tüdőt, a gégét, az agyat. 
Népes osztályban már egy órai tanítás is meg-
viseli az embert, hát még 5—C óra egymás-
után. Még jobban megtelnének a szanatóriumok 
tüdő- és gégebajos tanítókkal! 

Csak egy esetben lenne megengedhető az 
egyhuzamos t anítás — fejezi be hozzászólását — 
ha a tanulóknak lakóhelyükön kívüleső hely-
ségbe vagy távolfekvő tanyából kellene iskolába 
jármok. 

Kajtsa József állami tanító szerint a jó nép-
iskola nemcsak tanintézet, hanem nevelőintézet 
is. A nevelés pedig állandó és kitartó figyelmet 
igényel a nevelőtől a nevelt iránt; kérdi : vájjon 
célszerü-e a javasolt tanítási rendszert meg-
valósítani és ezáltal megfosztani magunkat a 
nevelésre kínálkozó alkalmak egy részétől, akkor 
kivált, amikor mai rendszerünk mellett sem 
tudjuk fokozni a nevelési eredményt ? 

9—10 éves gyermeket 4—5 órai szellemi 
munkára kényszeríteni, szibériai ólombányai 
helyzet. Ellene van a test és lélek párhuzamos 
fejlesztése elvének. Teljes kimerülést okozna. 
Ez esetben mire építhetné föl a tanító a taní-
tás eredményét ? Hisz a felnőtt is csak 40 első 
percig képes kitartóan figyelni bizonyos dologra. 
Közben-közben el-eltéved figyelme. 

Föltéve, hogy sikerül minden elméleti tár-
gyat délelőttre sorozni; szabad lesz ezzel a 
délután ? Látszólag. Valóban, a következő nap 
délelőttjére meg lesz rakva leckével épen az 
a gyermek, akit szülői munkára is használhatnak. 

A több kilométeres út dolga is látszólagos 
azon körülménnyel szemben, hogy egészséges, 
jóvérű gyermek napi mozgásával, járás-kelés, 
futkozásával szintén behozza azt a több kilo-
métert, még akkor is, ha az iskola tőszomszéd-
ságában lakik. Azért jól eszik, iszik, alszik és 
tanul is. 

Homoky György tállyai kartársunk ellene 
van az egyhuzamos tanításnak, mert a szabad 
délután alkalmat ad a csavargásra s rosszal-
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kodásra. A 4 — 5 órán át egyhuzamban való 
tanulás káros a szervezetre. A folytonos ülés 
a test fejlődését meggátolja. A 4—5 órán át 
való figyelést is teljes lehetetlennek tartja. 
Felnőtt ember sem képes 15 percnél tovább 
figyelni, annyival inkább nem a gyermek. A 
tanítóra is fárasztó. S a 4-ik, 5-ik óra való-
színűleg terhesebb lenne a tanítóra tanítványra 
egyaránt a délutáni két óránál. 

Kacz Lajos (Székelyhíd) úgy tapasztalta, 
hogy a köznép 50 százalékának a lakása egész-
ségtelen. Ha az elemi iskolás a félnapot otthon 
a szellőzetlen, dohos és fülledt lakásban tölti 
el, jobban megsínyli, mintha ehelyett az egész-
ségi követelményeknek ma már túlnyomóan telje-
sen megfelelő modern iskolában időznék. De szel-
lemi megterheltetésnek is inkább volna kitéve 
az ily gyermek az egyhuzamos tanítási rend-
szer mellett. Mert a legnormálisabb te-ti s lelki 
szervezettel bíró 6 10 éves gyermek sem volna 
képes az 5—6 órás egyhuzamos tanítást testi s 
lelki épsége egyensúlyának előbb-utóbb beálló 
hátrányos következményei nélkül elviselni. Igaz 
ugyan, hogy a gyermek elméje a délelőtti 
órákban derültebb és üdébb, ám azért foglal-
kozunk a délutáni órákban az eszmetársítást 
kevésbé igénylő gyakorlati tárgyak tanításával. 

Az egyhuzamban való tanítás azonban nem-
csak a gjermekre, hanem a tanítóra is sokkal 
fárasztóbb, mint az egé&znapos 

Jellemerkölcsi okokból is kifogásolható az egy-
huzamos tanítási rendszer. A gyermek az utcán 
való csatangolásában, de otthon is gyakrabban 
hallhatja a trágár, Istent káromló szavakat. 

Alkalma nyílnék továbbá a gyermeknek a 
madarak fogdosására, parittyázásra és egyéb 
állatkínzásra. Ilyenkor ejthetné szerit a ciga-
rettázásnak s egyél) testet s lelket megméte-
lyező haszontalanságoknak. Még kisebb vidéki 
városban sem érvényesülhetne az említettek 
után hasznosan a szabad délután. 

„De mi, falusi néptanítók, — írja továbbá — 
nem pártolhatjuk ez eszmét szociológiai szem-
pontból sem. Itt künn a perifériákon a népnek 
a tanító munkájának megítélésénél a tanítás 
kevesebb vagy többidejüsége szolgál (elég hely-
telenül) zsinórmértékül. Elég nagy a zúgoló-
dások árja a törvényes heti két félnapi szünet 
miatt is. Az esetleges ú j vakációk behozatalával 
a tudákos szülők és gyámok rögtönítélő tör-
vényt ülnének az egyébként .legderékabb taní-
tójuk fölött is s kész volna a meghasonlás a 
nevelés legközvetlenebb tényezői között. 

Végül a gyermek tanítási előmenetelének 
sikeresebbé tétele céljából is üdvösebb falukon, 
különösképen az osztatlan iskolákban (s ilyenek 
iskoláink 70%-a) az egésznapos tanítási rend-
szer megtartása." 

Reichel Lajos(Dunaszerdahely) azt írja, hogyne 
az a kérdés foglalkoztassa az elménket: lehet e 
egyhuzamban tanítani, hanem az, lehet-e ily kö-
rülmények mellett nemes, erkölcsös éstiszta jel-
lemű embereket nevelni a társadalom számára ? 

Szerinte a gyermek tiszta jellemének alaku-
lására, erkölcsi életének fejlődésére semmi esetre 
sem foly be kedvezően az egyhuzamos tanítás, 
mert déli 12, esetleg délutáni 1 óráig lévén 
iskolában, nélkülözniök kell a közös étkezést, 
a családi összetartás egyik leghatalmasabb 
tényezőjét s így zsenge elméjüket nem leng-
hetné át a közösség szelleme. 

A konyha a 9 —14 éves leányermek inas-
iskolája. Nem lehet s épen az életre, a társas 
életre kiható nevelés szempontjából nem szabad 
az iskola napi idejét úgy megszabni, hogy a 
gyermek emiatt ne segíthessen szüleinek azok-
ban a munkákban, amelyekben életrevalósága, 
érzelmeinek nemesítése céljából kell is részt-
vennie. 

A tanító szempontjából is káros az egy-
huzamos tanítás, mert ugyan ki bírja ki — 
különösen osztatlan iskolában — lelkiismere-
tesen, a hivatásszeretet magasztos érzésétől át-
hatva, teljes odaadással a tanítást 4 — 5 óra 
hosszat, megszakítás nélkül ! ? Ily tanítás mellett 
pár év múlva munkaképtelenekké válnánk. 

Szabó Pál okleveles elemi és polgári iskolai 
tanítónak, Csökölyről, az a véleménye, hogy, 
ha okadatolt az egyhuzamban való tanítás 
városon, úgy kétszeresen az falun ; úgyannyira, 
hogy szinte kényszerítve vagyunk mi, falusi 
tanítók, ezt bizonyos megszorítással máris 
alkalmazni. 

Ugyanis az őszi pásztoi'kodás, valamint az 
őszi és tavaszi mezei munkák idején oly nagy 
szüksége van a falusi embernek 10 — 12 éves 
gyermekére, hogy még a kérlelhetetlen bizo-
nyossággal bekövetkező büntetés sem képes a 
nagymérvű mulasztásnak gátat vetni. 

Azért, különösen a falusi osztatlan iskolákban, 
jó volna a váltakozó félnapos tanítás, vagyis 
az egyhuzamban való tanításnak az a módja, 
mely szerint az I — III. osztály délelőtt, a IV—VI. 
osztály pedig délután jönne iskolába. 

Hogy a gyermek félnap kint csatangolva 
erkölcsileg romlanék, nem áll, mert ma már 
a tudomány bebizonyította, miszerint a rosszra 
való hajlandóság úgyszólván egyenes arányban 
áll az idegek gyengeségével ; erős idegzet erős 
jellem, gyenge idegzet kevés ellentállási ké-
pesség. 

Szabó István kartársunk, Makóról, saját érde-
két tekintve, föltétlen az egyhuzamos tanítás 
mellett volna. „De az én érdekem — mondja — 
alárendelt kell, ho^y legyen s így arra az erős 
meggyőződésre jutottam, hogy az egyhuzamos 
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tanítást még csak elvileg sem szabad, sőt ntm 
is lehet elfogadnom." 

A tanító szempontjából fölötte kényelmesnek, 
kellemesnek mondhatjuk az egyhuzamban való 
tanítást, a tanuló szempontjából azonban semmi-
esetre sem előnyös sem városhelyen, sem pedig 
faluhelyen, mert ezzel egyenesen kidobjuk a 
gyermekeket az utca szennyes levegőjébe. 

A pedagógia szempontjából sem helyeselhető 
az elméleti dolgoknak délelőttre való szorítása 
teljes mértékben. valláserkölcsi nevelésen pedig 
helyrehozhatatlan csorbát ütne. 

Az egészségtani követelmények sem billentik 
a félnapi tanítás javára a mérleg rúdját. Minden 
nap 4—5 órát ülni egy helyben, megszakítás 
nélkül ! Hogyne lankadna a gyermek figyelme 
az utolsó órákon.. Aztán szellőztetni is kellene, 
kivált 1 0 0 - 1 2 0 gyermekkel „ellátott" tan-
termeinket. 

Lakatos Lajos, Rimaszombatról, a szülőket 
szólaltatja meg. „Nekem — írja — volt alkal-
mam különféle rangú családokkal erről eszme-
cserét váltani. Egy tisztviselő leánykájának 
nincsen délutáni tanítása, ami forró nyári napo-
kon valóságos jótétemény. A gyermekek keser-
vesen sóhajtoznak, ha alig lenyelve az ebédet, 
egy óra után, izzó hőségben megint készülődniük 
kell iskolába. Mesélik, hogy a tanító úr mindent 
elkövet kis friss levegőért, ajtót-ablakot nyit, 
a padlót is föllocsoltatja, de a hőség csak nem 
tágít s tanulni n c m képesek. Télen persze jobban 
szeretné tisztviselőm, ha leánykájának délután 
is kellene iskolába mennie, mert így kénytelen 
lenne délután is 1—1V2 óra hosszat az üdítő 
téli levegőn járni-kelni s időjárással, széllel, 
hóval, esővel küzdeni. A mosónőm egészen 
indulatba jő, ha a félnapos iskolázást említem 
előtte. 0 a házon kívül keresi kenyerét s mindig 
örül, ha elérkezik az idő, hogy gyermekeinek 
iskolába kell menniök, mert ott tudja őket a 
legjobb s legbiztosabb helyen. Ha az iskolai 
rend megváltoznék, gyermekei állandóan az 
utcán laknának, amiből jó semmiesetre nem 
származhatik. A szünidő reá nézve a legbor-
zasztóbb, mert nem múlik el nap, hogy a gyer-
mekek egymásban kárt ne tennének s hálát ad 
Istennek, amidőn végre megint megnyílnak az 
iskola kapui. 

A gyermekorvosoknak szinte mndennapi 
kenyerükhöz tartozik oly megbetegedésekkel 
foglalkozni, melyeknek kútforrása az iskolában 
keresendő. Sajátságos, hogy az efféle megbete-
gedések mindig 12—13 éven aluli gyerme-
keknél fordulnak elő, ami elég bizonyíték arra, 
hogy az iskola káros hatása legfőbb mértékben 
a fejletlen, zsenge korban,Jehát a népiskolában 
nyilvánul. Tanítónak, orvosnak tehát fölötte 
ébernek és körültekintőnek kell lennie, mert 

keservesen boszulja meg magát a tanórák föl-
szaporodása, az egymást követő, testet-szellemet 
sokáig s túlságosan igénybe ve;ő tantárgyak 
célszerűtlen csoportosítása, a tanításnak kora 
órákban való megkezdése. A kizárólagos dél-
előtti oktatásnak elengedhetetlen föltétele, hogy 
4 óránál tovább ne tartson. A tapasztalat iga-
zolja, hogy a 4. tanóra még nincs jelentékeny 
befolyással a gyermeki szervezetre, de már 5 
órát egymásután tanulással tölteni, mint az a 
há'nburgi iskolákban dívik, nem tanácsos. 

Tanítók, kik saját gyermekeiken észlelték, 
mondják, hogy a gyermekek az 5. órában már 
alig képe;ek a tanítást figyelemmel kísérni s 
kimerültségük az ebéd alatt is föltűnő étvágy-
talanságban mutatkozik. 

Ahol a kizárólagos délelőtti oktatás a helyi 
viszonyok, vagy egyéb okok miatt keresztül 
nem vihető, a könnyebb tantárgyak nyugodtan 
délutánra helyezhetők. A déli nap hősége el-
kerülhető, ha a tanítás kezdetét 2 óra helyett 
3 ra, esetleg 4-re tesszük, a téli rossz világítás 
pedig a tantárgjak praktikus és logikus rende-
zésével hozható helyre. A délelőtti és délutáni 
tanítás között azonban legalább 3 órai szünet-
nek kell lenni. Szükséges ez az iskolai útak 
nyugodt megtételére, valamint az ebéd elköl-
tésére és a testi és szellemi üdülésre. 

Kívánatos volna ezenkívül, hogy az angol 
étkezési időrendet meghonosítsuk. Ott napjában 
két főétkezést tartanak, ú. m. reggel, a munka 
előtt és este, a munka után. Ameddig az agy 
és test nagyobb mértékben igénybe van v^ve 
s ameddig az agyat és .izmokat a munka sikeres 
végzésére bőségesen kell ellátni vérrel, az 
emésztési szerveknek pihenniök kell. 

A délelőtti szellemi frisseség délután még 
így sem tartható már teljesen fönn, amit az 
agy-fáradsági mérések is bizonyítanak. Szigorú 
föltétel tehát, hogy délután csak a könnyebb 
tantárgyak, technikai dolgok, testgyakorlatok 
szerepeljenek. S ha lehetséges, csakis olyan 
dolgok, melyek nem követelnek különös otthoni 
készülést, mert csak így remélhető, hogy a déli 
szabadidő tényleg üdülésre, pihenésre, nem 
pedig a délutáni tantárgyakra való készülésre 
fordíttatik." 

Klinda Gyula fővárosi tanító a kérdéshez 
két éven át folytatott ezirányú működéséből 
kifolyólag szól hozzá. Az egyhuzamos tanítás 
ott, hol már be van vezetve, mint a székes-
fővárosban és Újpesten, a néposztály minden 
rétegében általános megelégedéssel találkozott. 
Okvetlenül fölállítandók azonban a napközi 
otthonok a munkásnép osztály gyermekei szá-
mára, hol a gyermekek a délutáni órákban 
biztos menedéket, őrizetet, nevelést és foglal-
kozást találnak. Enélkül az egyhuzamban való 
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tanítás el sem képzelhető, főleg faluhelyen és 
a külvárosokban. A népoktatásnak egyik nagy 
hátránya, hogy faluhelyen a szorgalmi idő 
(késő ősztől kora tavaszig) a lehető legrövidebb 
időre szorul. Ez új beosztással úgyszólván meg-
szűnnének az akadályok s a tanítási idő min-
denütt 9—10 hóra volna kikerekíthető. 

Az eszme ellenzőinek az a kifogása, hogy 
a hosszú ideig tartó üléssel egybekötött iskolai 
munka megerőlteti a gyermek gyenge szerve-
zetét, megtámadja szemét és légzőszerveit, meg 
nem állhat, mert pl. a fővárosi tanács rendelete 
értelmében minden óraközben szünet tartandó, 
mely a gyermekek pihenése, mozgása és csendes 
társalgására szolgál. Ez a szünet az első és 
második óra között 10, a második és harmadik 
óra között 20 percben van megállapítva, míg 
a harmadik és negyedik óra között ismét 10 
perc. Ha tekintetbe vesszük ez óraközötti szüne-
teket, azt fogjuk látni, hogy három órai taní-
tásnál 30, négy órainál 40 perc van üdülésre, 
pihenésre. Az első esetben 2 V2 órát, a máso-
diknál 3 V4 órát ül a gyermek, de nem egy-
huzamban. A tanterem szellőztetése s az órarend 
helyes összeállítása mellett semmi veszély sem 
fenyegeti a gyermek egészségét. Az eddig 
fönnállóit egésznapos rendszer mellett is a 
tanítás 11 —12 óráig tartott, egyedül a tíz órai 
10 perces megszakítással. A most fölhozott 
ellenérvek azonban akkor nem hallatszottak. 
Az V—VI. osztály tanulóinak kora megfe'.el a 
középiskola I—II. osztályainak, hol a délelőtti 
tanítás már évek óta fönnáll, anélkül, hogy 
vita tárgyát képezte volna, azért e két osztály 
megbeszélésünkből teljesen elhagyható. 

Az egésznapos tanítás elvonja a gyermeket 
teljesen családjától s így lehetetlenné teszi az 
egyéni nevelést. 

A székesfőváros tanácsa pedagógusokat, 
iskolaorvosokat, orvostanárokat hallgatott meg, 
próbaként egyes iskolákat jelölt ki s mindezek-
ből a következtetést leszűrvén, általánosságban 
tend elte el az egyhuzamban való tanítást, egy-
idejűleg fölállítván — a szükséghez képest — 
a napközi otthonokat. Az eszme győzött, — a 
népoktatás, a közegészség és társadalom nyert 
vele — győznie kell mindenütt. 

Penninger Endre (Küllőd) szerint városban 
indokolt az egyhuzamban való tanítás, de falu-
helyen semmiesetre sem. 

P. Nagy Sámuel (Kolozs) megjegyzi, hogy 
nem annyira „különösen városhelyen", hanem 
általában indokolt az olyan községekben levő 
osztott iskoláknál az egyhuzamban való tanítás, 
hol a lakosság nagy többsége földmíveléssel 
foglalkozik. De ez csakis ott vihető keresztül, 
hol 5—6 tanerő működik. Kolozs vármegyé-
ben : Kolozs rend. tan. városban és Magyar-

szováthon, az állami elemi iskolákban egyelőre 
próbaképen a folyó iskolaévre, a tanítók indo-
kolt kérésére, engedélyeztetett a félnapos rend-
szerrel való tanítás. Nyugodt lelkiismerettel 
jelezhetem, hogy Kolozson a félnapos rendszerrel 
való tanítás egészen bevált s célravezetőnek 
bizonyult, úgyannyira, hogy véleményem szerint 
az egyhuzamos tanítást nálunk a kir. tanfel-
ügyelőség líjólag engedélyezni fogja. 

„Minket — írja — a félnapos rendszerre 
egyfelől az iskolásgyermekeknek főleg délutáni 
túlságos sok mulasztása kényszerített, másfelől 
pedig a szegény és földhözragadt földmíves-
szülék panaszait is figyelembe kellett vennünk. 
Egyik része azzal állt elő, hogy gyermekét a 
legszorgosabb mezei munkák idején sohasem 
használhatja föl ; másik része meg azzal, hogy 
miért küldjük haza tanítás után távol lakó 
gyermekét, kinek egy nap alatt kétszer kell 
megtennie az útat föl az iskolába és haza. 

Megpróbáltam tehát az egyhuzamos tanítást 
és a mulasztások száma sokkal kevesebb : a 
szülők pedig valamennyien örömmel küldik 
gyermekeiket az iskolába, mert tudják, hogy 
azok délután a kenyér megszerzésében segítségükre 
lesznek. 

Az alsóbb osztályos tanulók déli 12 óráig, 
egyszer 1 al-ig vannak iskolában, a felsőbb 
osztályosok hetenként négyszer maradnak d. u. 
1 óráig, mit ők a tantárgyak helyes beosztá-
sánál fogva minden megerőltetés nélkül kibírnak" 
Az iskolából a tanultak begyakorlásával távoz-
nak, otthon játszadozva pihenik ki magukat és 
segítségükre lehetnek a szüléknek is. 

Hogy az egyhuzamos tanítás miatt dél-
után otthonmaradt gyermekeknél a szabadság 
erkölcíi hanyatlást okozna, nem tapasztaltam ; 
s különben az egésznapos tanítás mellett is 
hallhat a gyermek az utcán vagy otthon épü-
letes beszédeket. 

Azoktól, kik amellett foglalnak állást, hogy 
a növendékek, az egésznapos rendszerrel, délben 
az iskolában maradjanak, ki azt kérdi : ki felel 
arról, hogy ott illedelmesen is viselik magukat ? 
Valaki erre úgy vélekedhetik, hogy felügyelet 
nélkül nem szabad ülniök az iskolában ! Hanem 
— úgy-e? — bizony üljön velük az iskola-
szolga, vagy a tanító. Nohát az iskolaszolga 
öt tanteremben ugyanazon időben jelen nem 
lehet, de meg néki is ebédelnie kell, meg talán 
a tanítónak is ! 

Akik kételkednek a félnapos rendszerben, 
— ha a helyi viszonyok és kényszerítő körül-
mények is úgy kívánják — próbálják meg ; ha 
pedig szükség fönn nem forog : tessék az eddigi 
rendszer mellett maradni." 

Hozzászólást küldtek még be e kérdéshez: 
Hordó József (Valkány), Nedelkx István (Buziás-
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fürdő) és K. Szeremley Rózsa (Tiszaçsege) 
mellette ; Váczy István ( Kistelek), Gál Árpád 
(Zólyom), M út hé Özséb (Vajdahunyad), Göttl 
Mariska (Himod) és Schlegel Ferenc (Budapest) 
ellene. 

Érkezett még jóval a kitűzött batáridőn túl 
is egynéhány hozzászólás, de ezeket már nem 
vehettük figyelembe. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, tanfel ügyel őségi 
kirendeltségnek. — 73.776. sz.) 

Az állami elemi népiskolai tanítók illetmé-
nyeinek szabályozásáról és az állami népiskolák 
helyi felügyeletéről szóló 1907. évi XXVI. t.-e. 
folyó évi július hó 1-én életbe lép. 

A törvényhozás ezen törvény megalkotása 
által kettős célt kívánt elérni : 

Először segíteni akart az állami tanítósze-
mélyzet anyagi helyzetén. Evégből megállapí-
totta az állami tanítóknak állami tisztviselői 
jellegét és számukra olyan javadalmazást biz-
tosított, amely a nyugati államokban fönnálló, 
vagy legalább még a közelmúltban fönnállott 
tanítói fizetések jó nagy részével összehasonlítva, 
kiállja a versenyt. 

Az új törvény alapján a tanítókat megillető 
fizetés immár ki van utalványozva s folyó évi 
július hó 1-én az összes állami tanítószemély-
zet ennek élvezetébe lép. 

A népoktatási alaptörvény által iskolafönn-
tartókul megjelölt és jogosított tényezők között 
kétségtelenül az állam van hivatva arra hogy 
az 1868: XXXVIII. t.-c. 80. §-a alapján szer-
vezett állami népiskolákban e törvény szándékát, 
t. i a valláserkölcsi alapon nyugvó nemzeti 
irányú népnevelést mintaszerüleg valósítsa meg. 

Az állami népoktatásnak ezen nagyfontosságú 
célját csak úgy lehet elérnünk, ha az állami 
tanítói kar igazi hivatássa1, lelkes buzgalommal 
látja el szép és nemes fóladxtát; ha egész mű-
ködésében, társadalmi és magánéletében jó pél-
dáival jár elől. 

Nem kételkedem, hogy az állami tanítói kar, 
miként eddig, úgy ezután is teljes tudatában 
lesz hivatala fontosságának, és azon áldozat-
készséget, amelyet a törvényhozás a tanítók 
anyagi helyzetének javítása érdekében tanúsí-
tott, a helyes irányú népnevelés fokozottabb 
előbbrevitelével fogja igazolni. 

Úgy a tanítói kar, mint a közszolgálat érde-
kében szükségesnek tartottam, hogy a fizetés-
rendezéssel egyidejűleg és addig is, míg a tanítók 
jogviszonyai általános rendezést nem nyernek, 
a népiskolai hatóságokról szóló 1876:XXVIII . 
t.-c. 7. §-ának. 3. és 4. pontjai, amelyek a 

tanítók fegyelmi ügyeit szabályozzák, most a 
modern jogszolgáltatás és az iskola érdekeinek 
inkább megfelelően módosíttassanak. 

Evégből az 1907. évi XXVI. t.-c. 14. §-a 
az állami tanítók fegyelmi ügyeit újból szabá-
lyozza és ezen törvényszakasz első ízben bizto-
sítja a tanítónak azt a jogot, hogy az ellene 
indított fegyelmi eljárás alatt védőt is nevez-
het meg és annak segítségét igénybe veheti. 

A tanítók fegyelmi ügyeinek elsőfokú ellátása 
a közigazgatási bizottság illetékességi körébe O O o o 
tartozik. Szükségesnek tartottam, hogy az ilyen 
természetű fegyelmi ügyek ellátása körül köve-
tendő eljárást tüzetesen szabályozzam. A köz-
igazgatási bizottságok részére kiadott ezen 
Szabályzatot tudomás és alkalmazkodás céljából 
Tanfelügyelő úrnak is megküldöm. 

A szóbanforgó törvény megalkotásánál to-
vábbi célul az lebegett a törvényhozás előtt, 
hogy az állami népoktatás helyi felügyeletére 
hivatott gondnokság megalakításánál és teen-
dőinek szabályozásánál az önkormányzat elve 
is érvényesüljön és hogy a helyi fölügyeletben 
jogot nyerjenek azok a tényezők, amelyeknek 
közreműködése az állami népoktatás érdekében 
csak üdvös lehet. Szóval, az új törvény 15 — 22. 
§-aiban foglalt rendelkezéseknek az a célja, 
hogy egyfelől a szülei ház és társadalom, más-
felől az iskola köíött olyannyira szükséges kap-
csolatot szorosabbá tegye. 

Az új törvény 21. §-a a vallás- és közok-
tatásügyi minisztert fölhatalmazza, hogy a tör-
vény idézett szakaszaiban foglalt intézkedéseket, 
általában pedig a gondnokság összes teendőit 
részletes utasításban szabályozza. 

Evégből szükségesnek találtam, hogy az állami 
elemi népiskolák gondnoksága számára az 1901. 
évi május hó 21-én 32.055. sz. a. kelt rende-
lettel kiadott Utasítás az új törvény rendelke-
zéseinek megfelelően átdolgoztassék. Minthogy 
pedig az 1907. évi XXVI. t.-c. már folyó évi 
július hó 1-én életbe lép, legsürgősebbnek azt 
találtam, hogy a régi gondnoksági Utasítás I. 
fejezetének hatályon kívül való helyezésével az 
állami népiskolai gondnokságok megalakítása 
és alakulása körül való eddigi eljárás újból 
szabályoztassék. 

Az erre vonatkozó Szabályrendeletet oly föl-
hívással küldöm meg Tanfelügyelő úrnak, 
hogy az abban foglalt eljárást és teendőket a 
legpontosabban és késedelem nélkül foganato-
sítsa és a végrehajtás eredménye felől folyó 
évi október hó l- ig ide kimerítő jelentést tegyen. 

A régi gondnoksági Utasításnak többi feje-
zete addig, míg azoknak átdolgozása befejez-
hető lesz, továbbra is érvényben marad, csupán 
az Utasítás 71. és 72. § a szenved az új tör-
vény rendelkezéseinek megfelelő változást. 
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Az 1907. évi XXVI. t.-c. 20. §-a ugyanis 
azt rendeli, hogy az állami elemi népiskolai 
tanítói állások, különösen a tanév kezdetén és 
végén, rendszerint pályázat útján töltetnek be. 
Minden ily esetben a kir. tanfelügyelő köteles 
a kinevezendő tanító személyére nézve a hely-
beli iskolagondnokságot meghallgatni és annak 
kívánságait saját megjegyzéseivel együtt a mi-
niszterhez fölterjeszti. 

Az újonnan rendszeresített tanítói és tanító-
női állásokra a pályázatot rendszerint a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium hirdeti ki. A 
már rendszeresített, de bármilyen okból (nyug-
díjazás, elhalálozás, lemondás elmozdítás) üre-
sedésbe jött állásokra vonatkozó pályázati hir-
detést köteles a kir. tanfelügyelő, az állás üre-
sedésbe jövetelétől számított 8 nap alatt a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz föl-
terjeszteni. 

A pályázati kérvények rendszerint az illeté-
tékes kir. tanfelügyelőhöz (akinek tankerüle-
tében van az illető állami népiskola) nyújtandó 
be, a pályázati határidő utolsó napjáig. 

A kir. tanfelügyelő az összes pályázati kér-
vényeket a pályázat leteltétől számított 3 nap 
alatt köteles az illetékes állami iskolai gond-
noksággal oly fölhívás mellett közölni, hogy a 
gondnokság a kinevezendő tanító személyére 
nézve kimerítően indokolt kívánságait a pályá-
zati kérvények visszamutatásával a tanfelügyelői 
fölhívás kézhezvételétől számított legkésőbb 
8 nap alatt a kir. tanfelügyelővel annyival 
inkább közölje, mivel a 8 nap letelte után a 
kir. tanfelügyelő köteles az állás betöltésére 
vonatkozó indokolt javaslatát a gondnokság 
véleménye nélkül is haladéktalanul a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elé terjeszteni. 

A pályázók felől a kir. tanfelügyelő az ok-
mányok alapján hiteles minősítvényi táblázatot 
szerkeszt, amelynek rovatai a következők : a 
a pályázó neve, kora (születési év, hó, nap), 
vallása, magyar honossága ; családi állapota, 
gyermekeinek száma; nyelvismerete, a tanítói 
képesítésen kívül végzett tanulmánya ; a tanítói 
oklevelet melyik tanítóképző-intézetben és mikor 
szerezte : minő az általános képesítése a pályá-
zónak ; a tanítói pályán eddig töltött szolgá-
latnak időrendben való pontos ismertetése ; 
bír-e a pályázó kellő jártassággal a gazdálko-
dásban (földmívelés, gyümölcsészet, szőlészet, 
kertészet stb.); a kézügyességi oktatásban; a 
zenében; van ekántori képesítése; foglalkozott-e 
ifjúsági egyesületek vezetésével és ifjúsági könyv-
tár létesítésével? 

Az 1907. évi XXVI. t.-c. 22. §-a rendeli, 
hogy ott, ahol a községek vagy hitközségek 
az állami iskola létesítéséhez vagy fönntartásá-
hoz bármily módon hozzájárulnak, vagy ahol 

felekezeti iskolák az iskolafönntartók szabad 
elhatározásából, vagy a hitközség szegénysége 
miatt olvadnak bele az állami iskolába, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a község-
gel, illetőleg hitközséggel vagy hitközségekkel 
és egyházi főhatósággal megállapodhatik a 
kinevezendő állami tanítók vallására és a val-
lásoktatásban való részvételükre nézve. 

A tanfelügyelő a tanítói állás betöltésére 
vonatkozó javaslatának előterjesztése alkalmá-
val köteles a törvény fönnebbi rendelkezésére 
figyelemmel lenni és a miniszter figyelmét a 
szerző rendeletnek, szerződésnek erre vonat-
kozó pontjára különösen fölhívni. 

Köteles továbbá a tanfelügyelő minden tanítói 
állás betöltésére vonatkozó javaslatának elő-
terjesztésekor felelősség mellett pontosan ki-
mutatni, hogy a kinevezendő tanítót az 1907. 
évi XXVI. t.-c. 2—4. §-ai alapján mennyi 
fizetés és lakpénz illeti meg, és hogy ezen 
illetmények a törvény 5. §-ában foglalt ren-
delkezések szem előtt tartásával melyik adó-
hivatalnál utalványozandók ? 

Mielőtt az állami tanító első állomását el-
foglalná, köteles a kir. tanfelügyelő kezeibe 
az 1907. évi XXVI. t.-c. 23. §-ában előírt 
esküt letenni. Az állami tanító csak ezen eskü 
letétele után foglalhatja el állását, és az orszá-
gos tanítói nyugdíjintézetbe csak ezen eskü 
letételének igazolása mellett vehető föl. 

Változás alá esik a gondnoksági Utasítás o _ o 
103. § ának az igazgató-tanítók tiszteletdíjára 
vonatkozó rendelkezése is, amennyiben az 1907. 
évi XXVI. t. c. 8. §-a a 3—6 tanítóval bíró 
állami elemi népiskolák igazgató-tanítóinak-tisz-
teletdíját, illetőleg igazgatói pótlékát, amely 
ezentúl fizetés természetével bír, évi 200 K, 
a 7—10 tanítóval bíró iskolánál 300 K és a 
10- nél több tanítóval bíró iskolái 400 K-ban 
állapította meg. Az igazgatói pótlékok kiutalása 
iránt a fizetésekkel egyidejűleg már intézkedtem. 

Végül értesítem Tanfelügyelő urat, hogy a 
törvény 2. § a alapján esedékessé váló maga-
sabb tanítói fizetések kiutalása iránt nem kell 
külön fölterjesztést intézni, mivel ezen maga-
sabb illetmények minden állami tanító és taní-
tónő számára a központban vezetett törzskönyvek 
alapján negyedévenként, hivatalból fognak ki-
utalvány oztatni. 

A törvény 9. §-ában említett helyi előléptetés 
iránt csak az 1908. évi állami költségvetés tör-
vényerőre emelkedése után intézkedem. 

Budapest, 1907. évi június hó 30-án. 
Gróf Apponyi Albei-t, s. k. 

Hasonló körrendeletet intézett a miniszter 
valamennyi közigazgatási bizottsághoz is. 
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: báró Inkey Pál 

iharosberényi nagybirtokosnak, aki József-major-
pusztán 10.000 korona költséggel elemi iskolát 
létesített; a „Balassagyarmati izr. leányegylet "-
nek, amely az elmúlt év december hó 1-től a 
f. évi április hó l- ig 17 szegénysorsú tankö-
teles gyermeket látott el naponként ebéddel 
és vacsorával, 1121 K 67 f-nyi értékben. 

Kinevezte: Takács Béla abaujtornavármegvei 
kir. segédtanfelügyelőt a VIII. fizetési oszt. 
3-ik fokozatába a 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal Nyitra vármegye 
kir. tanfelügyelőjévé; Göncei Berta állandó h. 
óvónőt a marosvásárhelyi II. sz. áll. óvóhoz 
óvónővé; Benghia Miklós oki. tanítót a kani-
csai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bartha G-éza 
kisbudaki áll. el. isk. állandó h. tanítót a ma-
gyarnemegyei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Fungáts 
Béla kistelek- külterületi feketehalmi és Bódy 
Antal kistelek belterületi áll. el. isk. tanítókat 
f. évi szept. 1 iki hatállyal.kölcsönösen ; Kótai 
István magyarnemegyei áll. IV. el. isk. tanítót 
a kisbudaki áll. el. isk.-hoz ; Szabó Bertalan 
nagyszentmiklósi áll. el. isk, tanítót a nagy-
becskereki áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Golnbicsics Milán homoliczi közs. el. isk. tanítót. 

Végkielégítést utalványozott : Liber Hona 
pesthidegkúti áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek lyoo K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Szirkó Bazil 
nagykirvai gör. kath. munkaképtelen tanítónak 
évi 3-80 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Horváth Pál merczyfalvai róm. kath. el, 
isk. tanító özv, szül. Zsutty Amáliának évi 
600 K-t, Teréz és Ilona nevű kkorú árváinak 
egyenként 100 K-t, együtt 200 K-t, mindössze 
800 K-t ; néh. Szaucsuk Illés volt gányai gör. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Tököli Ilona 
Máriának évi 433 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Cz. S. F.-Kemenec. Nem árt, ha fölkéri. 

Sz. D. Az ismétlő-iskolában minden tanító köteles 
tanítani ; forduljon esetleg a kir. tanf.-séghez. — 
V. K. Győr. A végrehajtási utasítás alkalmasint 
földeríti ezt a kérdést is. — A. K. Brassó. 
Helyettesíteni kötelesek, de másnak az óráit 
ellátni: nem. — M. I . Erzsébetfalva. 1. Ezt 
önnek kell tudnia. 2. Kérheti, hogy postán 
küldjék el. 3. Csak annál az adóhivatalnál lehet 
fölvenni, ahová ki van utalványozva. 4 — 5. Várja 
meg a kir. tanfelügyelő utasítását. 6. Nem. 
7. Hivatalból kapja meg. 8. Erről is hivatalos 

értesítést kap. 9. Nem. 10. Igen. 11. Megteheti. — 
II. J. Csepreg. Megtehetik. — Giovanni. 
Tiltakozzék ellene s ha mégis kivetik : fölebbezze 
meg a várm. közigazgatási bizottsághoz. — 
Felekezeti tanítók. Jogosan követelhetik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter az őszig nem tart nyil-
vános kihallgatást. Tóth János államtitkár meg-
kezdte szabadságidejét. Halász Ferenc min. 
tanácsos július 14-én kezdi meg szabadságidejét 
s csak augusztus vége felé foglalja el ismét 
hivatalát. Dr. Badnai Rezső oszt.-tanácsos mái-
szabadságon van. 

— Izgató román tauítók. Vasady Lajos 
biharvármegyei tanfelügyelő nemrég jelentette, 
hogy több román iskolában nemzetellenes ira-
tokat és nyomtatványokat kitiltott, továbbá, 
hogy lázító könyveket és iratokat elkobzott. 
A kultuszminiszter utasította az illetékes egy-
házi hatóságot és az aradi görög keleti püs-
pököt a szigorú eljárásra. Vasady tanfelügyelő 
a közigazgatási bizottság utóbbi ülésén beje-
lentette, hogy az aradi püspök Paul Péter 
barakonyi, Márkus Síndor pelbartbarthidi és 
Veres János oláhszenfmiklósi tanítókat állásuk-
tól fölfüggesztette és elrendelte ellenük a 
fegyelmit. (Nevük után ítélve, egyikük sem 
„román" !) 

— Zászlóavatás. Hosszúfaluban szép ünnep-
ség keretében avatták föl az állami polgári 
iskolák tíz éves jubileumán az iskolák díszes 
zászlaját. Tíz órakor érkezett meg Brassóból 
Molnár Viktor kultuszminiszteri államtitkár 
felesége, mint zászlóanya, akit Killyeni Endre 
igazgató üdvözölt. Az ünnepséget a polgári 
iskola daloskara nyitotta meg a Himnusszal. 
Ezt követte Masznyik Gyula gondnoksági el-
nöknek a zászlóanyát és a vendégeket üdvözlő 
beszéde. Azután Simon Anna, az iskola egyik 
volt növendéke, ki a zászlókészítésben részt vett, 
fölajánlotta a zászlót a zászlóanyának, melyre 
Molnár Viktorné föltüzte a jeligés szalagot és 
átadta az igazgatónak. A hétfalusi jótékony 
nőegyesület a zászlót megkoszorúzván, a szög-
beverés következett. Killyeni igazgató szép be-
széddel zárta be az ünnepet. 

— Tanítók gyűlései. A pécsi egyházmegyei 
katholikus tanítóegyesület július 3-án tartotta 
meg közgyűlését, mely az összes katholikus 
jellegű tanítóegyesületek bevonásával és Zichy 
Gyula gróf püspök védőségével alakult meg. 
A gyűlésen mintegy 700 tanító vett részt. A 
püspök a tanítókat délben a katholikus kör 
helyiségeiben megvendégelte. — A Magyar-
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országi Katholikus Tanítók Országos Bizottsága 
július 4-én tartotta kö/gyűlését Zichy Gyula 
gróf püspök elnöklésével. Gyórffy János fővárosi 
igazgató Zelliger Vilmos dr. pénztáros jelenté-
sét, Dreisziger Ferenc pedig titkári jelentését 
mutatta be. Azután következtek az előadások. 
Elsőnek Geőcze Sarolta a mai társadalmi vi-
szonyokkal kapcsolatban a női nevelés fölada-
tait fejtegette. A nagy tetszéssel fogadott elő-
adás után Dudek János dr. dolgozatát olvasták 
föl, melyben a tudós tanár az egybáz és iskola 
viszonyát ismertette, Wohlmuth Ernő a könyv-
tárakról tartott előadásában hangoztatta, hogy 
az iskolának bele kell állania a XX. század 
szociális áramlatába, nem azért, hogy vele so-
dortassék, hanem azért, hogy haladását ész-
szerűen mérsékelje. Következett Walter Gyula 
dr. előadása : A pedagógia és a bölcsészet. Az 
értekezést Walter dr. hirtelen megbetegedése 
miatt Keményfy K. Dániel olvasta föl. Szent-
iványi Károly, a Keresztény Szövetség igaz-
gatója, a tanítóság közreműködését kérte a 
szövetség munkájában. A következő előadó : 
Öveges Kálmán győri segédtanfelügyelő előadása 
kapcsán javasolta, hogy mondja ki a közgyűlés, 
hogy a kézimunka-oktatást a népiskolában épen 
olyan fontosnak tartja, mint egyéb tárgyak 
tanítását. Bertalan Vince azt javasolja, hogy 
kérjék föl a belügyminisztert, hogy a köz-
munkaváltság 2 százalékát engedje át a kézi-
munkához (és szlöjdmunkához) szükséges iskolai 
szerek költségeinek fedezésére. Gyömörey Zsig-
mond dr. pécsi tanítóképző-intézeti igazgató a 
többek közt indítványozta, hogy a gyűlés üd-
vözölje Apponyi Albert gróf kultuszminisz-
tert a tanítóképző-intézetek számára kiadott 
40.391—1907. számú rendeletéért, amelyben a 
tanítójelöltek valláserkölcsös nevelését szorgal-
mazza. Novoth István a munkaszeretet fejlesz-
téséről az iskolai gazdasági tanítás keretében 
tartott előadást s azután az egyházi elnök, 
szentgyörgyi Jordán Károly hatásos szavakkal 
rekesztette be a közgyűlést. Végül üdvözlő-
táviratot küldtek Vaszary Kolos hercegprímás-
hoz és Apponyi Albert gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez. — Az Országos 
Izraelita Tanítógyesület július 2-án tartotta meg 
idei rendes közgyűlését, melyben Gárdos Mór 
(Sátoraljaújhely) értekezett az új tanítástervről, 
kapcsolatban a zsidóiskolákkal. Az előadó igen 
dícsérőleg nyilatkozott az új tanítástervről, amely 
a modern pedagógiai módszerek tekintetbe 
vételével készült. Majd Mátrai Jakab (Zsolna) 
előadást tartott „A zsidó iskola és a zsidó 
tanítóság helyzete, tekintettel az új fizetés-
rendezési törvényre" címmel. Az előadó köszö-
netet mond a zsidó tanítók nevében a fizetés-
rendezési törvényért, amely a tanítókat szégyen-

teljes helyzetükből kiemelte. A zsidó iskola 
szempontjából azonban számos panasz merült 
föl, amelyeknek orvoslása az iskolafönntartó 
részéről, avagy rendeletileg történhetik. Ily 
értelmű határozati javaslatát a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadta. Biró Samu azután ünnepi 
beszédet mondott abból az alkalomból, hogy 
az egyesület negyven éve áll fönn. A köz-
gyűlés az egyesület tiszteletbeli tagjává válasz-
totta Apponyi Albert gróf kultuszminisztert. 
Kornfeld Gyula bejelentette, hogy az elnöki 
tisztségről egészségi okokból lemond. A köz-
gyűlés az elnök leköszönését sajnálattal vette 
tudomásul. A közgjűlés egy ötezer koronás 
kiházasító alapítványt tett, amelyet Kornfeld 
Gyula alapítványnak neveztek el s amelynek 
kamataitól évi kétszáz koronát mindig egy 
szegénysorsú zsidó tanító leánya kap kiházasító 
segítség címén. Elhatározták, hogy a Balaton 
mellett tanítói üdülőházat építenek. A Szántó 
Eleázár féle irodalmi ösztöndíjból 144—144 
koronát Dőri Zsigmond (Pécs) és Bózsa Ede 
(Budapest) kapott, míg a Löw Lipót féle iro-
dalmi ösztöndíjat Lantos Simon dunaföldvári 
tanító kapta. Apponyi Albert gróf kultusz-
miniszternek délben huszonöt tagú küldöttség 
nyújtotta át a tiszteletbeli tagságról .szóló dísz-
oklevelet. Csukási Fülöp alelnök bejelentette 
az ülésen, hogy a miniszter szívesen fogadta 
a küldöttséget. Azután a választás eredményét 
hirdették ki. Megválasztották elnökké és szer-
kesztővé Stern Ábrahámot, alelnökké Csukási 
Fülöpöt és Tolnai J. Bélát. Választottak azon-
fölül húsz fővárosi és harminc vidéki választ-
mányi tagot. — Nógrád vármegye tanítótestülete 
Koháry János elnöklésével július 4-én és 5-én 
tartotta közgyűlését. Máté tanfelügyelő ez alka-
lommal átadta Szepessy József tanítónak a 
koronás arany érdemkeresztet. A közgyűlésről 
Apponyi Albert gróf kultuszminisztert távirat-
ban üdvözölték. Á közgyűlés Máté tanfelügyelőt 
dísztaggá választotta meg. Magyar Béla titkár 
évi jelentését a közgyűlés tudomásul vette. 

— A Polgári Iskolai Egyesület Pécsett 
tartotta ez évi közgyűlését, melyen a közok-
tatásügyi minisztert Erreth János főispán kép-
viselte. Az elnök javaslatára a közgyűlés 
lelkesedéssel üdvözölte Apponyi Albert gróf 
kultuszminisztert a következő távirattal: „Köz-
oktatásunk fenkölt vezérét, a polgári iskolának: 
a nemzet gerincét nevelő intézetnek újjáterem-
tőjét hódolatteljes tisztelettel, igaz ragaszkodással 
üdvözli az Országos Polgári Iskolai Egyesület 
pécsi közgyűlése." Ugyancsak táviratban üdvö-
zölték Morlin Imre dr. miniszteri tanácsost, a 
polgári iskolai ügyosztály vezetőjét. Lád Károly 
volt elnököt tiszteletbeli elnökké választották. 
Előadásokat tartottak Jakab József (Dobsina), 
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Éheimé Keményfi Katinka (Mezőberény), Rédey 
Károly (Siklós), özv. Zélenka Jánosné, Istvánffy 
Gyula (Breznóbánya) és Miklós Gergely (Buda-
pest). Bejelentették végül a megejtett választás 
eredményét. Elnök lett: Ballagi Aladár dr., 
országgyűlési képviselő. Alelnökök : Vaszkó 
György és Baranyay Gyula. Szerkesztő: Bom sky 
Lukács. Titkár: Böngérfi János. Igazgató-taná-
csosok : Kovács János dr., Vangel Jenő, Beöthy 
Vladimir (Liptószentmiklós) és Oo Dezső (Nagy-
várad). 

— Elmaradt közgyűlés. Az áll tanítókm.hó 
29. vagy 30-án megtartani szándékolt közgyű-
lése elmaradt. Ezen gyűlés alkalmával az áll. 
tanítóság tisztelegni óhajtott a Miniszter úr 
előtt. Onagyméltósága a tisztelgés bejelentését 
kedvesen fogadta, azonban arra kérette az 
elnökséget, hogy amennyiben a Budapestre való 
utazás a tanítóságnak nagy költséget okoz, 
tekintsen el a tisztelgéstől. Ez okból a választ-
mány utasítása értelmében állami kartársaink 
is a hazai országos egyesületekkel egy időben : 
augusztus 19-én vagy 20-án tartják meg évi 
tisztújító rendes közgyűlésüket. 

— Magyarország tanítóihoz. Somlyay Jó-
zsef síremléke a farkasréti temetőben készen 
áll. Augusztusi nagygyűlésünk alkalmával az 
emlékoszlopot leleplezzük. Eddig az emlékre 
1726 korona folyt be. Szükségünk volna még 
néhány száz koronára. Kérve kérem azért a 
tanítóegyesületeket, Somlyay tisztelőit és bará-
tait: adakozzanak e célra és adományaikat 
juttassák el Dallos István, országos bizottsági 
pénztároshoz Rákospalota, Bethlen-u. 79. sz. alá. 
Debreczen, 1907 június hó 29. Kozma László, 
a M. T. O. B. elnöke. 

— Kérelem. Alantírottak az állami tanítók 
országos egyesülete utolsó választmányi gyűlé-
sének megbízásából e helyen fölkérjük a hazai 
állami tanítóság minden tagját, hogy az állami 
tanítók fizetését rendező 1907. évi XXVI. t.-c. 
szentesítése alkalmából az állami tanítók által 
a Tanítók Házában teendő szobaalapra ado-
mányaikat augusztus hó 15-ig Kozma László 
címére, Debreczenbe küldjék be. A választmány 
a kezdeményező szolnoki kartársaknak, vala-
mint az ahhoz csatlakozó zalai, beregi és más 
vármegyék lelkes tanítóinak szép irányú moz-
galmát egyesíteni óhajtja. Augusztus hóban 
tartandó közgyűlésünkön, sőt az azt megelőző 
választmányi gyűlésen az egész mozgalomról 
beszámolunk s az alapítólevelet elfogadás végett 
be is mutatjuk. A nagyobb testületek igazga-
tóit kérve kérjük, hogy az adományokat egybe-
gyűjtvén, egy összegben küldjék be. Hisszük és 
reméljük, hogy hazánk minden állami tanítója 
megérti az alapítványban rejlő nemes intenciót, 
fölhívásunkat méltányolja s megteszi köteles-

ségét. Debreczen, 1907 június hó 29. Kozma 
László, egyesületi elnök. Havas Pál, egyesületi 
főtitkár. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. é. június 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
Kuehár Sámuel babaréti naptanító Pásztor-ra ; 
Vonga Gyula felsősajói áll. el. iskolai tanító 
Völgyes re-, Rimarcsek Antal Ferenc csapodi 
tanító Havas-ra ; Wilheim József tatai igazgató-
tanító Vágó-ra. 

— Rövid hírek. Fölhívás. Stiglicz Albert, 
nyug. tanító (lakik Nagybányán, Szatmár vm.) 
fölhívja Raffay orgonista-tanítót, ki a mult 
906-ik év őszén nagybányai orgonistái állásra 
pályázott s az orgonaversenyen meg is jelent, 
hogy lakóhelyét, utolsó postáját saját érdeké-
ben azonnal tudassa vele. — Gyermekjavító-
intézet Szegeden. Az igazságügyi miniszter érte-
sítette Szeged város polgármesterét, hogy Sze-
geden új állami gyermekjavító-intézetet állít 
föl és erre a célra a jövő költségvetésben 
nagyobb összeget vesz föl. — Gyűlések. A 
„Szatmár Ugocsavármegyei általános gör. kath. 
tanítóegyesület" f. évi július hó 29-ik napján 
d. e. 10 órakor batiz-vasvári községben, a gör. 
kath. isk.-helyiségben, rendes évi közgyűlést tart. 

— Halálozások. Lénárd Sándor áll. tanító 
életének 52-ik évében, 32 évi lelkiismeretes 
szolgálat után, Temesvárt jobblétre szenderült. — 
Id. zábori Záborszky Gyula horki áll. tanító 
f. évi június hó 30-án életének 51-ik, tanítói 
működésének 30 ik évében elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. B. Gr. Molvány. Ügye 
30.217. sz. a. soron van. — Sz. A. Szolcsány. 71.362. 
sz. a. elintézésen van. — E. A. Baka. 1. Erre nézve 
nincs országos intézkedés. 2. Folyamodjék december 
végéig az országos gyümölcsészeti biztoshoz. 3. Nem. 
4. A végrehajtási utasítás megadja majd rá a választ. 5. 
Forduljon az egyházi főtanfelügyelőséghez, ti. Kérvénye 
65.522. sz. a. "elintézésen van. — H. B. Hontnádas. 
Nézetünk szerint eladhatja. — P. M. Békéscsaba. 
F. hő közepéig terjessze be kérvényét. Soron kívül 
ilyen ügyeket nem intéznek el, de hat hét alatt úgyis 
elintézést szokott nyerni. — P. P. Deszk. Nem ért-
jük, mi lehet az, hogy „az egyszer-egyet szőrül szóra 
megfordította". — K. E. Palatka. Tessék a főszolga-
bírói hivatalban megkérdezni; mi nem tudjuk. — 
Yaskóli. A miniszter úr az őszig nem fogad ; dr. K. M. 
osztálytanácsos úr mindennap déli 12 órától fogva 
fogad. 

Tartalom : Magyar munkásgimnáziumok. Lakatos 
Lajos. — Az állami tanítók új fegyelmi szabályzata. — 
Pihenőre. Elek Gyula. — A gondnoksági Utasítás 
módosítási. — Az egyhuzamban való tanításról. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék.— 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Ujvâry Béla. 
Segédszerkesztő: Göfiz József dr. 

Budapest, 1907. 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, csütörtökön (este) . 

M e g k a p h a t j a e lapo t minden magyarországi népokta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e l emi , fe l ső nép- és polgári 
iskolák és tan í tóképző - intézetek e g y pé ldányban i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o lyamodványok az iskola 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 által l á t t a m o z o t t 
községi elölj ár ósági b izonyí tvánnyal együt t , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. 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 pósta v i lágosan ki irandó. 

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 k e v e s e b b 
időre e lőf izetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k iadóh iva ta lba kü ldendők . 

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 szóért , 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 által k iszámítható h irdetés i díj e iőre 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 ldal egy hetvenket ted r é s z é t 
tevő pet i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d i jak i s 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KEB. , ISKOLA-TÉB 3 . 

Kéziratokat nem adunk: vissza. 

A társadalom forradalma és a 
nevelés. 

Sajátságos bomladozó viszonyok közt 
élünk A társadalom úgy összességében, 
mint tagozataiban a sivár forradalom 
kópét nyújtja. Senki sincs sorsával meg-
elégedve. Nagyobb jövedelemért lázong 
mindenki. Az emberek fölöttes és alan-
tas viszonylataiban a régi, meleg pát-
riárkáiizmus helyébe dermesztő hidegség 
lépett, amely már külső jelölésében is 
érezteti hűvös voltát : a „munkaadó" 
és „munkás" elnevezésben. A két té-
nyező, noha egymásból és egymáson él, 
többé nem jóakarója, hanem inkább becs-
mérlője, ócsárlója, ellensége egymásnak. 
Érzelmi kapcsaik elszakadtak. Erkölcsi 
összetartozóságukat rozsda emészti. Kü-
lönösen jellemzi ez a társadalmi kap-
csolatoknak alantas állapotben levő ta-
gozatait. 

Mi lehet ennek a szomorú jelenség-
nek a külsőbeli oka? Sok máson kívül 
mindenesetre a legnagyobb része van 
benne a mindinkább nyomasztó életnek. 
De nem ez az egyedüli ok, mert sokan 
nem épen szűkösen élnek, mégis elége-
detlenek. Vannak, akik azt mondják, 
hogy az oka Amerika. De ezzel ennek 
a jelenségnek ismét csak egy része van 
megmagyarázva. Mert az igaz, hogy 
Amerika fizeti az embert, mint embert, 
de aztán dolgoztatja is, mint a barmot. 

Ott azért a munkásnak mind a ké t 
szeme a munkán van, mert különben 
hamarosan kiteszik a szűrét. Nálunk 
— tisztelet ahová illik — csak a fél-
szeme van a munkán, a másik fele a 
napon. És mégis olyan bérről álmodozik, 
mint Amerikában, nem gondolva meg 
emellett, hogy Amerikában fejlettebbek 
is a gazdasági viszonyok. A dolgot t ehá t 
Amerika kielégítően nem magyarázza 
meg. Szerintünk legjobban rátalál a szög 
fejére Ciceró, aki azt mondja, hogy a 
luxusból támad a legtöbb gonoszság 
(mi csak azt mondjuk, hogy elégedet-
lenség) a világon. Es úgy is van. Ha 
úgy van: akkor nálunk még úgyabban 
van. Mert nálunk mindenki nagyobb úr 
akar lenni az apjánál, amit különben 
természetesnek is találnánk, de nagyobb 
úr akar Menni — maga-magánál is. Más 
nemzethetnél nincs ez a betegség any-
nyira f e j l ő d v e , mint a magyarnál. 
Ezért bá t ran el lehet nevezni morbus 
hungaricusnak. Természetes, hogy ebből 
a hajlamból a legtöbbször az követke-
zik, hogy a saját szégyelt uraságát is 
egy fokkal lejebb kell szállítania. Mivel 
pedig az uraságnak eme negatív irány-
ban való hőkölése rá ja nem valami kel-
lemes : egyéb híján szidja a világrendet. 
Mindezeknek az ijesztő jelenségeknek 
tehát, a mértéktelenül felszökött drága-
ság mellett, sok, de igen sok esetben a 
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paplanon való túl nyújtózkodás a hát-
tere. Úr és szegény között e tekintet-
ben nincs különbség. Nem beszélünk 
világba: a szemünkkel látjuk. Ma a föld-
míves is cigarettát, ötössszivart szí. A 
házmesterné kalapban jár. Arany éke-
síti fülét és ujjait. Lánya kisasszony 
Apja ténsúr, ami ugyan nem kerül 
pénzbe, de azért sokat mond. Talán 
többet, mint ahogy hisszük. És ezeknek 
a törekvéseknek dacára, a munkás dolga, 
legyen az kézi, vagy szellemi munka, 
nemhogy fokozódnék belterjességben, sőt 
ellenkezőleg, mindig több benne a szi-
gorú időbeli kimértség és fölszínesség. 
Nincs benne sem lelkiismeret, sem szorga-
lom, tehát erkölcsi mérték. Bizonyos kár-
örvendő, rosszakaratú pongyolaság és 
erkölcstelen vontatottság vett raj ta erőt. 
— Ismét tisztelet oda, ahova illik. — 
Ma tehát a dolgok úgy állanak, mint a 
mennyiségtanban a pozitív és negatív 
számsor : mennél kevesebb és lelkiisme-
retlenebb a munka, annál magasabban 
lép föl abban a bór. 

Első csírájuk ezeknek a szomorú je-
lenségeknek a családban van. Esztelen 
módjára szinte öntudatlanul itt oltogat-
ják ezeket a mérgeket a gyermekekbe, 
ahonnan azután kikerülve, a beléjük ol-
tot t méreggel ők mérgezik meg a tár-
sadalmi rendet. 

Már báró Eötvös József megmondta, 
hogy a legnagyobb merényletet követi 
el a gyermek ellen az, aki annak igé-
nyeit, vágyait fokozza. Mert ebből szár-
mazik a legtöbb boldogtalanság és sze-
rencsétlenség. Ebből annyi igaz, hogy a 
vágyak és igények fölébresztése csak 
akkor káros, ha azokkal az ért élem és a 
munkára való akaratbéli képesség lépést nem 
tart. 

És épen ez az, amit a mai világban 
tapasztalunk. A vágyakat az emberek-
ben erősen fokozzák. De a cselekvő-
képességre és takarékosságra való haj-
lamot bennük nem fejlesztik, nem ápol-
ják. Hányszor látjuk, hogy a társadalom 

legalsó lépcsőjén levő család miként 
„járatja" fiát. A lányokról nem is szólva. 
Társadalmi és vagyoni állásukkal ellen-
tétben, azoknak minden vágyait, kíván-
ságát teljesítik. Az apa, anya inkább 
megvonja a mindennapit a szájától, csalt-
hogy gyermekének minden vágya kielé-
gítésre találjon. A lemondást az ilyen 
gyermek nem ismeri. Dolog, munka 
előtte semmi. Természetes, hogyha az 
ilyen gyermek kimegy a nagyvilágba, 
minden lesz, csak az nem, aminek len-
nie kellene. 

De az iskola is hibás. Az újabbi pe-
dagógia ugyanis azon az elvi alapon áll, 
hogy a gyermekkel otthon ne könyv-
nélkülöztessünk, minél kevesebbet dol-
goztassunk. És ha lehet, mindent az 
iskolában végezzünk el vele. Az önmun-
kásság, a szorgalom gyakorlása az újkori 
pedagógusok előtt mind hiú dolog. Mert 
ők a „sült galamb" hívei. A mai elemi 
iskolásgyerek azért 99 százalékában ott-
hon nem is tanul. Ezt mi tudjuk leg-
jobban, tanítók. Szinte beléje vésődött 
már, hogy neki ahhoz semmi köze. Azért 
van a tanító, hogy az iskolában a tanulni-
valókat tanítsa be neki. Hát nem tisz-
tára őrültség az, hogy az életre, tehát 
a munkára munkátlansággal neveljünk? 
Mi azt hisszük, hogy: igen. De látszik 
is már az életben ennek a gyönyörű 
nevelésnek a szép hajtása. „Kevés 
munka, nagy bér:" így szól a hegedű. 
Mi is azt mondjuk, hogy a gyönge gyer-
meket nem szabad megterhelni. De, hogv 
semmi terhet ne rakjunk rá, ez az erők 
és a szorgalom nevelése céljából merő-
ben esztelen fölfogás. 

A jóravaló tanító azonban ily körül-
mények közt is, ha nem is mindent, de 
azért sokat tehet. Az életre való elő-
készítés munkájában hasson oda, hogy 
a nép lelkében tisztultabb világnézlet fog-
laljon helyet. Hogy a dolgokat, a társa-
dalmi állásokat és ezekben az emberek 
munkájának különféle értékét, helyeseb-
ben ítélhesse meg, lelkének megzavart 
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egyensúlyát ekként visszanyervén. Ok-
tassák, világosítsák föl, hogy az úr és 
munkás, vagy hogy stílszerűbben fejez-
zük ki magunkat: a munkaadó és mun-
kás között csak látszólagosak az ellen-
tétek. Yoltaképen a ket tő harmóniában 
kell hogy legyen. Mert az egyik a má-
siknak a segítője, egyik a másik nélkül 
nem élhet meg. Egyszóval, hassanak oda, 
hogy a különféle, de egymásra utalt tár-
sadalmi elemeknek olyan kapcsolata 
jöjjön létre, amely szerint azok egymás 
iránt bizalommal, szeretettel legyenek 
eltelve. Értessék meg vele és vigyék a 
lelkébe, hogy a munka értékét sohasem 
az határozza meg, hogy mily nagy fizi-
kai erőt viszünk abba, hanem, hogy 
mennyi abban az értelem. Ennélfogva a 
képzetlen munkás nem tarthat igényt 
annyi bérre, mint a képzett. A luxust, 
amely már népünket is annyira hatal-
mába kerítette, ostorozzák. Mert ez 
anyagi romlásra vezet. Az anyagi rom-
lás pedig maga után vonja az erkölcsi 
romlást, melynek vége a szolgaság. Hir-
dessék ezeket az eszméket. Módjuk is, 
hatalmuk is van hozzá. Ha ezt meg-
teszik, olyan emléket állítanak maguk-
nak, aminővel a világnak egy tere sem 
dicsekedik. Mert az nem egy szűk, rom-
landó talapzaton fog állani, hanem mil-
liók szívének nyugalmán, boldogságán 
fog ég felé emelkedni. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Sok «a tanítónő. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

nagyfontosságú rendeletet intézett az összes 
kir. tanfelügyelőkhöz, a tanítónők kiképzése 
ügyében. A rendelet, amely a polgári és elemi 
iskolai tanítónők, továbbá az óvónők magán-
úton való kiképzését akarja elsősorban meg-
nehezíteni, előrebocsátja, hogy az említett 
hölgyek száma olyan hatalmas mértékben szapo-
rodott az utóbbi időben, hogy tisztára lehetetlen 
nagy részüket állásba juttatni. Ennek aztán 
súlyos szoeiális baj lesz a következése, amelyet 
valamely módon mérsékelni kell. Nagyon ele-
gendő a száma azoknak a tanítónőknek is, akik 
a különböző képzőintézetekből kerülnek ki 

évről évre. Ezért a minisztérium az 1907/8. 
iskolai évtől kezdődően elrendelé, hogy a magán-
úton készülő óvó- és tanítónők évenként csakis 
egyszer, az iskolai esztendő végén tehetnek 
magánvizsgát. Magán-osztály vizsgát csak egy-
éves időközökben lehet tenni. Az egyéves gya-
korlat, amelynek alapján őket magánvizsgára 
boesátják, hivatalos bizonyítvánnyal igazolandó. 
Kétségtelenül bizonyítani kell, hogy a jelölt 
egy évet töltött oktatással nyilvános iskolában, 
vagy egy esztendőn át olyan magántanulót 
oktatott, ki nyilvános iskolában jó sikerrel 
vizsgázott. Óvónőknek ki kell mutatni, hogy 
nyilvános kisdedóvóban szereztek gyakorlatot. 
A tanítónőképző intézetek egy osztályba leg-
följebb harminc tanítványt vehetnek föl azoknak 
a sorából, kik a legjobb bizonyítványokkal 
rendelkeznek. 

Fölötte érdemes, hogy a tanítónőkérdésről 
kissé mélyebben elmélkedjünk. 

Ha a polgári család nagynehezen rászánja 
magát arra, hogy egy leányt elindítson valami 
társadalmi pályára, akkor ez rendesen a tanító-
női pálya. Az egyetemi képzettség megszerzése 
még mindig túlhosszadalmasnak, költségesnek 
és megerőltetőnek tűnik föl, a színésznői hivatás 
viszont túlságosan viharosnak és veszélyesnek. 
Ami pedig ezek alatt van: a tisztviselőnői, a 
kereskedelmi, vagy pláne ipari foglalkozás 
— fájdalom ! — nálunk még alig jön számí-
tásba. Természetes tehát, hogy a színiiskolák, 
de főleg a tanítónőképző-intézetek túl vannak 
zsúfolva s évről évre öntik a helyet nem kapó 
diplomás nők ezreit a létért való küzdelem 
piacára. 

Nagyon sok leány és asszony magánúton 
készül a tanítónői vizsgákra. Gyakran eléggé 
koros leányok vagy asszonyok ezek, kiket 
valami családi katasztrófa kényszerít a kései 
diplomaszerzésre. Gyakran egyszerűen csak 
későn jött meg a kedv e pályára. Ezek persze 
még türelmetlenebbek, mint a rendesen, kellő 
időben iskolákat végzők. Szeretnék egy év alatt 
elvégezni azt, mit fiatalabb társnőik szépen 
négy esztendőre kiteregetve végeztek el. Ezek-
nek a magánúton diplomát szerezni akaróknak 
gyakorlatát igyekszik most a minisztérium 
fékezni. 

Ez a tolongás a tanítónői pályára a mi egész 
társadalmi berendezkedésünk, főleg pedig a női 
nem helyzetének helytelenségéből fakad. A mai 
női nemet egy hallatlan éhség gyötri : a munka-
éhség. Nem a munka iránt való ideális szere-
tetből : hanem a társadalmi kényszerűségből 
kifolyóan. A modern viszonyok egyre több nőt 
kényszerítenek arra, hogy maga keresse a 
kenyerét, megy tehát egyre több nő azokra a 
területekre, hol kínálkozik számára megélhetés. 

30» 
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Eddig a tanítónői pálya volt e terület leg-
nagyobb parcellája. Ma itt is már akkora a 
tolongás, bogy ú j pályák után kell nézni. 

Ilyen viszonyok közt nagy gondot okoz a 
szülőknek, mikor föl kell vetniök a kérdést: 
Mi legyen a lányunkból ? Hol van legtöbb 
reménye rá, hogy tisztességes keresethez jusson ? 
Kevesen vannak abban a helyzetben, hogy 
várhatnak s még néhány esztendőt a tanulásra 
szentelhetnek, amíg egyetemi képesítést, orvosi 
vagy másmilyen oklevelet nem szereznek. A 
népes polgári osztályból aránylag nagyon 
kevesen tehetnek ilyen idő-tőkebefektetést. 
Tizenhat éves korán túl a legtöbb leánynak arra 
kell gondolnia, hogy kenyeret keressen. 

Postán, távíró- és vasúti hivatalban egyáltalán 
nincs már hely számukra. Különféle irodai 
alkalmazott, gépírókisasszony stb. is annyi van 
már, hogy az okosan számítóknak, hacsak 
hatalmas protekciójuk nines, le kell mondaniok 
ezekről a foglalkozásokról. 

Külföldi országokban szintén érzik a bajok 
súlyát. Pedig azokban csaknem mindenütt több 
nő tartja fönn magát és családját, mint nálunk. 
A nőmozgalom vezetői buzgón keresik az újabb 
tereket, hol kilátás van az érvényesülésre. Egyik 
zászlóvivőjük, a „Frauen-Rundsehau" (Berlin) 
több ilyet jelöl meg. Nagy jövőjű foglalkozásnak 
mondja például nők számára az idegenvezetést. 
Tudvalevő, hogy sok nő szeret utazni, még 
pedig egyedül is. Ezek, de a férfiak szintén 
szívesebben követik a hölgy-eiceronet, mint 
a férfit. Londonban, ahol a nők mozgalma 
hatalmas, mesebeli mértföldcsizmákkal jár más 
államoké előtt, mái- jó ideje megvan a Lady 
Courirs intézménye. Tagjai német és angol nők, 
kik nagyon ügyes idegenvezetők az angol 
metropolisban s másutt is. Valamennyi ügyes, 
művelt hölgy, ki több nyelvet ért. Amellett a 
férfiakénál különb érzékük van a természeti 
szépségek, a művészetek iránt s különb magya-
rázói a múzeumi műkincseknek is. Hosszú ideig 
ezen az úton kereste kenyerét Boros Ferike, 
a Nemzeti Színház tagja, kiből nemrég a londoni 
Covent Garden-színkáz kedvelt tagja lett. 

Magyarországon még csaknem teljesen „terra 
incognita" nők számára az üzleti utazás is. 
Női utazó itt alig van. A külföldi tapasztalatok 
kétségtelenül bizonyítják, hogy e téren pompásan 
érvényesülnek a nők. Előnyeik szembeszökők. 
Könnyebben bejuthatnak akárhová, mint a 
férfiak ; velük szemben türelmesebbek a vevők. 
Két kísérlet, melyet egy nagy budapesti könyves-
cég tett, azt eredményezte, hogy a női ügynökök 
négyszer annyi árút adtak el, mint a többi 
utazók bármelyike. 

Érdekes új női foglalkozás a nyomdai szedőké. 
Eddig csak papírhajtogatásra, újságkihordásra 

s más efféle alantasabb munkára alkalmazták 
a uőket nyomdáinkban. Holott a betűszedésre 
főképen ügyesség, nem pedig erő kell, s a nők 
tagadhatatlanul ügyesebb kezüek. Külföldön 
több női szedőiskola van már. Egy berlini 
egyesület, amelynek nagy iskolája van, a föl-
vételi vizsgán a középiskolai végzettséget köve-
teli s mégis nagyon sok jelentkező akad. De 
ilyen kvalifikációra nincs szükség. Elég az elemi 
iskola. A férfiszedők nagy részének sincs különb 
előképzettsége. Sajtó-, illetve szedőhibát a leg-
gyakorlottabb is elkövet, nem az ortográfiai 
tudás hiánya miatt, hanem mert a kéziratok 
nyolcvan százaléka csaknem olvashatatlan. 

A szedő foglalkozás óriási előnyben van egyéb 
gyári és más műhelymunka fölött, különösen 
nők számára. Anyagiakat nem tekintve, megvan 
az a speciális^ tulajdonsága, hogy terjeszti a 
műveltséget. Önkéntelenül is tágítja a szem-
határt a kéziratok olvasása által Hány új szót 
lát, mely otthon s másutt soha meg nem üti 
a fülét! Nagy nyomdákban, hol mindig egy 
darab világtörténetet fabrikálnak, olyan művelt-
séghez juthat a nő, milyenben semmiféle hasonló 
rangú foglalkozás közben. 

Van aztán egész sereg különös foglalkozás, 
mely a magyar közönség szemében már a 
komikum színében tűnik föl. Alig tudják például 
elképzelni itt azt, hogy akadjon nem egy olyan 
nő, ki tőzsdei megbízásokat végez s a baromfi-
piac helyett a pénznek nagy és komolyabb 
vásárját látogassa. Vagy olyan, ki laboratórium-
ban csinálja a mixtum kompozitumokat. De 
nemcsak vegyész van, hanem ügyes, talentumos 
építész is. New-Yorkban gazdagodott meg a 
többi közt egy magyar úriasszony, ki hat-nyolc 
emeletes házóriásokat épített. 

Az orosz-japán háború históriájából tudjuk, 
hogy a nők hős katonák is lehetnek s Mandzsúria 
véráztatta mezőin több vitéz amazon szolgálta 
a fehér cárt. A tengerészet szolgálatából sem 
hiányoznak az asszonyok, még pedig kapitányi 
rangban. A napilapok közölték, hogy Armidore 
város tűzőrsége tizenkét nőből alakult, kik 
vakmerően szembeállnak a pusztító elemmel s 
folyton gyakorolják magukat úgy az oltásban, 
mint az életmentésben. Szentpétervárott sok 
női kéményseprő van, Valparaiso utcai vasúti 
személyzetepedig majdnem kivétel nélkül fehér-
nép és sokkal ügyesebb, óvatosabb a férfiaknál. 
London utcáin a cipőtisztítást nők végzik, a 
borbélyüzletekben nők borotválnak s ők kövezik 
az utcákat is. Ügyvéd és jogtudós már tömér-
dek van Franciaországban és Hollandiában. 

A figyelmes szemlélő megállapíthatja, hogy 
ma már alig van olyan foglalkozás, melynek 
nehézségeivel a nők meg ne birkóznának — 
külföldön. 
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Érdekes, hogy Lewald Fanny, hírneves német 
írónő még csak a 70-es években egy könyvelőnő 
elhelyezése érdekében kilincselt Berlinben egyik 
üzlettulajdonostól a másikhoz és sajátságos esz-
méje miatt általános megütközéssel és csodál-
kozással találkozott. S ma már Németországban 
több mint 140.000 nő áll mint kereskedősegéd, 
könyvelő, pénztáros, irodatiszt, elárusító s újab-
ban a gyorsírás tudása s az írógép ügyes 
kezelése által mint levelező a kereskedelem és 
ipar szolgálatában. S a gárda folyton roha-
mosan gyarapodik; számos szövetségük is van 
már. Legtekintélyesebb a berlini „Női keres-
kedelmi alkalmazottak szövetsége", melynek a 
birodalom különböző vidékén 60 fiókja van s 
egyedül Berlinben 20.000 tagot számlál. A 
szövetség amaga kebelében állásközvetítő-irodát, 
betegsegélyző-pénztárt, munkanélkül létre való 
biztosítást, tudakozódó intézetet s kitűnő hír-
névnek örvendő kereskedelmi és továbbképző-
iskolát tart fönn; egyben minden lehetőt el-
követ a női kereskedelmi alkalmazottak társa-
dalmi állásának emelésére s ügyük propagálására. 

A magyar feminista-mozgalom egyik reform-
ruhás vezetőjétől hallottuk ezt a finom disz-
tinkciót : „ Se szeri, se száma külföldön a pénz-
kereső nőknek. Nálunk legföljebb kenyérkeresők 
vannak !" 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos, 

A fegyelmi szabályzat. 
(Az állami elemi népiskolai tanítók, tanítónők és gazda-
sági szaktanítók, szaktanítónők fegyelmi szabályzata.— 
Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1907. 
évi június hó 30-án 73.776. sz. a. kelt rendeletével.) 

I. FEJEZET. 
A tanítók felelőssége és a fegyelmi vétségek. 

1. §. Az állami elemi népiskolai tanítók, tanító-
nők, gazdasági szaktanítók, szaktanítónők fe-
gyelmi felelősséggel tartoznak hivatali állásukat, 
illetve kötelességüket sértő (3. §) cselekedetük-
ért vagy mulasztásukért. 

2. §. Fegyelmi felelősség rendszerint csak 
szolgálati viszonyban álló tanítót terhel, annak 
időtartama alatt elkövetett cselekményért vagy 
mulasztásért. 

Jogérvényesen lemondott, vagy véglegesen 
nyugdíjazott tanító csakis a szolgálati viszony 
időtartama alatt elkövetett s még el nem évült 
(6. §) vétségek miatt vonható fegyelmi felelős-
ségre. 

3. §. Az 1907. évi XXYI. t-cikk 14. §-ának 
1. pontja értelmében „az állami elemi nép-
iskolai tanító fegyelmi vétséget követ el : 

a) államellenes cselekmény által ; ilyennek 
tekintendő különösen minden cselekmény, amely 
a magyar állam alkotmánya, nemzeti jellege, 

egysége, különállása, területi épsége, továbbá 
az állam nyelvének törvényben meghatározott 
alkalmazása, az állam címere, jelvényei vagy 
zászlója ellen irányul; 

b) közbotrányt okozó erkölcstelen magavise-
let által; 

c) ha valamely osztály, nemzetiség, vagy 
hitfelekezet ellen való gyűlöletre, úgyszintén 
ha a tulajdon vagy a házasság jogintézménye 
ellen izgat, vagy törvény ellenére magán- vagy 
köztulajdonnak fölosztásával ámít; ha növen-
dékei vallását sértő nyilatkozatot tesz; 

d) a növendékekkel való durva bánásmód 
által ; 

e) a fölöttes hatósággal szemben tanúsított 
engedetlenség vagy durva tiszteletlenség ál tal ; 

f ) egyáltalán tanítói és nevelői kötelességé-
nek vétkes elmulasztása vagy azzal ellenkező 
minden cselekedete által; 

g) ha törvény ellenére kivándorlási ügyekkel 
foglalkozik." 

A fölsorolt fegyelmi vétségek egyaránt meg-
torlandók, történtek legyen azok akár az is-
lában, akár az iskolán kívül, akár más 
állam területén, élő szóval, írásban vagy nyom-
tatvány, vagy képes ábrázolat, tankönyv vagy 
taneszközök közreadása, avagy terjesztése által. 

4. §. Az előző szakasz e) pontja alapján 
fegyelmi vétség terheli azon tanítót is, ak i : 

a) a hivatalos eskü letétele után a kitűzött 
határidőben állomását el nem foglalja; 

b) lemondásának elfogadása, vagy tényleges 
nyugalomba helyezése előtt hivatalos működé-
sét önkényűleg megszünteti; 

c) az engedély elnyerése előtt szabadságidőt 
vesz igénybe, vagy annak lejártával működését 
azonnal meg nem kezdi; 

d) az államkormány által eltiltott vagy nem 
engedélyezett tankönyvet, taneszközt használt. 

5. §. A 3. § a), b), c) és g) pontjai alatt 
fölsorolt fegyelmi vétségek öt, a d), e), f ) pont 
alattiak két év alatt évülnek el. Ugyanennyi 
idő alatt évül el a fegyelmi ítélet végrehajt-
hatósága is. 

Az elévülés kezdetét veszi a fegyelmi vétség 
tárgyát képező cselekmény véghezvitele, illetve 
a fegyelmi ítélet jogerőre emelkedése napjával. 

Az elévülést megszakítja a fegyelmi ügyben 
vagy ugyanazon cselekményen alapuló büntető 
ügyben a terhelt, illetve vádlott ellen irányuló 
bármely illetékes intézkedés, vagy határozat. 

6. §. A közhivatalnoki viszony természetéből 
kifolyólag állását veszti azon tanító, ak i : 

a) elveszti magyar állampolgárságát; 
b) a büntető bíróság által jogerős ítélettel 

hivatalvesztésre, vagy viselt állásának elveszté-
sére í téltetett ; 

c) állásának elnyerésekor az ehhez szükséges 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 29. SZÁM. 

kellékek igazolására hamis okmányokat muta-
tott be; 

d) ki állását végleg elhagyta (88. §). 
7. §. Vagyoni felelősséggel tartozik a tanító 

hivatalos minőségben átvett értékekben általa 
szándékosan vagy vétkes mulasztásából okozott 
károkért. 

Pénzkezeléssel megbízott tanítónak, mint 
számadónak felelősségére az 1897. évi XX. 
t.-cikk V. fejezete irányadó. 

Az államkincstárnak a tanító föntebb meg-
nevezett felelősségéből származó igénye bizto-
sítása tekintetében az 1881. évi LX. t.-cikk 
227. §-ában jelzett eljárásnak van helye. 

8. §. Hivatali (szolgálati) bűntényekért (1878. 
évi V. t.-cikk XLII. fej.) a tanító megbünte-
tése a rendes bűnvádi eljárás útjára tartozik. 

Ezek fegyelmi megtorlását illetőleg a 13. és 
14. §-ok irányadók. 

II. FEJEZET. 

A fegyelmi eljárás megindítása és megszüntetése. 
9. §. A fegyelmi eljárás megindíttatik a 

fegyelmi vizsgálat elrendelésével, illetve a 6. § 
a) és c) alatti eseteiben, amikor az ügyiratok 
a fegyelmi választmánynak kiadatnak (16. §) 
s megszűnik a fegyelmi ítélet, vagy az eljárást 
megszüntető határozat jogerőre emelkedésével. 

10. §. A 3. §-ban fölsorolt „fegyelmi vétsé-
gek alapján a közigazgatási bizottság állami 
elemi népiskolában alkalmazott tanító ellen a 
gondnokság vagy ennek valamely tagja, úgy-
szintén valamely növendék törvényes képviselő-
jének följelentésére, vagy anélkül is, fegyelmi 
vizsgálatot rendelhet el, a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter rendeletére pedig elrendelni 
köteles". (1907. évi XXVI. t.-cikk 14. §, 2. 
pont.) 

Följelentés nélkül a fegyelmi vizsgálat elren-
delhető : 

a) hivatalból a kir. tanfelügyelőnek felügye-
leti és ellenőrzési jogkörében tudomására jutott 
cselekmény vagy mulasztás alapján tett javas-
latára ; 

b) a vádlott bűnösségét kimondó büntető-
bírósági ítélet alapján; 

c) a tanító indokolt kérelmére, önigazolás 
céljából. 

11. §. A vizsgálatot elrendelő határozatot a 
közigazgatási bizottság teljes ülésében a kir. 
tanfelügyelő, mint tanügyi előadója indítványara 
s jelenlétében hozza meg. 

Evégből a bizottsághoz érkező minden föl-
jelentést, vagy a tanító indokolt kérelmét, a 
bizottság elnöke a kir. tanfelügyelőnek indít-
ványtétel végett kiadja. 

A kir. tanfelügyelő a bizottság vagy a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter által neki ki-

adott, vagy közvetlenül hozzáérkezett följelentés 
hiteles másolatát a följelentő nevének elhagyá-
sával a tanítónak kiadja, hogy a gyanupontokra 
záros határidő alatt igazoló jelentést tegyen. 
Ennek, illetve a tanító által benyújtott kére-
lemnek alaposságáról alkalmas módon tájéko-
zást szerez. 

Ennek eredményéről, valamint a tanító maga-
tartásáról s működéséről a közigazgatási bizott-
ságnak jelentést, és a fegyelmi eljárás mellő-
zése, vagy a vizsgálat elrendelése iránt javas-
latot tesz, a tanító igazoló jelentését csatolva. 

Ha a följelentést vagy kérelmet a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter adta ki, de a kir. 
tanfelügyelő a fegyelmi eljárás megindítását 
indokolatlannak tartja, erről a miniszternek 
azonnal jelentést tesz. 

Amennyiben a kir. tanfelügyelő a fegyelmi 
vizsgálat elrendelése iránt a közigazgatási bi-
zottságnak jelentést tesz, egyben megjelöli azon 
gyanuokokat is, amelyek nézete szerint valamely 
fegyelmi vétség tényálladékának jelenségeit tün-
tetik föl. 

A kir. tanfelügyelő a hozzá közvetlenül, 
illetve nem a jelzett hatóságok útján érkezett 
följelentés, vagy kérelem alapján a föntiek ér-
telmében jár el. 

Névtelen följelentésben foglaltak alapossága 
iránt a kir. tanfelügyelő szintén tájékozást sze-
rez, de ha ennek eredménye a fegyelmi eljárás 
megindítását indokolja, úgy az csak a 10. § 
második kikezdésének a) pontja alapján indít-
ható meg. 

12. §. A fegyelmi vizsgálat elrendelésére azon 
törvényhatóság közigazgatási bizottsága illeté-
kes, melynek területén a terhelt tanító a fegyelmi 
vizsgálat elrendelésekor tényleges szolgálatban 
áJ, illetve jogérvényes lemondása, vagy végle-
ges nyugdíjaztatása előtt működött. 

Ha a 10. § alapján az elévülési idő eltelte 
előtt (5. §) oly tanító ellen indítandó meg a 
fegyelmi eljárás, aki időközben más törvény-
hatóság területére helyeztetett át, az eljárás 
megindítására szolgáló adatok a föntiek szerint 
illetékes közigazgatási bizottsághoz teendők át. 

13. §. Ha a tanító ellen indított fegyelmi 
eljárás tárgyává tett cselekmény a fegyelmi 
vétség tényálladékán kívül büntetendő cselek-
mény (bűntett, vétség vagy kihágás) ismérveit 
is föltünteti : akkor, amennyiben a fönnforgó 
fegyelmi vétség, már tisztán fegyelmi szem-
pontból is, az állásról való elmozdítás kimon-
dását tenné szükségessé, a fegyelmi eljárás a 
büntető eljárásra való tekintet nélkül folyta-
tandó és befejezendő, de a büntető cselekmény-
ről a kir. ügyészséget vagy a büntető eljárásra 
hivatott közigazgatási hatóságot a büntető el-
járás megindítása végett szükséges adatok köz-
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lése mellett értesíteni kell. Ha pedig a fönn-
forgó fegyelmi vétség az állásról való elmoz-
dítást tisztán fegyelmi szempontból nem indo-
kolja, az iratok a kir. ügyészséghez, vagy a 
büntető eljárásra hivatott közigazgatási ható-
sághoz azonnal átteendők, mely esetben a 
további fegyelmi eljárás a bűnügynek jogerős 
befejezéséig függőben tartandó. (1907. évi XXVI. 
t.-cikk 14. §, 2. pont.) 

Ha a bűnvádi eljárás előbb tétetett folya-
matba, ennek befejezése előtt ugyanazon cselek-
mény alapján a fegyelmi eljárás csak az eset-
ben indítható meg, ha az tisztán fegyelmi 
szempontból is az állásról való elmozdítást 
indokolja. 

14. §. A bűnvádi eljárásnak bármily okból 
való megszüntetése avagy a büntető bíróság 
fölmentő ítélete nem akadályozza meg a fegyelmi 
eljárás megindítását, ha a bűnvádi eljárás ke-
retébe vont, illetve a büntető bíróság által 
mérlegelt ténykörülmények önmagukban fegyelmi 
vétség tényálladékának jelenségeit tüntetik föl. 

A vádlott bűnösségét kimondó büntető bíró-
sági ítélet alapján pedig a fegyelmi eljárás 
elrendelendő. 

15. §. Mellőzendő a fegyelmi eljárás meg-
indítása, ha a fegyelmi vétség elévült. (5. §.) 

16. §. A 6. § a) és c) alatt említett esetei-
ben a fegyelmi vizsgálat elrendelése mellőzendő 
s az ügy az összes ügyiratokkal s bizonyíté-
kokkal a fegyelmi választmánynak ítélethozás 
végett kiadandó. 

A 6. § b) és d) pontjának esetében pedig a 
jogerős büntetőbírósági ítélet, illetve az idéző-
hirdetményt tartalmazó hivatalos lap (Budapesti 
Közlöny) megfelelő számai, minden más eljárás 
mellőzésével, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez fölterjesztendők. 

17. §. A fegyelmi vizsgálatot elrendelő ha-
tározatot mindenkor indokolni kell. 

Az indokolásban szabatosan meg kell jelölni 
azon cselekményt vagy mulasztást, mely a ha-
tározat rendelkezési részében jelzett fegyelmi 
vétség tényálladékának jelenségeit tünteti föl, 
és fölsorolni azon körülményeket és gyanuoko-
kat, melyek a vizsgálat folyamán tisztázandók. 

18. §. Ha a terhelt tanító a fegyelmi eljárás 
alatt állásáról lemond, vagy nyugdíjaztatását 
kérelmezi, a folytatólagos eljárás felfüggesz-
tendő. 

A lemondási nyilatkozat, illetve a nyugdíjaz-
tatás iránti szabályszerűen fölszerelt kérvény 
a fegyelmi ügyre vonatkozó összes ügyiratok-
kal s utóbbi esetben még a törvényhatósági 
nyugdíj-bizottságnak a tanító szolgálatképessé-
gére vonatkozó határozatával együtt, a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez fölterjesztendő, 
ki a lemondás elfogadása, illetve a nyudíjazta-

tási kérelem teljesítése, vagy a fegyelmi eljárás 
folytatása ügyében dönt. 

19. §. A megindított fegyelmi eljárás meg-
szüntetendő, h a : 

a ) az érdekelt tanító meghal ; 
b) ha az eljárás folyama alatt benyújtott 

lemondását illetve nyugdíjaztatási kérelmét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elfogadta, 
illetve teljesítette (18. §); 

c) ha azon indok, mely miatt a fegyelmi 
eljárás folyamatba tétetett, utóbb teljesen alap-
talannak bizonyult, s az eljárás megszüntetése 
indokoltnak mutatkozik. 

Az eljárás csak az elsőfokú ítélet meghoza-
taláig szüntethető meg. Ezt a fegyelmi vizsgá-
lat napjáig azon közigazgatási bizottság mondja 
ki, mely az eljárást megindította, azontúl csak 
a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya 
szüntetheti meg azt. 

Amennyiben a fegyelmi vizsgálatot elrendelő 
határozatot a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter is jóváhagyta, a c) pont alatti esetben 
hozott megszüntető határozat felülvizsgálat 
végett hivatalból fölterjesztendő s a miniszter 
döntéséig az eljárás függőben tartandó. 

20. §. A fegyelmi vizsgálatot elrendelő vagy 
azt megtagadó, az eljárást felfüggesztő vagy 
megszüntető határozat a kir. tanfelügyelőnek, 
a főszolgabírónak (polgármesternek) illetve az 
eljárás folytatására hivatott hatóságnak vagy 
közegnek, valamint az érdekelt tanítónak köz-
vetetlenül azonnal kiadandó. 

Ha a fegyelmi eljárás följelentés alapján té-
tetett folyamatba, vagy mellőztetett annak meg-
indítása, a vizsgálatot elrendelő vagy azt mel-
lőző, illetve az eljárást megszüntető határozatot 
a följelentővel is közölni kell. 

21. §. A vizsgálatot elrendelő vagy mellőző, 
illetve az eljárást megszüntető határozat véte-
létől számított 15 napon belül az érdekelt ta-
nító, illetve meghatalmazott védője és a kir. 
tanfelügyelő a közigazgatási bizottságnál elő-
terjesztendő és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez intézendő fölebbezéssel élhet. 

A fölebbezés határidejére irányadó az 1901. 
XX. t.-cikk 6. § a. 

Ezenkívül a főispán, illetőleg főpolgármester 
jogosítva van a határozat felülvizsgálat végett 
a vallás- és közokt. miniszterhez fölterjeszteni. 

Ha a fegyelmi vizsgálatot a miniszter ren-
delte el, vagy az eljárást ő szüntette meg, fö-
lebbezésnek, illetve felülvizsgálati fölterjesztésnek 
nem lehet helye. 

Fölebbezés esetén a közigazgatási bizottság 
elnöke a határozatot a fölebbezéssel együtt a 
fegyelmi ügyre vonatkozó összes iratok kapcsán 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez döntés 
végett haladéktalanul föltei'jeszti. 
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A miniszternek a fölebbezésre, illetve felül-
vizsgálati fölterjesztésre tett rendelkezése az 
érdekelt felekkel (20. §) azonnal közlendő. 

22. §. Ha a fegyelmi vizsgálatot elrendelő 
határozat fölebbezés, illetve felülvizsgálati föl-
terjesztés hiányában, vagy mert a miniszter 
azt jóváhagyta, jogerőre emelkedett, a hatá-
rozat, az esetleges miniszteri rendelet, a föl-
jelentés, a kir. tanfelügyelőnek a fegyelmi vizs-
gálat elrendelésére irányuló javaslata, az érdekelt 
tanító minősítési táblázata, szóval az ügyre 
vonatkozó összes ügyiratok a vizsgálat teljesí-
tésére illetékes főszolgabírónak (polgármester-
nek) kiadandók, azzal az utasítással, hogy a 
vizsgálatot szabályszerűen teljesítse. 

A fegyelmi eljárás folytatására irányuló ha-
tározat jogerőre emelkedése esetén pedig a jel-
zett iratok azon hatóságnak, illetve közegnek 
adandók ki, mely az eljárás folytatására hi-
vatva van. 

III. FEJEZET. 

Az állástól és fizetéstől való fólfüggesztés. 
23. §. „ A közigazgatási bizottság azt a tanítót, 

aki ellen bűnvádi, vagy fegyelmi eljárás indí-
tatott, indokolt esetben állásától fölfüggesztheti" 
(1907. évi XXYI. t.-eikk 14. §, 2. pont), a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére 
pedig fölfüggeszteni köteles. 

A fölfüggesztés a királyi tanfelügyelő indít-
ványára a fegyelmi vizsgálat elrendelésével 
egyidejűleg, vagy annak folyama alatt bár-
mikor is kimondható. 

24. §. Indokolt a tanító fölfüggesztése : 
1. ha az 1907. évi XXVI. t.-cikk 14. §-ának 

a), b) és c) pontjaiban fölsorolt fegyelmi vét-
ségek valamelyikének elkövetésével van vádolva 
(lásd a jelen Szabályzat 3. §-át); 

2. ha a szolgálattételt indokolatlanul meg-
tagadja, engedély nélkül s igazolatlanul nyolc 
napi, ál hosszabb ideig távol marad, illetve en-
gedélyezett szabadságidejét annak lejártától 
számítva nyolc napnál hosszabb időre önkénye-
sen indokolatlanul meghosszabbítja; 

3. ha állomásáról való elmozdítása fegyelmi 
ítélettel kimondatott, de ez jogerőre még 
nem emelkedett ; 

4. ha az államkormány által eltiltott tan-
könyvet vagy taneszközt használt; 

5. ha ellene jogérvényesen csőd nyittatott, 
vagy ha gondnokság alá helyeztetett; 

6. a 6. § a), b), c) és d) eseteiben. 
25. §. „Ha a tanító ellen bűntett vagy hiva-

talvesztéssel is büntetendő vétség miatt" — 
büntetőbírósági végzés álapján — „indíttatott 
meg a bűnvádi eljárás, vagy ha ellene a bün-
tető bíróság jogerős vád alá helyező, vagy 
ezzel egyenlő hatályú határozatot (főtárgyalást, 

vagy közvetlen idézést elrendelő határozatot) 
hozott, a közigazgatási bizottság a fölfüggesz-
tést mindenesetre köteles kimondani". (1907. 
évi XXYI. t.-cikk 14. §, 2. pont.) 

26. §. A határozat a kir. tanfelügyelőnek, 
állami iskolai gondnokságnak, a főszolgabírónak 
(polgármesternek) és az érdekelt tanítónak s 
esetleg védőjének is közvetlenül s késedelem 
nélkül kézbesítendő. A tanító, illetve védője a 
határozat vételétől számított 15 nap alatt azt 
a vallás- és [közokt. miniszterhez fölebbezheti. 

Ha a fölfüggesztés a miniszter rendeletére 
vagy a 25. § alapján mondatott ki, fölebbe-
zésnek helye nincs. 

A fölebbezés a határozat végrehajtását nem 
gátolja. 

Amennyiben a kir. tanfelügyelő a tanító föl-
függesztését indokoltnak tartja, de a közigaz-
gatási bizottság ezt mellőzi, a bizottság vonat-
kozó határozata ellen a jelzett időben a kir. 
tanfelügyelő fölebbezéssel élhet. 

27. §. A határozat ellen benyújtott föllebbe-
zés a határozattal és vonatkozó ügyiratokkal 
fölszerelten haladéktalanul fölterjesztendő. 

Hivatalból azonnal fölterjesztendő a fölfüg-
gesztő határozat s a vonatkozó ügyiratok, ha 
a fölfüggesztés a 24. § 5. és 6. pontja vagy 
a 25. § alapján mondatott ki. 

A fölebbezési határidő leteltével fölebbezés 
hiányában is fölterjesztendő a fölfüggesztő jog-
erős határozat egy példánya, hogy ennek alapján 
az érdekelt tanító fizetése beszüntethető s élel-
mezési díja folyósítható legyen. 

28. §. A fölfüggesztés tartama alatt a tanító 
semmiféle szolgálati teendőket nem végezhet, 
és ezen időre fizetése beszüntetendő, de őt fize-
tésének egyharmadáig, kivételes méltánylandó 
körülmények fönnforgása mellett pedig kéthar-
madáig terjedhető élelmezési díj illeti meg, ami 
a fölfüggesztő, illetve a vizsgálatot elrendelő 
határozatban kimondandó. 

29. §. Különös sürgős esetekben a kir. tan-
felügyelő a fegyelmi eljárás megindítása előtt 
vagy ennek folyamán bármikor a tanítót a 24. 
és 25. §-okban fölsorolt okok alapján hivatalos 
működésétől eltilthatja, mely rendelkezés az 
érdekelt tanítóval és a gondnoksággal írásban 
közlendő és a közigazgatási bizottság legköze-
lebbi ülésében bejelentendő. 

A kir. tanfelügyelő ezen intézkedése kizárólag 
a tanító hivatalos működését szünteti be, de 
az érdekelt fizetését nem érinti. 

30. §. A fölfüggesztés megszüntetendő és a 
tanító állásába és fizetésébe azonnal vissza-
helyezendő, ha megszűnt vagy utóbb alapta-
lannak találtatott az ok, mely miatt a fölfüg-
gesztés elrendeltetett. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
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Külföldi szemle. 
A koedukáció kérdéséhez. Külföldi lapok az 

utolsó időben gyakran foglalkoznak e kérdéssel. 
A Hamburgische Schulzeitung szerkesztője saját 
tapasztalataiból merített érdekes megjegyzése-
ket fűz e kérdéshez. Nézete szerint e kérdésben 
meg kell különböztetni az erkölcsi követelményt 
a tanítási követelménytől. Az elsőnek tekinte-
tében ő maga rossz tapasztalatot nem tett, 
esak egyszer fordult elő, hogy a jobb fiúk és 
leányok között ártatlan levélváltás nyomára 
jött. De mondja — és azt jegyezzék meg ma-
guknak a feministák — még a saját osztályá-
ról is nagyon nehéz biztos ítéletet mondania. 
0 több olyan kollégájához kérdést intézett, kik 
mint gyermekek maguk is résztvettek a felsőbb 
osztályokban közös (együttes) oktatásban ; ezek-
nek ítéletei nagyon különbözők: 1. Nálunk 
sohasem történt valami helytelen dolog. 2. Ál-
talában jó fegyelem volt, egyes durva kihágások 
rossz fiúk rovására írandók. 3. Nagy fegyel-
metlenség és féktelenség volt napirenden ; okot 
szolgáltattak erre a konfirmációra való előkészítő-
tanításra tett hosszabb útak s a közös — für-
dés (!). A tanító semmiről sem tudott vagy 
legalább úgy tett, mintha nem tudna. 4. Hogyha 
gyermekcsínyeinkre visszagondolok, határozot-
tan a nemek közös tanítása ellen kell nyilat-
koznom. Szerző szerint azonban, ami a dolog 
erkölcsi oldalát illeti, nagy fegyelem és figye-
lem mellett veszélytől nem kell tartani. Más 
eredményre jut azonban a tanítás szempontjá-
ból. Minden tanító azt kívánja, hogy meglehe-
tősen egyöntetűen összeállított osztálya legyen : 
lényeges különbségek a képességet illetőleg 
akadályozzák a munkát és csorbítják az ered-
ményt. Hogy ebben a tekintetben nagy bajok 
vannak, mutatja a segítőosztályok s a mann-
heimi rendszerű különosztályok berendezése. 
Az ő iskolájában fiúknak és leányoknak a kézi-
munkát, tornát és angolt kivéve, egyforma ok-
tatásuk s ugyanazon tanítóik vannak és mégis 
nagy és félreismerhetetlen különbségek mutat-
koznak a tanítás és a siker tekintetében : a 
történelem kevésbé érdekli a leányokat, mint 
a fiúkat; a földrajzról, a fiúk egyik legkedve-
sebb tantárgyáról, a leányok mitsem akarnak 
tudni ; a számtan még úgy sem kell nekik. 
„Egy év óta — írja — fiúkat és leányokat 
közösen tanítok a mértanban ; az osztály har-
madrészéhez, melyet a tárgy élénken érdekel, 
tizenöt közül két leány tartozik. De ha a ver-
seket és mondásokat adtam föl s nem akarom, 
hogy a hittani órában rossz kedvem legyen, 
csak a leányokat kell kikérdeznem; a vallás-
oktatásnál különösen az utolsó iskolai év leány-
növendékei nagyobb érdeklődést s épen a lélek-

tani folyamatok mélyebb megértését mutatják. 
A leányok érettebbek és szorgalmasabbak, ezt 
bizonyítják füzeteik is." Egy „tanítónő" ezeket 
mondja: „Felsőbb iskolákban a közös tanítás-
nál mutatkozó kedvezőbb tapasztalatok külö-
nösen arra a körülményre vezethetők vissza, 
hogy cso.kis jó tehetségű leányokat bocsátanak 
a felső iskolákba, akikben mindenképen bízni 
lehet." Tehát a leányoknál gondos kiválogatás, 
tehetség és szorgalom tekintetében, a fiúknál 
nem : innen a kedvező eredmények. Ezek az 
eredmények azonban nem okolhatják meg, hogy 
fiúk és leányok általánosan közös tanításban 
részesüljenek. A feministák minduntalan meg-
feledkeznek arról, hogy mindegyik nemnek 
képessége és hajlama szerint eleget lehet tenni 
— saját rendéltetése szerint, ha az oktatásnál 
külön, egyedül van, s a nevelés terén lehető 
előnyök nem szolgáltatnak elegendő ellenérté-
ket, hiszen ezen a téren is oly hátrányok álla-
nak ezzel szemben, melyek hiányos felügyelet 
mellett súlyos bajokra vezethetnek. Mentül 
magasabb egy nép kultúrája, annál nagyobbak 
egyes tagjai között a különbségek, különösen 
szellemi tekintetben; annál inkább differenciá-
lódnak a nemek is; a mesterséges egyenlősítés 
visszalépés, nem haladás. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Beteg kántor. 1. Ha a fizetésről önként le-

mond, a község fog helyettesről gondoskodni. 
2. Ezt mi előre nem mondhatjuk meg. Folya-
modjék. — Sz. M. A végrehajtási utasítás erre 
a kérdésre is meg fogja talán adni a választ. — 
Molnár, Pilisszántó. Tévedés történt, melynek 
kiigazításáért tessék a kir. tanfelügyelőség útján 
a minisztériumhoz folyamodni. — Cs. S. Adács. 
Nem csodáljuk, hogy nem talált erre §-t, mert 
nincs is ilyen. Az állami és községi iskolákra 
nézve a helyettesítés ügye miniszteri rendelettel 
szabályozva van, a felekezeti iskoláknál azonban 
csak az isk.-fönntartók méltányosságától függ. — 
Baka. 1. Az iskolafönntartó kötelezettsége arra 
nézve sehol sincs kimondva, de méltányos, hogy 
megtegye. 2. Decemberig folyamodjék az orsz. 
gyümölcsészeti biztoshoz : mélt. Molnár István 
úr, foldmívelésügyi minisztérium. 3. Ingyen 
iskolai könyvtárért, mir.t róm. kath. iskola, 
talán a Szent István Társulathoz fordulhatná-
nak ? 4. Benne lesz a végrehajtási utasítás-
ban. 5. Az egyházi főtanfelügyelőségnél. — 
0 . ( j S . Harangmezö, L. F. Pacsa. Nem ismervén 
az illető egyházi törvényeket : nem tudjuk. — 
Zs. (*. Décső. A &eZ«5fí/minisztériummal nem áll-
ván hivat alos összeköttetésben : nem tehetjük.— 
K. IÎ. Bácsfeketehegy. A végrehajtási utasítás-
ban kérdéseire meg fogja találni a választ. 
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Baksisos történetek. 
Nem is olyan rég volt, hogy a nagyobb föld-

birtokok tulajdonosai nevetségesen csekély fize-
téseket adtak gazdaságuk intézőinek. Ügy 
okoskodtak, hogy lesz azoknak szemük a maguk 
hasznának meglátására, kezük a bekaparintására. 
Aki a maga hasznát nem tudja megtalálni, 
nem sokat várhat attól a gazda sem. 

Ez a fölfogás uralkodott a közszolgálatokra 
nézve is. Az állam és a vármegye hihetetlenül 
csekély fizetéssel látták el tisztviselőiket. Ha 
hiszik, ha nem, én még beszéltem olyan embe-
rekkel, akiknek egész évi főszolgabírói fizetésük 
nem tett többet 40 forintnál. 

Némelyikük mégis fényesen élt ; eltartotta 
az a nép, amely kormányzatára volt bízva. 

Altalános is volt az a fölfogás, hogy aki 
előljáró embernél bármiféle igazát keresi, az ne 
menjen üres kézzel. 

Engem 1869-ben, a legelső csoporttal kül-
döttek ki kir. tanfelügyelőnek, innen Budapest-
ről az ország legtávolabbi szélére, Brassó és 
Fogarasvidék s Felső-Fehér megye iskolaügyi 
kormányzatára. Vittem magammal lángoló lel-
kesedést a pálya iránt, amelyet rajongásig fo-
kozott br. Eötvös József miniszter eszményi 
egyénisége. 

Sok minden nehézségre számítottam, de arra 
nem, hogy megvesztegetési kísérleteknek is ki 
leszek téve. 

A széleskörű közönség azonban nem egy-
könnyen mond le hagyományairól. 

Amíg megtanulták, hogy más szelek fújnak, 
bizony velem szemben is igyekeztek föl-fölújí-
tani a régi gyakorlatot. Erre vonatkozó tapasz-
talataimból akarok fölsorolni néhány esetet. 

* 

0 is tudja, mi a törvény. 
Legelső tanfelügyelői föladataink közé tarto-

zott, hogy kutassuk ki azokat az érdemes 
tanítókat, akik rendszertelen, elhagyatott helyze-
tükben is tudtak sikeres munkát kifejteni. 
Ilyeneknek aztán 100 —100 forint jutalmat 
küldött a kormány, már ahánynak jutott. 

A jutalom magában is nagy volt az akkori 
tanítói fizetésekhez képest. Annál örvendetesebb, 
mivel egészen váratlanul jött. 

A jutalmakat a tanfelügyelő személyesen 
adta át. 

Mások mellett egy jámbor öreg román taní-
tót is magamhoz hívtam ily célból. 

Illő megbecsüléssel fogadtam ; leültettem. 
Elmondottam neki, hogy ezután jobb idők kö-
vetkeznek a tanítókra, mert az ország kor-
mánya is figyelemmel kíséri működésüket. Le-
számoltam aztán a 100 forintot és fölszólítottam, 
hogy átvételéről írjon nyugtát. 

A nyugtát megírta, a pénzt pedig betette a 
tárcájába, de csak a felét. 50 forintot otthagyott 
az asztalon. Akkor aztán igen meleg hálanyil-
vánítás mellett búcsúzott és indult. 

Figyelmeztettem, hogy a pénz egy részét ott-
feledte. Feltünőleg zavarba jött, de nem nyúlt 
az asztalon levő pénzhez. 

Midőn aztán szigorúbban szólottam rá, hogy 
magyarázza ki magatartását, mintegy sértődöt-
ten monda, hogy ne tartsam őt annyira tudat-
lannak, műveletlennek. 0 is tudja, mi a törvény. 

— Nos, hát mi a törvény ? — kérdezém. 
— Az a törvény, — felelte — hogyha a 

szegény ember valamely ajándékot, jutalmat 
kap felsőbbjétől, felét annak a jó elöljárónak 
hagyja, aki számára az egészet megszerezte. 

Fáradságomba került, amíg megérttettem vele, 
hogy nálunk ilyen törvény nincs és nem lesz. 
Engem hivatalos működésemért megfizet az 
ország s ragadozó állathoz hasonlónak tartanám o o 
magamat, ha tőle elfogadnám annak egy részét, 
amire becsületes törekvéssel és sok sanvargás-
sal tette magát érdemessé. 

* 

Az oklevél ára. 
Sem első állomásomon, amelyet 4 esztendeig 

töltöttem be, sem a másodikon Hunyad me-
gyében, amelyen 33 esztendeig működtem, nem 
fordult többé elő, hogy tanítóember pénzzel 
közeledjék hozzám akár valamely állás elnye-
réseért, akár más kedvezményért. Legföljebb 
afféle bátortalan nyilatkozatra volt néhány eset, 
hogy a kérelmező sem lesz hálátlan, ha kérését 
teljesítem. Az ilyennek is könnyű volt végét 
szakítani azzal a határozott kijelentéssel, hogy 
én csak egyetlen hálát fogadok el, azt, hogy 
az illető kifogástalanul végezze teendőit. 

Csak dévai állomásomon tett kísérletet egy 
idegen ifjú, aki magántanulóként óhajtott tan-
képesítő-vizsgálatot tenni annál a tanítóképző-
intézetnél, amelynek vizsgáló-bizottságában én 
elnököltem. 
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A vizsgálatok előtt néhány nappal irodámba 
jött és egy lezárt levelet nyújtott át azzal, hogy 
előttem ismeretlen édesanyja küldi. 

Amint fölbontottam a levelet, bankók hul-
lottak ki belőle, szerteszét a földre. Akkor sem 
számítottam, most sem tudom, hogy mekkora 
összeget tettek ki. 

Megütődve néztem át a levelet. 
Abban esdekelve kér az édesanya, hogy juttas -

sam oklevélhez a fiát. Elpanaszolja, hogy özvegy ; 
több árva gyermeke van s ez a fiú az egyetlen 
reményük, hogy pályára jutva, rajtuk is segít. 

Magamhoz kérettem az intézet igazgatóját, 
míg az ifjú reszketve állott előttem. 

Az igazgatónak megmutattam a levelet, 
azután a pénzt, mely a padlón hevert. 

Az ifjúra rászóltam, hogy szedje föl. 
Azután szigorú hangon figyelmeztettem, hogy 

eme kísérlet első következménye, hogy vizsgá-
latra nem bocsáttatik. Aíután következik a tör-
vényes eljárás. 

Letérdelt, sírt ; nem tudott szóhoz jutni. 
Kétségbeesése meghatott ; még inkább az 

édesanyja esdeklő levele. Hirtelen átfutott gon-
dolatomban, hogy mily lesújtó lehet annak a 
szegény asszonynak helyzete, ha megtudja, hogy 
épen az ő nagy törekvése juttatta veszede-
lembe a fiát. 

— Keljen föl — mondám ; — a pénzt még 
ma küldje vissza az anyjának és írja meg, 
hogy mi történt itt. Én maguknak megbocsá-
tok, mert gondolom, hogy mások tanácsa s 
példája után indultak, midőn azt hitték, hogy 
ily módon kell és lehet boldogulni mindenütt. 
A vizsgálatra fölállhat. Én embertől kitelhető 
részrehajlatlansággal fogom elbírálni feleleteit. 
Ha nincs elkészülve, megbukik ; ha el van, ke-
resztülmegy. 

Ugy emlékszem, hogy keresztülment. 
Az igazgató, ki tanuja volt e jelenetnek, 

szegény Hetyey Gábor, már rég elpihent. A 
vizsgázó ifjú, ha él, most már előrehaladott 
korú férfi. Ha kezébe jutnak e sorok, meg fogja 
erősíteni, hogy így volt. 

* 

Jóindulat a falu iránt. 
Szolgálatom legelején Felső-Fehér vármegyé-

nek tizennyolc, vagy még több elszakított cso-
portba szétszórt részeit jártam be. Hol jó úton, 
hol rossz úton, hol vízmosásokon és tüskés 
legelőkön keresztül. 

Egyebek közt egyik oláh faluban fölötte 
szánalmas állapotban találtam az iskolát. Roz-
zant kunyhó négy kopasz fala, melyekről nem-
csak a régi mész, hanem a tapasz is hulladozott 
lefelé. Taneszköz egy fakóvá vedlet kisded 
fekete tábla. Egyéb semmi. 

Bőséges magyarázások, utasítások és dorgálás 
után amint kifelé indultam a faluból, egyszer 
csak intett a bíró, hogy álljak meg. 

Megállítottam a fuvart és bevártam. 
A jómódú oláhember bizalmaskodásával kö-

zeledett és kezét nyújtotta. Elfogadtam a kéz-
nyujtást, azt hive, hogy búcsúzni akar. 0 azon-
ban egy 5 forintos bankót hagyott tenyeremben. 
Föltartottam a bankót és egyik szegleténél 
fogva meglógattam, úgy, hogy a bizonyos 
távolban csoportosan álló falusiak is lássák ; 
aztán kérdeztem, hogy mit akarnak. 

— Tedd el uram ! — mondá. — Azért ad-
tam, hogy légy jóindulattal a falu iránt. 

Odahívattam a tanítót s mind az egész nép 
előft kezébe adtam a pénzt, hogy szerezzék be 
rajta Magyarország térképét az iskola számára. 

— íme, bíró uram megröstelte, — mondot-
tam — hogy oly szegényes állapotban van 
iskolátok. Hazánk térképét legalább a sajátjá-
ból kívánja beszerezni. 

Isten tartsa meg bíró uramat ! Hajts, kocsis ! * 

Kergessük el a tanítót! 
Egész küldöttség jelent meg nálam egyik 

oláh falu módosabb gazdái közül. Azt a kíván-
ságot adták elő, hogy tegyem ki állásából 
felekezeti iskolájuk tanítóját. 

Mindjárt figyelmeztettem őket, hogy a fele-
kezeti tanító az egyházi hatóság alatt áll. A 
királyi tanfelügyelő csak arra ügyel, hogy tör-
vénytelenséget senki se kövessen el. 

Ok azonban erősködtek, hogy, de bizony 
megtehetem, ha akarom. Bíztattak, hogy a falu 
sem^ lesz háládatlan, ha megteszem. 

Érdekelt kifürkészni az eszük járását. Kér-
dezősködni kezdettem, hogy mi a hibája a 
tanítónak. 

Valami különös hibát nem tudtak előhozni ; 
csak azt hajtották, hogy egy kissé már öreges ; 
nem is az ő falujukban született. Az előbbi 
pap hozta oda, valami 12 esztendővel ezelőtt. 

— Hát aztán, ha megüresednék az állás, 
volna rá alkalmas emberetek? 

— De még milyen ! — felelt az egyik. — 
Olyan mint egy virágszál. Két esztendeig Brá-
don tanult ; most pedig Szebenben van. 

Szó szót követett, amíg szépen kiderült aztán, 
hogy a „virágszál" egyiküknek fia, másiknak 
öccse, a harmadiknak pedig leányát bíztatja 
házassággal. 

Tehát azért kellene elkergetni a régebben 
működő tanítót, hogy ennek helye legyen. 

Azonközben, amíg ezt kiderítettem, bejön 
valaki a háztartásból és mondja, hogy ezek az 
emberek négy darab kövér libát tettek le a 
konyhán. 
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Ugy látszott, tetszésükre volt, hogy az ízletes 
ajándékról tadomást szereztem. Most már biz-
tosnak tartották kérésük meghallgatását. 

Én pedig kiadtam a választ röviden. 
— A tanítónak bántódása ne essék. Ha 

háborítani mernétek, csendörökkel is megvédel-
meztetem. Ha valóban hibát, mulasztást követne 
el, panaszoljatok az esperesnél. A libáitokat 
szedjétek föl és vigyétek vissza azon az úton, 
amelyen hoztátok! 

Kedvetlenül, húzódozva mentek ki. Aztán 
hallottam, hogy ott zsonganak, tanácskoznak 
az ajtó előtt. 

Nemsokára visszajött kettő és igen kértek, 
hogy ne tegyem rajtuk azt a szégyent. Ha a 
libákat visszaviszik, egész falu csúfot űz belőlük. 

Elég gyönge voltam engedékenységet tanú-
sítani. Mondottam feleségemnek, hogy vásárolja 
meg a libákat, rendes piaci árban. 

Ékkor aztán megnyugodva mentek el. 
Egyszer csak fut be a kisfiam és mutatja, 

hogy milyen fényes ezüstforintosokat adtak neki 
azok az emberek, akik itt voltak. 

Kezében volt a libák egész ára. 
Most már én sem kegyelmeztem tovább. 

Visszahívattam őket és szégyenszemre kellett 
elvinniök libáikat. 

* 

Még ő áll az erdő felől. 
Igen szép belsőséget alkudtam meg egy 

állami iskola számára. Tulajdonosa jómódú bir-
tokos volt, iskolázott ember, aki számottevő 
állásokat töltött be a közéletben is. A kialku-
dott vételár igazán jutányos volt. Néhány esz-
tendő múlva három-négyszeresét adták volna 
meg. A szerződést fölterjesztettem a miniszté-
riumba; onnan kellett várni a jóváhagyást és 
a vételár utalványozását. 

Az elintézés váratott magára s azalatt leve-
let kaptam a tulajdonostól. Azt írta, hogyha 
kieszközlöm a vásár jóváhagyását, ő 500 forin-
tot ad nekem a vételárból. 

Rettenetesen fölháborodtam. 
Rohantam a jó öreg törvényszéki elnökhöz, 

aki iránt már koránál fogva is nagy bizalom-
mal viseltettem, magam csak kevéssel lévén 
túl a 30 esztendőn. 

Amint az esetet nagy méltatlankodva elő-
adtam, legelébb is arra figyelmeztetett, hogy 
egyelőre ne mondjam meg az illetőnek nevét. 

Azután azt kérdezte, hogy olyan ember-e, 
aki részt vesz a közéletben s emberséges irány-
ban működik-e. 

El kellett ismernem, hogy igen. Nekem épen 
nagy segítségemre volt a környéken levő isko-
lák szervezésében. Azok némelyikének helyi 
kormányzásában is elsőrendű tényező. Gyakran 

keres föl saját költségén iskolaügyek meg-
beszélése, elintézése céljából. 

— Ha így van, — mondotta az elnök — 
akkor ezután se mondja meg a nevét, sem 
nekem, sem másnak. Egyszerűen hívassa ma-
gához ; szidja össze és vágja szemé közé a 
levelét. 

A tanácsot szószerint követtem, talán igen 
is szószerint. 

Az én időtöltött úriemberem, akivel eddig 
csak teljes bizalommal és tiszteletadással be-
széltem, nem tudta, hová legyen hüledezésében, 
mikor most kemény szavakkal ledorgáltam. 

Amint aztán levelét is odadobtam, ahogy az 
elnök tanácsolta, zsebregyőrte azt, végigmért 
tekintetével és otthagyott. 

Pár nap múlva újabb levelet kaptam tőle; 
de ez fölötte különbözött az előbbitől. Kemé-
nyen torolta vissza a tőlem szenvedett sértése-
ket. Elmondotta, hogy én, a tapasztalatlan 
ifjúember, illetlen módon sértegettem őt, a 
tisztességben megőszült férfit, saját lakásomon, 
Úgy bántam vele, mintha alárendeltem, vagy 
épen fizetett cselédem volna. Ezennel visszadob 
minden iskolaügyi megbízást s lesz gondja rá, 
hogy ezt kellő módon tudomására hozza a 
miniszternek is. 

Na, nézze meg az ember ! Még ő áll az erdő 
felől, mikor én oly kegyelmes voltam hozzá, 
hogy vesztegetési kísérletét nem jelentettem föl! 

Igen, igen, de mivel tudom bizonyítani a 
kísérletet, hiszen a levelet visszaadtam? Ha 
föltárnám az esetet, még engem pörölhetne be 
rágalmazásért. 

Bizony, kellemetlen napom volt. 
Mindent megfontolva, másnap én intéztem 

hozzá engesztelőlevelet. Nem érintve az előz-
ményeket, fölkértem, hogy az iskolaügyben oly 
dicséretesen kifejtett tevékenységét folytassa 
tovább. Hiszen, amit hazánkért, nemzetünkért 
teszünk, attól nem téríthet el személyes kelle-
metlenség, vagy félreértés. 

Meg is tette. Hosszú éveken keresztül hűsé-
ges támogatóm volt. 

A vesztegetési kísérletet egyszer érintettem ; 
többé soha. 

Mikor a vételárat utalványozták, nyugtáját 
láttamoznom kellett. Négyszemközt voltunk. 
Kifejeztem azon reményemet, hogy néhány száz 
forintos alapítványt tesz az iskola javára. 

— ,Egy krajcárt sem — felelte határozot-
tan. Én az iskoláért sokat fáradtam, kellemet-
lenkedtem, még költöttem is önzetlenül, jutalom 
nélkül. Megteszem ezután is. De azt a dolgot, 
amelyre gondol, többé ne érintsük. Eladott 
belsőségem árát épen nem szabtam magasra. 
Magánostól, kevés várakozással, jóval többet 
kaphattam volna. Ha az úrnak fölajánlottam 
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egy részt a vételárból, az nem vesztegetési 
szándékkal történt, banem tisztán személyi te-
kintetből. Látom, tudom, bogy csupán hivata-
los fizetésből nagy családot tartani, gyermeke-
ket nevelni, nem könnyű föladat. Szándékomat 
félremagyarázta ; érzékenyen megbántott. Meg-
bocsátok, de azon föltétel alatt, hogy ezt a 
dolgot többé soha se említsük, ne is érintsük. 

Ugy is történt. Mikor nagyon előrehaladott 
korában meghalt, igaz érzéssel fejeztem ki rész-
vétemet. 

* 

íme, én csak ilyen apró-cseprő baksis-dol-
gokról tudtam elszámolni. Akinek fogékonysága 
van rá és számottevő nyilvános állást tölt be, 
az szerezhet tapasztalatokat sokkal többről és 
sokkal nagyobbakról is. 

(Budapest.) Jiétliy Lajos. 

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

Köszönetét nyilvánította: báró Podmanicky 
Gézának és nejének, akik a nyírbakta-loránt-
házai állandó gyermekmenhely számára 10.000 
K értékű épületet ajándékoztak és az épület-
ben levő helyiségek fűtéséhez évenként mintegy 
150 K értékű tüzelőfával járulnak hozzá. 

Kinevezte: Borzsák Benő tiszalöki áll. el. 
isk. állandó h. tanítót ugyanezen áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, szept. 1-iki hatállyal. 

Szolgálattételre kirendelte: Jankovits Ernő 
központi szolgálattételre berendelt áll. el. isk. 
tanítót a pestpilissoltkiskúnvármegyei kir. tan-
felügyelőséghez. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Haág Rezső homoliczi közs. el. isk. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Gróf Irma 
nagyszentmiklósi és Pornói Franciska zólyomi 
álL el. isk. tanítónőket, szept. 1-iki hatállyal, 
kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Nemayer Mária 
szombathelyi áll. segélyezett közs. polg. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1580 K-t ; Krősz 
Gizella nagytapolcsányi polg. isk. munkakép-
telen tanítónőnek évi 1160 K-t ; Pásku János 
lupsai el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
480 K-t ; Szűcs József hajduszováti ev. ref. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1780 K-t ; 
Duka János topaszentkirályi gör. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 480 K-1 ; Lőrincz 
István tiszabői róm. kath. munkaképtelen tanító-
nak évi 1120 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Makovszky Géza kolátszegi róm. kath. 
tanító özv., szül. Matiatkó Franciskának évi 
590 K-t ; néh. Szabó János maládei nyug. gör. 

kath. el. isk. tanító özv., szül. Bálint Honának 
évi 300 K-t ; néh Ormosi Károly lőcsei ág. h. 
ev. el. isk. tanító özv., szül. Wágner Lujzának 
évi 775 K 60 f-t; néh. Beszler András pap-
házai nyug. róm. kath. tanító özv., szül. Schiry 
Jusztinának évi 300 K- t ; néh. Gráf Márton 
mozsgói közs. el. isk. tanító özv., szül. Schlott-
hauer Katalinnak évi 430 K-t; néh. Szilágyi 
Erdélyi Ardelán János nyug. kaáki gör. kath. 
tanító özv., szül. Gergely Rozáliának évi 500 
K-t; néh. Csongrádi Vince oroszkai volt róm. 
kath. tanító özv., szül. Dukon Karolinnak évi 
480 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alaphoz július 10-ig, a pá-

lyázati határidő utolsó napjáig, összesen 384 
kérvény érkezett be. Ösztöndíjért és segélyért 
166-an folyamodnak, a Ferenc József Tanítók 
Házába 145-en, a Tanítók Hunyadi Házába 
73-an kérik fölvételüket. A titkár és a gond-
nokok most foglalkoznak a kérvények kivona-
tolásával; jelentésüket e hó végén teszik meg 
az elnöknek. Az igazgató-tanács és a választ-
mány augusztus 26-án, az orsz. osztóbizottság 
és a közgyűlés augusztus 27-én fognak az elnöki 
előterjesztésekkel foglalkozni. 

— Egy tanítóegyesület jubileuma. A 
Pécsi Tanítóegyesület, melynek 40 éves műkö-
déséről lapunkban Klingenberg kartársunk em-
lékezett meg, méltó módon ünnepelte meg 
jubileumát. A díszközgyűlést, melyen városi 
előkelőségek is megjelentek, Haksch József 
elnök nyitotta meg rövid, de tartalmas beszéd-
del. Ezután Schmidt Boldizsár mondotta el 
ünnepi beszédét, amelyben az ügy iránti szere-
tettel, a meggyőződés és a lelkesedés erejéből 
fakadó szónoki hévvel adta elő az egyesület 
történetének főbb mozzanatait. Az ünneplő 
közönség kitörő tapsokkal és éljenzéssel fogadta 
a sikerült beszédet. Schneider István felügyelő-
igazgató indítványára a következő sürgönyt 
küldték el a közgyűlésből gróf Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek : „Nagy-
méltóságú Apponyi Albert közoktatásügyi mi-
niszter úrnak, Budapest. A Pécsi Tanítóegyesület 
fönnállásának 40. évfordulója napján tartott dísz-
közgyűlésén nagyméltóságodat tiszteletbeli tag-
jává választotta, mely alkalommal nagyméltósá-
godat mély tisztelettel üdvözöljük. Haksch József, 
a Pécsi Tanítóegyesület elnöke." Klingenberg 
Jakab, nyug. igazgató nagy lelkesedés közben 
terjesztette be „A Pécsi Tanítóegylet 40 éves 
vázlatos története" című munkáját, amelynek 
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megírásáért a közgyűlés jegyzőkönyvi köszö-
netet szavazott. Éber Sándor bajai tanítóké-
pezdei tanár gyakorlati előadása következett 
ezután: „Az új irányú rajztanítás a népiskolá-
ban" eímen. A mindvégig érdekes és tanulságos 
előadás ismertette az új tantervet, amely az 
idejét mult, régi másoló-rendszer helyett a szem-
léleti oktatást léptette érvénybe. A gyermeket 
ma látni tanítják, hogy maga legyen képes 
megfigyeléseket eszközölni, ellesni a vonalakat, 
és így míg egyrészről fölkeltik benne az ön-
bizalmat, elűzik a rajzórákról az unalmat is és 
fölébresztik a munkakedvet. Ezután fölolvasták 
a beérkezett üdvözleteket s végül Haksch József 
megnyitotta a rajzkiállítást, amelyet a jelen-
levők Éber Sándor vezetésével tekintettek meg. 

— Tauítók gyűlései. A Délmagyarországi 
Tanítóegyesület tizenhatodik közgyűlését Fehér-
templomban tartotta meg. A közoktatásügyi 
minisztert Kabdebó Gergely főispán képviselte. 
A közgyűlés folyamán Zsivoinov Vladimir „A 
magyar nemzeti szellem ápolásáról a nemzeti-
ségi vidéken" címen tartott előadást és indít-
ványozta, mondja ki a közgyűlés, hogy üdvözli 
Temes megye kulturális akcióját és a nemzeti 
szellem ápolására az állami iskolákkal kapcso-
latos internátusok fölállítását kéri. A nyugdíj 
ügyében kérik az 1868-iki törvény érvényen 
kívül való helyezését, kérik továbbá a szakfel-
ügyelet megvalósítását, az iskolaszékek eltör-
lését, a szabadságolás és helyettesítés dolgában 
való döntésnek a tanfelügyelőkre való ruházá-
sát, a 35 évi szolgálat után való nyugdíjazást 
és hogy az állami tanítók állami nyugdíjat 
élvezzenek. A közgyűlés további folyamán Mező 
Dániel, Gregus Gyula, Lamparter István és 
Kovács Ödön dr. tartottak még szakelőadáso-
kat. — A Gömör-Kishontvármegyei Alt. Tanító-
egyesület évi közgyűlését Rimaszombatban tar-
totta. A rendes közgyűlést megelőzőleg dísz-
gyűlés tartatott, amelynek egyedüli tárgya a 
nem állami tanítók eskütétele volt s ezen al-
kalomból a gyűlés gróf Apponyi Albert minisz-
tert meleghangú táviratban üdvözölte. A rendes 
közgyűlés Szombathy László elnök vezetése alatt 
folyt le. Déry Ede főjegyző fölolvasta az egye-
sület évi működéséről szóló jelentését. Mánczos 
József „Az Országos Bizottság reformja" c. 
tételről, Hegedűs Zoltán pedig „A tanítói nyug-
díj revíziójá"-ról tartott szabad előadást. — A 
Fejérmegyei Tanítótestület székesfehérvári járás-
köre Székesfehérvárott tartotta meg rendes köz-
gyűlését. Lanzeritsch Antal elnöki megnyitójában 
hódolattal emlékezik meg gróf Apponyi Albeit 
nagynevű kultuszminiszterünkről, abból az alka-
lomból, hogy korszakalkotó törvényjavaslata a 
tanítók fizetése dolgában immár szentesíttetett. 
Geiszt József értekezést olvasott föl a „Meleg-

ségéről, Zavaros István pedig gyakorlati elő-
adást tartott a „Fonomimiká"-ról. Ügy a tar-
talmas elnöki megnyitót, valamint az élvezetes 
előadást nagy tetszéssel fogadták. 

— A Pécsi Tanítóegylet rajzkiállítása. 
A Pécsi Tanítóegylet 40 éves fönnállása alkal-
mából, tekintettel arra, hogy a tantervben a 
rajzoktatás új módszere kötelezővé tétetett s 
e téren jelenleg mindenütt bizonytalansággal, 
kísérletekkel találkozunk, rajzkiállítást rendezett, 
hogy a hatóságoknak és tanítóságnak alkalmat 
nyújtson az új módszer célját, lényegét, előnyeit 
s általa elérhető eredményeket megismerhetni. 
A kiállítás az iskolaköteles kor előtti (gyer-
mekkert, óvoda) rajzoktól kezdve az elemi 
iskola összes fokozatait, egész a középiskola 
művészeti kivitelű festményéig rendszeres, köny-
nyen áttekinthető tanmenetekben mutatja be 
s méltán megérdemli figyelmét egész országunk 
tanítóságának. Budapest székesfőváros iskoláiból 
a város tanácsának szívességéből oly hatalmas 
és tanulságos anyaghalmaz fekszik előttünk 
(3—4000 darab rajz), melyekről ehelyütt is 
a legnagyobb elismeréssel szólhatunk csak. 
A rajzokat Györgyi Kálmán fővárosi szak-
felügyelő rendezte, és azok mennyiségileg 
és minőségileg föltűnést keltenek. Érdekes a 
bajai állami tanítóképző rajzkiállítása. A rajz-
oktatás legelemibb kezdetétől, az emlékezet 
utáni rajzoktól folytatólagosan a kéíügyesítő 
és kargyakorlatok, tárgy, természet utáni rajz 
egyszerűbb (szén, kréta) kivitelétől föl a hasz-
nálati tárgyak, virágok, levelek, pillangók nehe-
zebb árnyalásáig, festéséig való rendszeres hala-
dás könnyen áttekinthető és átérthető sorrendben 
kerül bemutatásra. Tanulságosak Hamburg egyik 
népiskolája tanulóinak rajzai. Egy elismert 
úttörő vezetése alatt láthatjuk a radikális reform 
feltűnő, csodálatot keltő sikereit. Elvi határozat 
csak oly anyagot adni a gyermek elé, mely 
érdeklődését föltétlenül bírja s megkívánják a 
népiskola rajzoktatásától, hogy művészeti szem-
pontból tegye lehetővé a sokoldalú, intenzíve 
ösztönző anyag földolgozását. A legegyszerűbb 
kézügyesítő gyakorlatokon kezdve, használati 
tárgyakat, edényféléket eleinte csak körvona-
lozva, később már árnyalással látunk, a szénnel 
papírra vetett varjú, amily egyszerű, oly szép ; 
papírvágások; virágok, levelek festményei már 
előhaladottabb fokozatot mutatnak be. Figyel-
münket azonban még inkább a madarak, állatok 
gyönyörű rajzolatai kötik le. A sirály, papagály, 
szarka sokszoros képei, más-más pontról szem-
lélve, megkapó élethűséggel vannak kidolgozva, 
a virágok, gyümölcsök rokonsága elragadóan 
szép. Egyazon fák-övezte házikó 10—11-szer 
más-más tanuló által különböző perspektívából 
kidolgozva, egész kis remekmű-számba megy. 
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El kell ismernünk a hamburgi rajzokról, hogy 
a rajzoktatást a művészetig emelték föl. Tan-
menetjeikben igen szépen mutatják be, mint 
nevelik a gyermeket helyes látásra, fölfogásra, 
hogy tanítják irígylésreméltó biztonsággal, bátor-
sággal rajzolni s miként érik el azon sikereket, 
melyek bennünket annyira meglepnek és tanú-
ságot tesznek tanáraik kiváló módszeréről (meg-
jegyzendő, hogy az ő népiskolájuk nem felel 
meg teljesen a mi népiskolánk fogalmának). 
Düsseldorf reál-gimnáziumi tanmeneteket bocsá-
tott szíves készséggel a kiállítás rendelkezésére. 
Tanítványai 10—16, 17 éves korú tamdók ; 
középiskolában a többi tantárgyhoz arányosan, 
a rajzban is nagyobbak az igények. A népiskola 
anyagának megismétlését látjuk az alsó foko-
zaton, később nagy súlyt fektet a színérzék 
helyes fejlesztésére. A gyermek szereti a színt, 
szívesen dolgozik vele s csakhamar maga is 
rájön a helyes színkeverékre. Használati tár-
gyakat, könyveket, virágokat, edényféléket szép 
kivitelben készítettek. Sok a távlati rajz is, 
melyek igen sikerültek. Föltétlenül megköveteli 
az árnyalat, szín, perspektíva helyes visszaadását. 
A legfelső osztály rajzai már oly tökéletesek, 
hogy, úgy mondhatnók, az új módszer diadalait 
láthatjuk bennük. Magdeburg város tanácsa a 
berlini közoktatásügyi miniszter engedélyével 
egy teljes 8 osztályú leány- és egy ugyanolyan 
fiúiskola (népiskola) rajzaiból küldött be szép 
számú tanmeneteket. Az alsó fokon, 1., 2., 3. 
iskolai évben emlékezet után rajzoltatnak heten-
ként 3 4 órát s a rajzot szemléltető oktatással 
hozzák kapcsolatba és belevonják. A 4 , 5., 6. 
iskolai évben már tárgy utáni rajzot gyako-
rolnak, heti 2 órában. Ecsetgyakorlatokat, szín-
kísérleteket látunk, leveleket, virágokat és pil-
langókat, később gombákat, nehezebb őszi 
színezetű lombozatot, szép kivitelű lepkéket is. 
(Előbb szénnel, krétával, pastellel, később fes-
tékkel.) A felső fokon, 7—8. iskolai évben 
(szerintük II. és I. osztályban), hol szinte heti 
2 órában rajzolnak, már tökéletes, gyönyörű 
rajzokat látunk. Ágakat és leveleket nyári és 
őszi színezetben, virágokat, gyümölcsöket és 
nehezebb pillangókat. Ezen tanmenetek vilá-
gosan, érthetően magyarázzák, hogy a kéz- és 
kargyakorlatok útján szerzett ügyességet mint 
értékesítik a rajzban. A könnyűről fokozatosan 
haladnak a nehezebbről nehezebbre — rend-
szeresen ; átugrásokkal itt nem találkozunk, 
melyek különben is keserűen szokták magukat 
megbőszülni. A könnyen odavetett körvonalok-
ból mindinkább bontakozik ki a tiszta alak, 
fény és árnyék, távolság, perspektíva lassan-
lassan tökéletessé fejlődnek. Népiskolai fokon 
a taneredmény kiválónak mondható. Drezdából 
egy 4 osztályú népiskola különös figyelmet 

érdemel. Végtelenül kedves kis részlet : egy 
zürichi gyermekkert beküldött dolgozatai. Müller 
Louise k. a., ki hasonlót a berlini internat, 
rajzkongresszuson és a zürichi kiállításon is 
bemutatott már, általuk sok dicséretet és el-
ismerést nyert. Pici, pöttön, még nem is iskola-
köteles csöppségek máris sajátítanak el alak-
ismereteket; természetesen játékban, mint 
pálcikarakás, kockajáték, papírmunka, gomb-
kirakás, mindmegannyi tényező, mely a rajzot 
van hivatva előkészíteni. Falitábla-rajzaik is 
érdekesek. Mellette egy elemi iskola alsóbb 
osztályainak rajzai vannak kirakva, Merki Gr. 
(Männedorf) a kitűnő illusztrátor, kinek müvei 
„Malendes Zeichnen und Skizzieren" (ezek 
kartonra fölhúzva bemutatásra is kerültek) 
rövid idő alatt egész Svájcban elterjedtek, való-
ban kitűnő rajztanítónak is bizonyul. Kezdet-
leges, ügyetlen rajzokat látunk s mégis annyi 
vonzó és eredeti gondolatot fejeznek ki, hogy 
a rajztanítás értékét ezen a fokon is meg-
becsülhetetlennek kell elismernünk. Rajzaikban 
a gyermekek kedély- és képzeletvilágukat tárják 
elénk őszintén, gyermekiesen. Az emlékezet 
utáni rajz annyi kedves, sőt húmoros képek 
visszaadására adott a kicsiknek alkalmat, hogy 
örömmel töltheti el a tanítót a csöpp egyéniség 
nyilvánulása. Látjuk, hogy ébred az alakismeret, 
hogy rajzol lassanként biztosabb alapon a kis 
ember s hogyan bontakozik a határozatlanság-
ból, a bizonytalanból az egyéniség. Lyss (Svájc), 
Oppliger és Mürner tanító urak szívességéből, 
egy népiskola 5 — 6., 7 — 8., 8—9. osztály tan-
menetét küldötte be, emlékezet és tárgy utáni 
rajzokat. A felsőbb osztályok átlagosan 50 
tanulót számlálnak, anyaga tán a mi nagyobb 
községeink iskoláinak felelhetne meg. A rajzok 
kizárólag önálló gyermekmunkák, mindennemű 
korrektúra nélkül. Érdekesek a maguk sajá-
tosságában, egyszerűségében. Oppliger F. tanító 
bemutatott kis füzetében, mely most hagyta 
el a sajtót, ezen címmel: „Das Zeichnen an 
unserer Volksschule" bőven és tanulságosan írta 
le népiskoláikban követett rajzmódszert s néhány, 
a függelékben közzétett rajzban be is mutatja. 
Zürichből 2 népiskola, melyek közül Hess A. 
tanító a 4—6. osztályét küldötte be s néhány 
rajzot az 1—3. osztályokból, hol a rajztanítás 
nem kötelező. Tanmenete majd teljesen megfelel 
tantervünk követelményeinek. Emlékezet és 
tárgy után rajzoltat, kézügyesítők után. Hasz-
nálati tárgyak : balta, fogó, kalapács, kánná stb., 
a gyümölcsök egyszerűbb alakban és kivitelben : 
alma, szilva, körte ; virágok, levelek, zászló, 
címer stb. Később már ecsetgyakorlatokkal is 
kísérleteznek és festenek is. Ézen fokon, mely 
a rajznak tulajdonképeni alapját, főfeltételét 
van hivatva lefektetni, nem kereshetünk szembe-
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szökő sikereket. A rajzolás ezen módja alkalmat 
is ad a tehetség fejlődésére. A jobb túlszár-
nyalhatja a többit, míg a gyengébb látni tannl, 
ha nem is mindent, mégis többet, jobban fog 
rajzolni tudni, mint a mintamásoló. A második 
meg „Schulhaus Bühl A. Zürich III." szintén a 
4—6. osztályt küldötte, hol még részben a 
régi módszer nyomán haladnak. Ezen rajzok 
a svájciak részére fönntartott terem osztályain 
vannak kirakva. Ugyancsak Zürichből egy felső 
népiskola (Sekundärschule), amely a népiskola 
7., 8. és 9. osztályát foglalja magában. A tanulók 
száma osztályonként átlagos-in 40 — 42. Stauber 
H. rajztanító nem sorakozik azok közé, kik az 
új módszert radikálisan követve, a régit teljesen 
elvetették. A középutat választotta, mely elismeri 
s követi az ú j irányt, de mégis megtartja a 
régiből azt, mit jónak lát. Az ú j módszer az 
ornamentikát elveti ; Stauber, a gyakorlati állás-
pontra helyezkedve, azt részhen megtartani 
kívánja. Nem mintáról másoltat, hanem a ta-
nulók által olyan alakokból, melyek összefüg-
gésben vannak a tárgy utáni rajzzal (növény-
motívumok), ornamentikái rajzokat készíttet. 
Igen szép, sőt követésre méltóak azon rajzok, 
melyeket a leányok készítenek természet után 
s azokból tehetség szerint kézimunkákra, hím-
zésre alkalmas mintákat állítanak össze. Svájc 
sok leányiskolájában követik ezen módszert, 
mely a r a j t o t a kézimunkával hozza kapcso-
latba. Természet utáni virágokat, gyümölcsöket, 
kerti veteményeket (kalarábé, retek stb.), hasz-
nálati tárgyakat a csalódásig hűen festettek és 
rajzoltak növendékei; láttunk fiúk által készí-
tett múzeumi tárgyakat, használati eszközöket 
és a többi között egy tájképet is, hol (a rá-
mában) a tölgylevél díszítményül fölhasznál-
tatott. Az ilyen ornamentikái rajzok valóban 
fejlesztik a szépérzéket, az öntevékenységet is 
tán fokozottabb mértékben, és mint Stauber 
példájából látjuk, igen szép eredmény érhető 
el, ha a természet utáni rajz ilyen értelemben 
halad karöltve az ornamentikával. A rajznak 
szükséges és fölötte hálás kiegészítéséül tekinti 
az ecsetgyakorlatokat, de távolról sem kívánja 
velük a tulajdonképeni rajz helyét betölteni. 
A távlati rajzok, melyek úgy a tanítótól, mint 
tanítványtól nagy ügyességet és figyelmet kí-
vánnak és melyek sok nehézséget okoznak, ki-
tűnően vannak eltalálva.Egyik-másik a „Schweiz. 
Lehrerzeitung "-ban bemutatásra is került. A 
pécsi népiskolák is méltó módon vannak kép-
viselve az érdekes kiállításon. 

— Adakozás . Nálunk befolyt a Tanítók 
Háza javára: Nagyidai Tanítótestület (5 tagja 
a fizetéstöbblet első-első koronájaként) 5 K. — 
Eötvös-alapra: Czirbusz Endre, Kondoros (tag-
sági díja) 3 K. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. A Tanítók Háza gyufája, 
melyet Eeisner Emánuel gyárt Gyulán, a f. év 
első felében 128 K 68 f- t jövedelmezett a 
Tanítók Házai javára. Ez az iparcikk az első 
évben, amikor kartársaink fölkarolták, 3000 
K-n fölül jövedelmezett a Tanítók Házaira. — 
Gyűlés. A „Felsőbaranyai református egyház-
megyei tanítóegyesület" évi rendes közgyűlé-
sét folyó évi július hó 23 án, Siklóson, a ref. iskola 
tantermében, 9 órakor kezdődőleg tartja meg. 

— Halálozások. Pintér Ferenc, székesfő-
városi polg. isk. tanító, 31 éves korában meg-
halt Felsőpéterfán (Sopron vm.). -— Zahora 
Andor, csongrádi nyug. áll. el. isk. tanító, 32 
évi tanítói működés és egy évi nyugalmazás után, 
életének 61-ik évében, Budapesten elhunyt. — 
Plank Alajos, gyulai nyug. ig.-tanító, 48-as 
tüzértiszt, 82 éves korában, Szegeden elhunyt. 
A széles körben ismert tanférfiú jogvégzett 
ember volt, s a 48-as szabadságharc után a 
bihari Kovách-családnál elrejtőzötten nevelős-
ködött, míg Gyulára került, hol 43 éven át 
működött a róm. kath. iskolánál. Holttestét 
Gyulán, a családi sírboltba helyezik. A meg-
boldogultban Vajda Károly, nagyidai igazgató 
felesége a nagyatyját siratja. — Horváth Béla, 
nagyszőllősi áll. el. isk. tanító Budapesten 33 
éves korában meghalt. Áldás emlékükre! 

Szerkesztői üzenetek. Többeknek. Tóth János 
államtitkár úr, mint már jeleztük, elutazott a fővá-
rosból és csak augusztus elején tér ide vissza, kihall-
gatást azonban további intézkedésig visszatérte után 
sem tart. — B. K. és másoknak. Az 1907. évi XXVII. 
t.-c. végrehajtási utasítása lapunk zártáig még nem 
jelent meg. Megjelenését jelezni fogjuk. — Cs. Gy. 
Fehértemplom. 67.740. sz. a. Temes várm. kir. tanfel-
ügyelőségéhez küldték. B. A. Lonkafalra. Nem fordul 
elő a min.-ban. (Ilyen magánügyekben mindig címzett 
lev.-lapot kell mellékelni !) — A. S. Orsz. zeneaka-
démia : VI., Király-utca ; tessék oda fordulni és pros-
pektust kérni. — M. J. Doboczn. Kérdéseit nem 
értjük, mert „új" nyugdíjtörvény még nincs. — U. P. 
Óbodrog. A községbe!ieknek joguk van a licitálás-
hoz. — T. I. Szt-Jobb. Értesítőért a Pedagógium 
igazgatóságához (I., Győri-út) szíveskedjék fordulni. — 
1'. P . Az egyszeregy-vitát (mert azt hisszük : ezt 
keresi] lapunk 1906. évfolyamában találhatja föl. — 
Zs. Gy. Balk a. Kerestettük, de a minisztériumban 
nem fordul elő. — Sz. A. Óláhdellő, M. Tr. Tor. 
Szt-László. Megtettük. — G. H. Nem lehet egy és 
ugyanazon kérvényben kérni ; előbb meg kell várnia 
fizetése rendezését. — S. Gy. Váralja. A közigazga-
tási bírósághoz beterjesztett ügyekről nincs módunk-
ban fölvilágosítást adni. 

Tartalom : A társadalom forradalma és a nevelés. 
Szabó Kálmán. — Sok a tanítónő. Lakatos Lajos. — 
A fegyelmi szabályzat. — Külföldi szemle. — Tanítók 
tanácsadója. — Szünóra : Baksisos történetek. Réthy 
Lajos. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői 
üzenetek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
. . . . . . . ' negyedévre 2 korona 50 ailér. — Egy negyed évnél kevesebb 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási i d ő r e előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári kiadóhivatalba küldendők, 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését A ' 'M«tések árszabása. - A pályázati hirdeteseknel min-
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő altal láttamozott den egyes Bzoért minden kozlé8 _Utón 6 flller flZetendő Al U j 

. . . . , . . . . . , . . . . OJ . . . modon mindenki altal kiszamitható lilrdetesi díj előre küldendő 
községi eloljarosagi bizonyítvánnyal egvutt, a „Néptanítók b c . E g j é b hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
Lapja" szerkesztosegehez küldendők. A helyseg (a megye meg- j tevő petit nyomású és egyliasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. ! előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
IU 0APEST, II. KEK., OSTROM-ÜTCA 17. SZÁM. MAOY. K1E. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

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

A tanítók jogviszonyai. 
A tanítók fizetésjavításáról szóló 1907. 

évi XXYI. és XXVII. t.-cikkek nemcsak 
azért nagyjelentőségűek, a magyar nép-
oktatás történetében korszakos alkotások, 
mert végre-valahára a nemzet anyagi 
erejéhez mérten tisztes megélhetéshez 
jut tat ják a haza egész tanítóságát, hanem 
azért is, mert a leglényegesebb dologban 
a tanítóság szolgálati viszonyait is ren-
dezik; alapot nyújtanak a kötelességek 
és jogok szabatos megállapítására, a 
tanítói közhivatali állás biztonságának 
biztosítására. 

Miniszterünk nem is késett a bizto-
sított alapon az alkotással. Megalkotta 
és közrebocsátotta az állami tanítók 
Fegyelmi szabályzatát, melynek legfőbb 
i endelkezései bizonyára érvényesülni 
fognak a nem állami tanítók fegyelmi 
szabályzatának megállapításánál is, mi-
ntán az 1907. évi XXVII. t.-c. biztosítja 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
azt a jogát, hogy a nem állami tanítók 
fegyelmi szabályzatát felülvizsgálja. 

Az oly régen várt, oly sokat sürge-
te t t pragmatikának a legfontosabb fejezete 
részben tető alá került s rövid időn 
belül te tő alá jut az egész vonalon. 

A mikéntről óhajtunk ezúttal egy-két 
szót mondani tájékoztatásul, örvendetes 
híradásul. Igen, mert a Fegyelmi sza-
bályzat gondos áttanulmányozása arról 

győz meg bennünket, hogy a szolgálati 
pragmatikának e legfontosabb fejezeté-
ben életre kelnek ama jogos kívánalmak, 
melyeket a tanítóság oly régóta han-
goztat. Nem a formában, de a lényegben. 
S ez a dolog veleje. 

A Fegyelmi szabályzat intézményesen 
tartalmazza azokat az elveket, melyek 
amíg egyrészt a közszolgálat mindenek 
fölött álló nagy érdekeit biztosítják, 
másrészről a tanítónak a közszolgálat 
kötelékében szerzett jogait megvédik, 
igazát érvényre juttatják, illetőleg ér-
vényre jut ta tását lehetővé teszik. 

Ha végigtekintünk a szabályzat feje-
zetein, meggyőződünk róla, hogy föntebbi 
jellemzésünk megfelelő. 

A szabályzat hét fejezetben tárgyalja 
az állami tanítók fegyelmi ügyeit. 

Az I. fejezet megállapítja a tanító 
felelősségét és a törvény (1907. évi XXVI.) 
14.§-ának megfelelőleg taxatíve fölsorolja 
a fçgyelmi vétségek eseteit. Mivel lapunkban 
a szabályzat immár közölve van, tehát 
magáért maga fog megszólalni, tartóz-
kodunk minden részletezéstől. Csupán a 
felelősség elve érvényesülésének jelentő-
ségére kívánunk rámutatni. E fontos 
elv nagyfontosságú úgy a közszolgálat, 
mint a tanítói osztály érdekei szempont-
jából; a felelősség tudata a lehető leg-
jobb kötelességteljesítésre, társadalmi és 
magánérintkezésben óvatosságra, okos-
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ságra in t ; a felelősség érzete növeli az 
önbecsérzetet, élénkebbé teszi a tanítói 
osztály munkája jelentőségének tudatát . 

A II. fejezet a fegyelmi eljárás meg-
indításáról és megszüntetéséről szól. Biztos 
kézzel vannak e fejezetbe összefoglalva 
mindazok a rendelkezések, amelyek egy-
részt a közszolgálat érdekeit a megálla-
pított felelősség elvéből kifolyólag bizto-
sítják, másrészt a tanítót — már az 
eljárásnak ezen a fokán is kellő védelmet 
biztosítván — minden zaklatástól meg-
mentik. 

A III fejezet az állástól és fizetéstől való fel-
függesztés eseteit állapítja meg szabatosan, 
igazságosan és humánusan. A felfüggesztés 
esetei csak a súlyos beszámítás alá eső 
vétségekre vannak korlátozva. Ezek : 
államellenes cselekedet ; közbotrányt 
okozó erkölcstelen magaviselet ; nemzeti-
ségi, felekezeti, osztály ellenes izgatás; 
engedetlenség; büntetőbírósági eljárás. 
Hogy az eljárásnak e fokán is biztosítva 
van a védekezés, az a javaslat ér intet t 
szelleméből önként következik. A huma-
nitás abban nyilatkozik meg, hogy a 
felfüggesztés tartamára a megvont fizetés 
helyett élelmezési díjul, méltánylandó 
körülmények fönnforgása mellett,a fizetés 
2/s-a engedélyezhető és abban, hogy 
ártatlanság esetén a fölfüggesztett tanító 
kárpótoltatik. 

A IV. fejezet a tulajdonképeni fegyelmi 
vizsgálatot tárgyalja részletesen és kime-
rítően úgy a vád, mint a védelem szem-
pontjából. A szabályzatnak ez a legterje-
delmesebb fejezete. S ez érthető is, 
miután az ítélet a vizsgálat által föl-
derített adatokon, tényeken nyugszik. 
A közérdek és a vizsgálat a la t t álló 
tanító érdeke egyaránt megköveteli, hogy 
a tények, ténykörülmények luven, a való-
ságnak teljesen megfelelően legyenek 
föltüntetve, összefoglalva. A két érdek 
megóvását célozza egyrészről a kir. tan-
felügyelőnek és kir. ügyésznek, másrészről 
a tanító védőjének (alti nem ügyvéd is 
lehet) aktív részvétele a vizsgálatban. 

Az V. fejezet a fegyelmi bíráskodást 
tárgyalja részletesen és minden két-
értelműséget kizáróan, szabatosan. 

A közigazgatási bizottság fegyelmi 
választmánya által gyakorlandó bírás-
kodásnak az eljárás időrendje szerint 
tagolt három része van. 

Első (A) az előkészítés, mely az igaz-
ságos ítélkezés szempontjából' fontos 
alakiságokat ír elő. A pártatlanság bizto-
sítását célozza az a rendelkezése, hogy 
abban az esetben, ha a tanfelügyelő 
sértet t fél, a fegyelmi választmánynak 
előadója nem lehet. 

A második rész az egész szabályzat-
nak legkimagaslóbb, legmodernebb része, 
amennyiben nyilvános tárgyalást rendel, 
megvalósítja a modern jogszolgáltatás 
egyik igen lényeges követelését. Széles-
körű és szabad védelmet biztosít. A ta-
nítót az utolsó szó joga még abban az 
esetben is megilleti, ha külön védője van. 

A harmadik rész a tanácskozás és ítélet-
hozás módozatait í r ja elő, az előző feje-
zetekhez hasonló precizitással. Részlete-
sen fölsorolja a jogorvoslat teendőit és 
módjait. Már most megemlítendőnek 
véljük, hogy a védő költségei minden 
esetben a tanítót terhelik, az eljárási költ-
ségek azonban csak abban az esetben, 
ha vétkesnek találtatott s jogerősen el-
marasztaltatott. 

A VI. fejezet a fegyelmi eljárás újra-
fölvételének eseteit és módjait állapítja meg. 

Az újrafölvétel kérelmezésének abban 
az esetben van helye, ha a fegyelmi ügy 
jogérvényes eldöntése után a terhelt 
tanító az ügy érdemére döntő bizonyí-
tékok birtokába jut . 

Végül a VII. fejezet a minden új alkotás 
életbeléptetésénél mellőzhetetlen átmeneti 
s vegyes rendelkezéseket tartalmazza. 

A föntebb közölt igen vázlatos ismer-
tetésből is látszik, hogy az állami tanítók 
fegyelmi szabályzata a mai jogszolgál-
ta tás legfőbb követeléseit megvalósító 
modern alkotás. Ezidőszerint egyedül álló, 
irányt mutató az állam többi alkal-
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mazottai jogviszonyainak rendezésére. 
Ideiglenes alkotásnak készült az 1907. 
évi XXYI. t.-c. 14. § ának rendelkezése 
szerint, de a benne kifejezésre jutó nagy 
elveknél fogva ez a szabályzat bizonyára 
alapja lesz a végleges rendezésnek is. 

(Székelyudvarhely) Ember János. 

A gyermekmenhelyekről. 
Az elhagyott és segítségre szoruló gyermekek 

külön intézetekbe való elhelyezésének nyomai 
a keresztény időszámítás első századába vezet-
nek vissza. 

Az egyházközségekben a keresztény vallás 
tanai alapján az elhagyott gyermekekről való 
gondoskodást az irgalmasság testi cselekedetei-
nek tekintették s a diakonok, valamint a 
diakonisszák dolga volt e kötelességnek meg-
felelni. 

De a római császárok sem térhettek ki e szép, 
de nehéz föladat megfejtése' elől. Hogy a római 
törvénynek — mely följogosította az apát, hogy 
újszülött gyermekét megölje vagy kitegye — 
némiképp élét vegyék, oly intézményeket léte-
sítettek, melyek az apát inkább az.utóbbira, 
a gyermekkitevésre ösztönözték. Már Nerva 
nagy földterületeket ajándékozott a proletáriának, 
hogy ezzel a gyakori gyermekkit evést apassza. 

Traján 5000 gyermeket adott állami gondo-
zásba. 103-ban pedig Yeleja városában egy 
intézetet alapított, melyben 245 fiú- és 34 
leánygyermek nyert elhelyezést. 

Nagy Konstantin császár 315-ben elrendelte, 
hogy a szülők által kitett vagy átadott gyer-
mekeket államköltségen, vagy a császári udvar-
tartás költségén neveljék és tanítsák. Mivel ez 
a kiadás azonban órási mértékben találta 
igénybe venni az emlí'ett két kasszát, már 
329-ben kénytelenek voltak az állami gondos-
kodásnak ilyetén fajtájával fölhagyni. 

Hogy akkor a mai lelencházakhoz hasonló 
intézmények voltak-e, azt nem lehet határo-
zottan megállapítani, annyi azonban bizonyos, 
hogy a niceai zsinaton olyan határozatot hoztak, 
mely a nagyobb városokat az elhagyott és 
beteg gyermekeknek gondozására ösztönözte. 

Nagy Bazilius „Bazilias" nevű jótékony-inté-
zete szintén az elhagyott gyermekek nevelésére 
szolgált. 

A YI. században különösen Franciaországban 
dívott az a szokás, hogy a gyermeket a temp-
lom bejáratánál levő márványmedencébe tették, 
mely jászolhoz hasonlított, innen kapták azon 
intézetek, ahová ezen gyermekeket azután ápo-
lásba adták, „Crèche", vagyis jászol elneve-
zésüket. 

A következő három évszázadból csak elvétve 
találunk ilyen intézeteket. Ilyen intézetek voltak 
Bergamo, Flórenc, Pádua és Laibach városokban. 

Csak a XII. és XIII. században észlelhetünk 
Olasz- és Franciaországban nagyobb mozgalmat. 
A XII. század végén 9, a XIV. század végén 
pedig 29 nagy lelenc- és gyermekápoló-inté-
zetről tesz említést a krónika, melyek külön-
böző városokban voltak elhelyezve. 

Körülbelül ez időben találjuk az első „forgó-
ládákat". III. lnnocenz pápa 1198. évben a 
római Ospedale de Santo Spiritóban 600 lelenc 
számára rendezkedett be. Az épület kapujában 
egy befelé forgatható ládácskát helyezett el, 
hasonlót ama márványmedencéhez a templom-
ajtóban. Ide tették a csecsemőt s befelé fordí-
tották a ládát. Ottbent pedig kivették a gyer-
meket s az ügy el volt intézve. Ilyenformán a 
római mamák igen könnyű módon szabadultak 
meg az édes tehertől. 

Ez eljárás által akarták a gyermekkit evés 
gonosztettének elítélendő voltát enyhíteni, az 
anyáknak pedig megkönnyíteni dolgukat. 

Öt évszázadba került, míg ez utánzásra talált 
Olaszországban és csak 1804-ben hozták be 
Franciaországban, Lyon városában. 

A reformáció korában találunk lelencházakat : 
München, Nürnberg és Trier városokban. 

A germán népeknél nem talált kellő ta la j ra 
az anya és gyermeke közötti hatalmas kapocs-
nak ilyen észrevétlen megszakítása. 

Forgóládás lelencházakkal kísérleteztek még : 
London, Stockholm, Drezda, Hamburg, Berlin, 
Danzig, Mainz, Koppenhága és mások, de nem-
sokára meg kellett szüntetni azokat. 

Érdekes a hamburgi lelencház sorsa. 1709-ben 
az árvaházzal kapcsolatosan rendeztek be egy 
forgóládás lelencházat. Rövid két év múlva 
azonban annyi gyermeket, de idősebbet is t e t tek 
a ládába, hogy a szenátus kénytelen volt az 
intézetet becsukni, mert nem győzte pénzzel. 

Franciaországban XIV. Lajos alakította á t 
a lelencházakat állami intézetekké és I. Napoleon 
elrendelte minden arrondissementben a forgó-
ládás lelencház fölállítását. A XIX. század elején 
volt összesen 300 lelencház, köztük 221 forgó-
ládás, és ezekben 130.000 gyermeket neveltek, 
kerek 10,000.000 frank állami pénzen. Csak-
hamar véget kellett vetni ennek is, mert 1784-
től 1833-ig a gyermekek száma 40.000-ről 
130.945-re szökött. Erre a forgóládákat meg-
szüntették. Érdekes megjegyezni, hogy olyan 
országokban és országrészekben, ahol a forgó-
láda dívott, több volt a gyermekgyilkosság, mint 
olyan helyen, ahol a forgóládát nem ismerték.* 

* Dr. Fr. B. Hügel : Die Findelhäuser und das 
Findelwesen Europas. 

31* 
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Lassanként azonban a forgóládás intézetek 
rendre megszűntek s helyükbe a,z államok 
különféle intézeteket létesítettek. így találunk 
csecsemők és anyák számára otthonokat, idő-
sebb gyermekeknek gyermekotthont, jászlakat 
(Crèche), csecsemökórházakat stb. Közös hibájuk 
ezen intézeteknek, hogy a fölvétel alkalmával 
valamelyes leg.timáció szükséges. Egyikben csak 
árvák, másikban csak törvényes és a harma-
dikban meg csak törvénytelen gyermekek 
kerülnek fölvételre. Némelyikben az ápolás 
díjának fedezetét kellett kimutatni, szóval, a 
fölvételig idő telt el, s míg valamely kívánság-
nak eleget tehettek, a segítségre szorulók nem 
egyszer egészségi tekintetben a legnagyobb 
veszélynek voltak kitéve. 

Ezen segített a gyermekmenhely intézménye, 
mely a „kétszer ad, ki rögtön ad" elvén föl-
épülve, rögtön segédkezet nyújt a hozzája for-
dulóknak. 

Magyarországon az állam hosszú időn keresz-
tül nem szentelhette tevékenységét a gyermek-
védelemnek, csak a legújabb időben munkálko-
dott, de ezen intézményeinkre büszkék lehetünk, 
mert berendezésük nemcsak kiváló, hanem 
példás az egész kontinensen* 

Az 1898. évi XXI. t.-c. 3. §-ának d) pontja 
kimondotta, hogy a talált, valamint a ható-
ságilag elhagyottá nyilvánított gyermekek után 
7 éves korukig fölmerülő gondozási, ápolási és 
nevelési költségeket az országos betegápolási 
alap fedezi. 

A gyermekvédelmi igazgatás szervezeti egy-
sége : a menhely, melynek rendeltetése, hogy 
abban a körletben, melynek központja, a gyer-
mekvédelmi igazgatás egész rendszerét betöltse. 

A menhely vezetője mindenütt orvos, ahol 
a fölvétel minden formalitás nélkül megtörténik. 
A menhely falai között csak egy része marad 
a gyermekeknek ; akit lehet, gondozókhoz adnak 
ki, egyes községekbe. Ezen községek a menhely 
— ahol a beteg és orvosi kezelésre szorulók 
visszamaradnak — gyex-mektelepei. A cél az, 
hogy a gyermek, ha felnő, az illető községben 
találja meg további életfönntartásának fölté-
teleit. Ott telepedjék le. így az összes államilag 
gondozott gyermekeknek 88'61%-a az egyes 
menhelyek kötelékébe tartozó telepeken csalá-
doknál van elhelyezve. Ez a rendszer, hogy a 
gyermekek kifogástalan családoknál legyenek 
elhelyezve, a gyermekvédelem legfontosabb elve. 
Amíg azonban törekedni kell, hogy a gyermekek 
a nyomor és züllöttség tanyáitól visszatartas-
sanak, viszont kerülni kell a gyermekeknek oly 
környezetbe való ültetését is, mely fölötte áll 

* A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem 
Magyarországon. 

annak a társadalmi körnek, melyben ezen gyer-
mekeknek a boldogulást keresniök kell. Azért 
helyezik a gyermekeket becsületes, józan élet-
módú, bár a szegényebb osztályhoz tartozó, de 
nem teljesen vagyontalan családokhoz. 

A gyermekek iskolai oktatásban résztsülnek, 
legtöbb gazdasági vagy ipari pályára megy, a 
kiválóbb tehetségüek állami tanintézetekben 
ingyenes ellátási helyekre vétetnek föl. 

A következő helyeken vannak gyermekmen-
helyek: Budapest 86, Arad 24, Gyula 26, 
Kassa 93, Kecskemét 28, Munkács 31, Nagy-
szőllős 26, Nagyvárad 48, Rimaszombat 37, 
Szabadka 15, Szeged 28, Szombathely 21 és 
Temesvár 8 teleppel. 

Ezek közül Budapest vezet, mely a legtöbb 
gyermeket szolgáltatja. 

Eddig az állami menhelyek révén ellátott 
gyermekek száma meghaladja a 30.000-et. 

Ha Magyarország nem is felelhetett meg e 
téren teljesen a kívánalmaknak, annyi azonban 
bizonyos, hogy mintaszerű intézményével, mely 
a modern kor legmagasabb színvonalán áll, 
sokat enyhít a bajon. 

(Budapest.) Tas Jözsef. 

A fegyelmi szabályzat. 
(Befejező közlemény.) 

A visszahelyezett tanítónak a fölfüggeszt és 
időtartamára visszatartott illetményei kiadandók, 
ha a fölfüggesztés utóbb indokolatlannak talál-
tatolt , — ami a föl üggesztést megszüntető 
határozatban, illetve a fegyelmi ítéletben min-
denkor megállapítandó. 

Amennyiben a tanítót a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter függesztette föl, illetve a 
vonatkozó határozatot ő hagyta helyben, állá-
sába csakis a miniszter rendelkezése alapján 
helyezhető vissza. 

IV. FEJEZET. 

A fegyelmi (helyszíni) vizsgálat. 

31. A fegyelmi (helyszíni) vizsgálat célja5 
hogy a vizsgálatot elrendelő jogerős határozat-
ban jelzett fegyelmi vétségek keretébe e>ő körül-
ményeket és gyanuokokat tisztázza és a való 
ténykörülményeket tárgyilagosan m-gállapítsa. 

A vizsgálat a védelem által előterjesztett 
lényeges adatok beszerzésére is kiterjesztendő. 

Ha a vizsgálat során az azt elrendelő hatá-
rozatban jelzett cselekmény vagy mulasztás 
keretén kívüleső oly körülmények vagy gyanu-
okok merülnek föl. amelyek miatt a tanító 
állásától esetleg fölfüggesztendő, a vizsgálatot 
ezekre is ki kell terjeszteni. 

Amennyiben a főszolgabíró (polgármester) a 
vizsgálat során fölmerült bizonyítékok alapján 
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a tanító fölfüggesztését indokoltnak tartja, ezt 
az okok lölsorolása mellett a kir. tanfelügyelő-
nek n »ladéktalanul bejelenti. 

32. §. „A fegyelmi vizsgálatot kis- és nagy-
községekben a főszolgabíró, rendezett tanácsú 
és törvényhatósági joggal fölruházott városok 
ban a polgármester teljesíti." (1907. évi XXVI. 
t.-cikk 14. §-ának 3. pontja.) 

33. §. A terhelt tar.ítónak, ha az illetékes 
főszolgabíró, illetve a polgármester személye ellen 
kifogása van, jogában áll a vizsgálatot elrendelő 
határozat vétele után ez ellen esetleg benyúj-
tandó fölebbezésben, vagy amennyiben ezzel 
nem él, a fölebbezési határidőben (21. §) a 
közigazgatási bizottság elnökéhez intézendő 
külön kérvényben a vizsgálat vezetésére az ille-
tékes főszolgabíró törvényes helyettesének ki-
rendelését kérelmezni. 

A kifogás fölött, amennyiben ez a fölebbe-
zés kapcsán emeltetett, a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, fölebbezés hiányában be-
nyújtott külön kérelem fölött pedig a köz-
igazgatási bizottság elnöke határoz. 

Ha a tanító kifogása megokoltnak találtat-
nék, a közigazgatási bizottság elnöke az illetékes 
főszolgabíró, illetve polgármester törvényes 
helyettesének kirendelése iránt intézkedik. 

A ki fogási kérelem elintézéséről és az esetleg 
kirendelt helyettes személyéről a tanító is sür-
gősen értesítendő. 

34. §. A vizsgálat teljesítésére illetékes fő-
szolgabíró (polgármester), illetve helyettese a 
vizsgálat foganatosítására irányuló utasítás s 
az ügyre vonatkozó iratok vétele (22. §) után 
legkesőbb három héten belül a vizsgálat meg-
tartására határnapot és órát tűz ki s erről, 
valamint a vizsgálat helyéről a kir. tanfelügyelőt, 
a terhelt tanítót, netán már megnevezett védőjét 
legalább 8 nappal a kitűzött határnap előtt 
írásban értesíti s az esetleges följelentőt, a gond-
nokság tagjait s a szükséges tanukat megidézi. 

A kir. tanfelügyelő, a terhelt tanító, ennek 
védője s a följelentő ezen értesítés vételétől 
számítva 5 napon belül a vizsgálatot teljesítő 
főszolgabírónál (polgármesternél), illetve helyet-
tesénél tanukat jelenthetnek be, kik, amennyi-
ben ez még meg nem történt, szintén meg-
idézendők. 

Az ezen idő alatt be nem jelentett tanuk 
kihallgatását a fölsoroltak csak az esetben kí-
vánhatják, ha azok a vizsgálat helyszínén ön-
ként megjelentek. 

A főszolgabíró (polgármester) hatósági kör-
zetén kívül lakó, de a tényállás kiderítésére 
fontossággal bíró tanú kihallgatása iránt a 
szükséges adatok közlése mellett az illetékes 
főszolgabírót, illetve polgármestert közvetlenül 
keresi meg. 

35. §. Ha a tanító a vizsgálatot elrendelő 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 
napon belül írásban teljesen beismerő val-
lomást tesz, a vizsgálat kitűzése mellőzendő s 
a vallomás az összes iratokkal együtt a köz-
igazgatási bizottság elnökéhez terjesztendő föl, 
ki a kir. ügyész meghallgatása után a vizsgálat 
megtartás illetve mellőzése iránt határoz. 

A vizsgálat mellőzése esetén a további eljárásra 
az V. fejezetben, annak megtartása esetén pedig 
a 34. §-ban foglaltak irányadók. 

36. §. A fegyelmi vizsgálat azon községben 
tartandó meg, amelyben a terhelt tanító működik. 

Ha a vizsgálaton valamely tanú kihallgatható 
nem volt, de ennek kihallgatásához a kir. tan-
felügyelő vagy helyettese, a terhelt tanító 
vagy védője, illetve az esetleges följelentő 
ragaszkodik, az pótlólag a főszolgabíró szék-
helyén is kihallgatható. 

Erről azonban mindazok értesítendők, akik 
a vizsgálat tartama alatt jelen lehetnek (38. §). 

37. §. „Az állami tanító az ellene indított 
fegyelmi eljárás alatt védőt is nevezhet meg 
s annak segítségét igénybe veheti. Védő lehet 
nem ügyvéd is." (1907. évi XXVI. t.-c. 14. §, 
3. pont.) 

38. §. A vizsgálatra kitűzött időben s helyen 
a vizsgálóbiztos mindenekelőtt jegyzőkönyv-
vezetőt rendel ki s megállapítja a vizsgálat sza-
bályszerű kitűzését (34. §) és az értesített, 
illetve idézett egyének megjelenését vagy el-
maradását. 

A terhelt tanító, illetve védőjének vagy mind-
kettőjük igazolatlan elmaradása a vizsgálat 
megtartását nem akadályozza. Igazolt a terhelt 
tanító elmaradása, ha bejelenti, hogy jelen lenni 
kíván, de hatósági orvosi bizonyítvánnyal iga-
zolja, hogy betegsége miatt megjelenni képte-
len, vagy elmaradását más fontos s elhárít-
hatlan okkal (pl. családjában előfordult súlyos 
•betegség, haláleset stb.) igazolja. 

39. §. A vizsgálat egész tartama alatt a 
vizsgálatot teljesítő főszolgabírón (polgármes-
teren), illetve helyettesén s a jegyzőkönyv-
vezetőn kívül jelen lenni jogosult a kir. tan-
felügyelő személyesen, vagy megbízottja által, 
a gondnokság elnöke, a terhelt tanító és az 
általa esetleg megnevezett védő. 

40. §. A főszolgabíró (polgármester), illetve 
helyettese az alábbiak értelmében vezeti a 
vizsgálatot, gondoskodik a rend fönntartása 
iránt s ebből kifolyólag joga van a rendetlen-
kedőket s tiszteletlen magaviseletűeket előzetes 
figyelmeztetés után 50 koronáig terjedő rend-
büntetéssel sújtani és a hivatalos helyiségből 
kivezettetni. 

Kihallgatja mindenekelőtt a terhelt tanítót, 
a felek által megnevezett, vagy egyébként 
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szükségesnek mutatkozó tanukat s megvizsgál 
minden körülményt és beszerez minden bizo-
nyítékot, mely az ügy földerítésére és a való 
ténykörülmények megállapítására alkalmas. 

Ha följelentő van, úgy az még a vádlott 
kihallgatása előtt megkérdezendő, vájjon írásban 
benyújtott följelentését teljes mérvben-e, avagy 
mily módosításokkal tartja fönn? 

A följelentő tanuként is kihallgatandó. 
„A gondnokság a vizsgálatnál mindig meg-

hallgatandó." (1907. évi XXVI. t.-c. 14. §, 
3. pont.) 

41. §. A terhelt tanítótól elsősorban meg-
kérdezendő neve, kora, vallása, családi állapota, 
vagyoni helyzete s vájjon volt-e már f egyel -
mileg vagy a büntető bíróság által büntetve, 
ha igen, mikor és mi miatt? 

Ezután fölolvasandó előtte a fegyelmi vizs-
gálatot elrendelő jogerős határozat rendelkező 
része s közlendő vele minden terhére rótt 
cselekmény vagy mulasztás, melyekről rövid 
írásbeli följegyzéseket tehet; fölhívandó továbbá, 
nyilatkozzék, hogy vétkesnek érzi-e magát a 
közölt fegyelmi vétségben és hivatkozással 
ténybeli tanúira, fölhívandó, hogy a tényállást 
összefüggőleg adja elő. 

Csak ennek befejeztével intézhet hozzá a 
vizsgálatot teljesítő főszolgabíró (polgármester), 
illetve helyettese a tények időbeli sorrendje és 
okbeli összefüggése szerint oly kérdéseket, 
melyek a terhelt előadásának hézagait pótolni, 
esetleges ellenmondásait fölvilágosítani alkal-
masak. 

42. §. Tanuk gyanánt kihallgatandók mind-
azok, akikre a kir. tanfelügyelő, esetleges föl-
jelentő, a terhelt tanító, illetve védője hivat-
kozik s azonkívül akikről a fölhívott tanuk 
vallomása alapján föl lehet tenni, hogy fontos-
sággal bíró ténykörülményekről közvetetlen 
észleleten alapuló tudomásuk van. 

Amennyiben oly körülmények tisztázandók, 
amelyek az iskolában vagy másutt is kizárólag 
növendékek jelenlétében folytak le, ezekre nézve 
a gyermekek is kihallgathatok, de ez esetben 
mindig mérlegelendő azok értelmi fejlettsége 
s a kihallgatásnak esetleg az iskolára gyako-
rolható hatása. 

43. §. A tanuk kihallgatása a vizsgálóbiztos 
által megállapított sorrendben, egyenként tör-
ténik s az egyik kihallgatásánál más, még ki 
nem hallgatott tanú semmi esetre sem lehet jelen. 

44. §. A tanúhoz intézendő általános kérdések 
után figyelmeztetendő, hogy legjobb tudomása 
és lelkiismerete szerint a tiszta és teljes való-
ságot vallja s hogy vallomását esetleg esküvel 
(fogadalommal) kell megerősítenie, továbbá, 
hogy ha valótlanul vallana, a büntető törvé-
nyekbe ütköző cselekményt követne el. 

Fölhívandó azután, hogy mindazt, amit a 
bizonyítandó ténykörülményekre nézve tud, adja-
elő s csak ennek megtörténte után intézendők 
hozzá a terhelthez is intézhető kérdések (41. § 
utolsó kikezdése). 

A kihallgatás akként vezetendő, hogy a tanú 
mindarra nézve, amire vallomása szükséges, 
egyszerre legyen kihallgatva s minden esetben 
meg kell állapítani, vájjon vallomása közvetetlen 
észleleten alapul-e, avagy csak hallomásra, 
támaszkodik. 

45. §. A kir. tanfelügyelőnek vagy helyet-
tesének, a terhelt tanítónak és védőjének jogá-
ban áll a kihallgatottakhoz a vizsgálóbiztos 
által eszközölt kihallgatás befejezése után a 
ténykörülmények teljes tisztázása érdekében álló 
kérdéseket intézni. 

Ha az üggyel semmi összefüggésben nem 
álló vagy a feleletre útmutatást tartalmazó 
kérdés intéztetnék a kihallgatandóhoz, vagy ha 
a kérdés és a felelet másnak becsületét szükség 
nélkül sértené, vagy oly körülményre vonat-
koznék, melynek bebizonyítását a törvény 
kizárja, a vizsgálatot teljesítő főszolgabíró 
(polgármester), illetve helyettese a kérdés föl-
tevését, illetőleg a feleletadást megtiltja. 

A terhelt tanító, illetve védője, minden tanú 
vallomására annak kihallgatása után észrevételeit 
megteheti. 

A kérdés s az erre adott felelet, az esetleges 
észrevételek, valamint azon körülmény, hogy 
a főszolgabíró (polgármester), illetve helyettese, 
a kérdés föltevését avagy a feleletadást meg-
tiltotta, az érdekeltek kívánságára a jegyző-
könyvbe fölveendő. 

46. §. Ha a tanú az állam nyelvét nem tudja, 
szükség esetén még tolmáss közvetítésével is 
anyanyelvén hallgatandó ki, vallomása azonban 
csak magyar nyelven vehető jegyzőkönyvbe. 

Tolmács közreműködése esetén a tanúvallo-
mást a tolmács is aláírja. 

47. §. Ha a terhelt tanító és valamely tanú 
vagy tanuk egymástól eltérően vallanának, az 
illetők szembesíthetők, aminek megtörténte a 
jegyzőkönyvbe fölveendő. 

48. §. A vizsgálat folyamán kihallgatott 
tanuk megesketése rendesen mellőzendő ; de 
amennyiben a vizsgálat befejeztével a kir. tan-
felügyelő vagy helyettese és a terhelt tanító, 
illetve védője meghallgatása után a vizsgáló-
biztos az ügy elbírálására döntő befolyással 
bíró körülményeknek megállapítása céljából a 
kihallgatott tanuk valamelyikének megesketését 
szükségesnek találja, a tanú meghiteltethető. 

49. §. Arra nézve, hogy tanuként ki hall-
gatható ki, és ki nem kötelezhető vallomás-
tételre, továbbá a megjelenni vagy vallomást 
tenni vonakodó tanuk ellenében a kényszerítő 
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rendszabályok alkalmazására és végül a tanuk 
meghiteltetése esetében követendő eljárásra 
nézve a m. kir. belügyminiszternek 1886. évi 
július bó 8-án 37.690. szám alatt kiadott sza-
bályrendelete irányadó. 

50. §. A vizsgálatról s a netán foganatosított 
helyszíni szemléről magyar nyelven jegyző-
könyvet kell vezetni; ebbe azonban a nyilat-
kozatoknak és tapasztalatoknak csak az ügyre 
vonatkozó lényeges része s a kihallgatottaknak 
azokra vonatkozó érdemleges vallomásai, illetve 
kijelentései veendők föl. 

A kir. tanfelügyelő vagy helyettese, illetve 
a terhelt tanító vagy védője által lényegesnek 
tartott kijelentések, illetve tapasztalatok minden-
esetre fölveendők és nevezettek által beszol-
gáltatott bizonyító iratok a jegyzőkönyvhöz 
csatolandók. 

A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie, hogy a 
vizsgálat lényeges alakiságai miképen tartattak 
meg ? 

A kir. tanfelügyelőnek (helyettesének), a 
vádlottnak vagy védőjének a vizsgálat vezetése 
ellen, annak befejezte után netán támasztott 
kifogásai a jegyzőkönyvben kitüntetendők. 

51. §. A jegyzőkönyvet, amelyet könnyen 
olvasható írással kell fölvenni, a vizsgálatot 
teljesítő főszolgabírón (polgármesteren), illetve 
helyettesén, a gondnokság elnökén, a jegyző-
könyvvezetőn kívül a kir. tanfelügyelő (helyet-
tese) a vádolt tanító és esetleges védője írja alá. 

Az egyes tanuk s az esetleges följelentő, 
továbbá a netán igénybe vett tolmács csak a 
vonatkozó vallomást írják alá. Ezt megelőzőleg 
a tanúnak vallomása fölolvasandó s szükség 
esetén tartalma anyanyelvén híven közlendő. 

írni nem tudó tanú kézjeggyel látja el vallo-
mását, nevét a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

Ha a fölsoroltak valamelyike az aláírást 
megtagadná, vonakodása s ennek rövid indoka 
a jegyzőkönyvbe fölveendő. 

52. §. Amennyiben a vizsgálat a kitűzött 
napon a terhelt igazolt betegsége vagy más 
fontos ok (39. §) avagy elháríthatatlan körül-
mények miatt maradt el, a főszolgabíró (pol-
gármester), illetve helyettese a lehetőség szerint 
mielőbb újabb határidőt tűz ki. (34. §.) 

Ha pedig a vizsgálat akár a kihallgatandók 
nagy száma, akár a megidézett tanuk egy 
részének meg nem jelenése vagy más fontos 
ok miatt befejezhető nem volt, a vizsgálóbiztos 
a félbeszakított tárgyalás folytatására a hely-
színen 8 napon belül határnapot tűz ki, azt 
az érdekeltekkel azonnal közli s intézkedik a 
még kihallgatandó tanuk megjelenése iránt is. 

A folytatólagos vizsgálatot, valamint a fe-
gyelmi hatóságok által esetleg elrendelt pót-
vizsgálatot is lehetőleg ugyanazon főszolgabíró 

(polgármester), illetve helyettese foganatosítsa, 
aki a félbemaradt, illetve fő (első) vizsgálatot 
tartotta. 

53. §. A főszolgabíró (polgármester), illetve 
helyettese a jegyzőkönyvet az ügyre vonatkozó 
összes iratokkal együtt jelentés kíséretében 
három nap alatt a közigazgatási bizottság 
elnökének küldi meg. 

V. FEJEZET. 

Fegyelmi bíráskodás. 
A) Előkészítés. 

54. §. A közigazgatási bizottság elnöke a 
bemutatott vizsgálati jegyzőkönyvet s a fegyelmi 
ügyre vonatkozó összes ügyiratokat a kir. 
ügyésznek sürgősen kiadja, aki az iratok át-
vételétől számított 14 nap alatt azokat a to-
vábbi eljárás abbahagyására, a vizsgálat kiegé-
szítésére, illetve a terhelt fölmentésére, vagy 
vétkességére s utóbbi esetben a kiszabandó 
büntetés minőségére vonatkozó indokolt indít-
ványával visszaterjeszti. 

55. §. A 61. §-ban jelzett kizáró okok a kir. 
ügyészre is érvényesek s azért, mihelyt tudo-
mására jut, hogy reá nézve valamely kizáró ok 
forog fönn, vagy végül egyébként akadályozva 
lenne, köteles az ügybeni további eljárást ille-
tékes helyettesére bízni. 

56. §. Az eljárás alá vont tanítónak vagy 
helyette meghatalmazott védőjének, ki az ügyészi 
indítvány beadásáról azonnal értesítendő, jogá-
ban áll ezen értesítés vételétől számított 8 nap 
alatt az ügyészi indítványt és vizsgálati irato-
kat a hivatalos helyiségben s idő alatt meg-
tekinteni, azokból följegyzéseket eszközölni, 
esetleg lemásolni és az ügyész indítványára a 
jelzett idő alatt írásban benyújtandó észrevéte-
leket tenni. 

57. §. A közigazgatási bizottság elnöke a 
terhelt tanító vagy védője által benyújtott 
észrevételeknek kézhezvétele után. vagy ameny-
nyiben az e célra kitűzött idő már lejárt, az 
esetre, ha a kir. ügyész a vizsgálat kiegészíté-
sét indítványozta, az összes ügyiratokat a pót-
vizsgálat foganatosítására az illetékes főszolga-
bírónak (polgármesternek) kiadja, minden más 
esetben pedig a nyilvános tárgyalásra sürgősen 
határnapot tűz ki és erről a vála-ztmány tag-
jait s jegyzőjét, a kir. tanfelügyelőt, az eljárt 
kir. ügyészt, a terhelt tanítót, illetve amennyi-
ben az észrevételeket annak védője nyújtotta 
be, azt is legalább 8 nappal előbb értesíti és 
az ügyre vonatkozó összes iratokat, fegyelmi 
eljárást elrendelő határozatot, esetleges föl-
jelentést, tanfelügyelői javaslatot, vizsgálati 
jegyzőkönyvet s egyéb okmányokat, a kir. 
ügyész indítványát s a netalán beérkezett észre-
vételeket a kir. tanfelügyelőnek, mint az ügy 
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előadójának, legalább 8 nappal az ülés határ-
napja előtt tanulmányozás végett kiadja. 

58. §. A fegyelmi ügyet a fegyelmi választ-
mány előtt a kir. tanfelügyelő mint előadó 
ismerteti, akár tagja a fegyelmi választmány-
nak, akár nem. 

Ha azonban sértett félként is szerepel a 
kir. tanfelügyelő, helyettesét a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter nevezi ki. (127.000/902. 
B. M. sz. a. Ugjvitel i szabályzat.) 

B) Nyilvános tárgyalás. 
59. §. A fegyelmi bíráskodást azon közigaz-

gatási bizottság fegyelmi választmánya gyako-
rolja, mely a fegyelmi eljárást elrendelte. 

60. §. A fegyelmi választmány megalakítá-
sára s határozatképességére az 1876. évi VI. 
t.-cikk 52., 53. és 54. §-ai irányadók. 

61. §. „A tanácskozásban és ítélethozatalban 
nem vehet részt a fegyelmi választmánynak az 
a tagja: 

1. aki a tanító ellen panaszt vagy vádat 
emelt" (1907. évi XXVI. t.-cikk 14. §, 3. p.), 
vagy vele perben áll ; 

2. a terhelt tanítónő jelenlegi vagy volt férje, 
továbbá jegyese ; 

3. aki a terheltnek vagy védőjének egyenes 
ágon rokona vagy sógora (nejének fivére, vagy 
nővérének férje), örökbefogadó, vagy nevelő-
szülői viszonyban van, ki valamelyikük gyámja, 
gondnoka, vagy aki az volt ; 

4. aki az ügyben mint vizsgálóbiztos, vagy 
mint a terhelt képviselője közreműködött, vagy 
mint tanú ki volt hallgatva, amennyiben vallo-
mása nem egyedül hivatalos úton tudomására 
jutott tények előadásából áll. 

A kir. tanfelügyelő, ha a fegyelmi választ-
mány tagja, az 1. pont alapján a bíráskodásból 
nem zárható ki azért, mert a fegyelmi vizsgá-
lat hivatalos előterjesztésére, illetve indítványára 
rendeltetett el. (11. §.) 

Ha a kir. tanfelügyelő azonban sértett fél-
ként is szerepel, az ügy előadásából és a bírás-
kodásból mindenesetre kizárandó. 

A kir. tanfelügyelőre, kir. ügyészre vagy 
helyettesére és a fegyelmi választmány jegyző-
jére a jelzett kizárási okok szintén vonatkoznak. 

62. §. A tárgyalás nyilvános, de az elnök a 
hallgatóságot kizárhatja s eltávolíthatja, ha a 
választmány a nyilvánosság kizárását, mivel az 
a közerkölcsiséget veszélyeztetné, vagy egyéb 
fontos ok miatt elhatározza vagy mert a hall-
gatóság többszöri figyelmeztetés dacára a tár-
gyalás menetét zavarja. 

A terhelt tanító vagy védője által kijelölt 
két bizalmiférfi a nyilvánosság kizárása esetén 
is jelen lehet. 

63..§. A tárgyalást a választmány elnöke az 

ügy rövid megjelölésével nyitja meg s ő intéz-
kedik a rend fönntartása iránt. 

Az ülés megnyitása után az elnök mindenek-
előtt megállapítja annak szabályszerű össze-
hívását (57. §), a választmány tagjainak, jegyző-
könyvvezetőnek, kir. tanfelügyelőnek, kir. ügyész-
nek, illetve helyettesének, a terhelt tanítónak, 
esetleges védőjének megjelenését vagy elmara-
dását s fölhívja a választmányi tagokat, kir. 
tanfelügyelőt, kir. ügyészt s jegyzőkönyvvezetőt, 
nyilatkozzanak, vájjon a kizárási okok (61. §) 
valamelyike reájuk nézve nem áll-e fönn? 

A terhelt tanító, illetve védőjének vagy mind-
kettőjüknek igazolatlan elmaradása a tárgyalást 
nem akadályozza. 

A kir. tanfelügyelő, a kir. ügyész vagv 
helyettesük, a jegyző (127.000/902. B. M. sz. a. 
Ügyviteli szabályzat, 2. §) a tárgyaláson meg-
jelenni s közreműködni tartozik. 

A kir. ügyész, ha írásbeli indítványában (54. 
§) a fegyelmi eljárás abbahagyását, vagy a 
terhelt tanító fölmentését indítványozta, a tár-
gyalásban részt nem vesz. 

64. §. Amennyiben a kir. ügyész írásbeli 
indítványában (54. §) a terhelt tanító vétkes-
ségének megállapítását indítványozta, a tárgya-
lás menete a következő: 

1. Az előadó kir. tanfelügyelő vagy helyet-
tese (58. §) mindenekelőtt fölolvassa a fegyelmi 
vizsgálatot elrendelő jogerős határozat rendel-
kező részét, utána időbeli sorrendben ismerteti 
az eddigi eljárás lefolyását s ezután a vizsgálati 
jegyzőkönyvre támaszkodva, tömören, össze-
függően, tárgyilagosan előadja a tényállást, 
ismerteti a bizonyítékokat, de a hozandó ítélet 
érdemére vonatkozólag indítványt nem tehet. 

2. Ennek megtörténte után a kir. ügyész, 
illetve helyettese szóval előterjeszti fegyelmi 
vádindítványát a terhelt vétkességének meg-
állapítása iránt s javaslatot tesz a büntetés 
alkalmazására is. 

Indítványát a bizonyítás adatai alapján indo-
kolja. 

3. A kir. ügyész vagy helyettese után a ter-
helt tanító, illetve amennyiben védőt nevezett 
meg, helyette ez élőszóval előterjeszti védelmét, 
megjelöli azon körülményeket, melyek okából 
magát, illetve védencét fölmentendőnek tartja, 
vagy enyhébb büntetés alkalmazását kéri. 

4. A védelemre a kir. ügyész (helyettese) 
válaszolhat, mely esetben a terhelt, illetve vé-
dője ismét fölszólalhat. 

Mindenik fél azonban csak két ízben élhet 
a fölszólalás jogával. 

5. Végül az összes fölszólalások után a ter-
helt tanító, ha jelenléte dacára a tárgyalásnál 
védő segítségét vette igénybe, fölhívandó, hogv 
amennyiben mentségére még valamit fölhozni 
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tud, azt adja elő. Yédője által előadottak ismét-
lésebe azonban nem bocsátkozhatik. 

65. §. A tényállás ismertetésének helyesbí-
tésére irányuló mindazon tanúvallomások és 
iratok, amelyek fölolvasását a kir. ügyész, illetve 
a terhelt vagy ennek védője fölolvastatni kíván, 
föltéve, hogy a fölolvastatni kívánt irat jogos 
magánérdeket vagy hivatalos titkot nem érint, 
a jegyzőkönyvvezető által fölolvasandók. 

A föl nem olvasott iratokat a fegyelmi választ-
mány tagjai ítélethozatal előtt megtekinthetik. 

66. §. Ha a kir. ügyész (helyettese) írásbeli 
indítványában (54. §) a fegyelmi eljárás abba-
hagyását indítványozta, a fegyelmi választmány 
határozatát a kir. tanfelügyelő előadása alapján 
hozza meg. 

Amennyiben a fegyelmi választmány az el-
járás abbahagyására vonatkozó ügyészi indít-
ványt elveti, az ügy érdemi tárgyalásába bo-
csátkozik. (67. §.) 

67. §. Ha az ügyész írásbeli indítványában 
(54. §) fegyelmi vádindítványt nem tett , illetve 
a terhelt fölmentését indítványozta, az előadó 
kir. tanfelügyelő ismerteti a tényállást (64 §, 
1. p.), utána a terhelt és védője fölszólalhat 
(64. §, 3. és 5. p.) s ezek alapján hozza meg 
ítéletét a fegyelmi választmány. 

68. §. A fegyelmi választmány tagjai az elő-
adóhoz, kir. ügyészhez, a terhelthez s esetleges 
védőjéhez közvetlenül az előadás, indítvány, 
illetve védelem befejezése után kérdéseket intéz-
hetnek a ténykörülmények, illetőleg a fegyelmi 
vádindítvány és védelem tisztázása érdekében. 

C) Tanácskozás s ítéletliozás. 
69. A tárgyalás befejezése után a választ-

mány azonnal visszavonul tanácskozásra s ítélet-
hozásra, melynél a fegyelmi választmány tagjain 
kívül csak a jegyzőkönyvvezető lehet jelen. 

70. §. Ez alkalommal mindenekelőtt meg-
állapítandó, vájjon a fegyelmi eljárás, megindí-
tásától kezdve, szabályszerűen folyt-e le s váj-
jon a vizsgálat (helyszíni) kimerítő volt-e? 

A fegyelmi választmány szükség esetén pót-
vizsgálatot rendelhet el, mely esetben minden-
kor pontosan megjelölendő a pótvizsgálat iránya 
és célja. 

71. §. Ha az eljárás szabályos volt s pót-
vizsgálat megtartásának szüksége fönn nem 
forog, a választmány a vizsgálat s tárgyalás 
adatainak szabad mérlegeléséből merített meg-
győződése szerint hoz ítéletet s a terhelt taní-
tót vagv fölmenti, vagy vétkesnek mondja ki; 
utóbbi esetben megszabja a büntetést is. 

A fegyelmi választmány elhatározása a kir. 
ügyész indítványához kötve nincs. 

72. §. Az 1907. évi XXVI. t -cikk 14. §-ának 
4. pontja szerint „az állami^elemi népiskolai 

tanítók ellen foganatosított fegyelmi vizsgálat 
alapján a vizsgálat eredményéhez és a fegyelmi 
vétség fokozatához képest a következő fegyelmi 
büntetések szabhatók ki: 

a ) dorgálás; 
b) pénzbírság, amely a tanító nyugdíjába 

beszámítható illetményeinek 100/o-áig terjedhet; 
c) saját költségén más állomásra való át-

helyezés ; 
d) a fizetésemelkedésnek bizonyos időre való 

megvonása ; a megvonás csak határozott időre 
szólhat, mely azonban két évnél hosszabb nem 
lehet ; a meghatározott idő a legközelebbi 
fizetésemelkedésre nézve irányadó, szolgálati 
évekbe nem számítható be. 

Ha az állami tanítóra nézve a büntetésből 
való áthelyezés büntetése is meg van állapítva, 
a fegyelmi ítéletben ezzel a büntetéssel együtt 
a fizetésemelkedésre való igény időleges meg-
vonása is kimondható. Ebben az esetben a meg-
vonás leghosszabb tartama egy év. A meg-
vonás joghatálya ugyanaz, mint az előző be-
kezdés esetében. 

e) Az igazgatói megbízatás megvonása ; 
f ) állásáról való elmozdítás". 
73. §. Ha a fegyelmi választmány bebizonyí-

tot tnak látja, hogy a terhelt cselekménye által 
anyagi kárt okozott az ítéletben az ebből szár-
mazó vagyoni felelősséget is kimondja, de a 
kár összegében való elmarasztalás mellőzendő. 

74. §. Az ítéletben állapítandók meg az eljárás 
költségei is, és hogy azokat ki tartozik viselni. 

Az eljárás költségei 
a j lia a tanító vétkesnek találtatott : a tanítót, 
b) ha fölmentetett : az eljáró tisztviselő ki-

szállási költségei ennek hivatali átalányát, az 
eljárás egyéb költségei pedig az államkincstárt 
terhelik. 

A védő költségei s díja mindig az érdekelt 
tanítót terhelik s ezekkel az államkincstár 
semmi körülmények között meg nem terhelhető. 

75. §. Mivel az 1907. évi XXVI. t -cikk 1. 
§-a szerint az állami tanítók állami tisztviselők, 
a fegyelmi választmány, ha azt látja, hogy a 
följelentés hamis állításokra, vagy a tényeknek 
szándékosan elferdített előadására alapíttatott, 
az ítéletben, vagy a fegyelmi eljárást meg-
szüntető határozatban kimondja, hogy az ügy-
iratokat a kir. ügyésznek saját hatáskörében 
leendő eljárás végett megküldi, mivel bünte-
tendő cselekmény ismérvei látszanak fönnforogni. 

76. §. Az ítéletnek tartalmaznia kell: 
1. az eljáró fegyelmi választmány megneve-

zését, a tárgyalás, tanácskozás, ítélethozatal 
helyét, napját s annak fölemlítését, hogy a tár-
gyalás nyilvános volt e, vagy sem s szabály-
szerűen folyt-e l e? (62., 63., 64. §§); 

2. a vádlott nevét és személyes viszonyait 
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(vallás, kor, családi állapot, volt-e fegyelmileg 
büntetve, szolgálati idejének tartama) ; 

3. a terhelt fölmentését, illetve elítélését, 
utóbbi esetben mily fegyelmi vétségben mon-
datott ki vétkesnek és mily büntetés szabatott ki. 

A vétkesség kimondásánál és a büntetés ki-
szabásánál az 1907. évi XXVI. t.-cikk 14. §-ának 
megfelelő pontjára kell hivatkoznia. 

4. A fegyelmi eljárási költségekre vonatkozó 
és a 73., 74., 75. §-ok alapján esetleg tett 
rendelkezést ; 

5. az indokolást, mely a rendelkező résztől 
elkülönítendő. 

77. §. Az elnök az ítéletet (határozatot) annak 
meghozatala után azonnal nyilt ülésben hirdeti ki. 

Az ítélet (határozat) a kir. tanfelügyelőnek, a 
terhelt tanítónak, esetleg megnevezett védőjének, 
a följelentőnek legkésőbb 8 nap alatt kiadandó. 

77. §. A nyilvános tárgyalásról, tanácskozásról 
s ítélethozásról együttes jegyzőkönyv vezetendő, 
melyet az elnök s jegyző aláírásával hitelesít. 

Ennek tartalmaznia kell a tárgyalás helyét, 
napját, a választmány elnökének s tagjainak, 
a jegyzőkönyvvezetőnek, a közreműködött kir. 
tanfelügyelőnek, kir. ügyésznek (helyettesének), 
a terhelt tanítónak s védőjének nevét s annak 
kijelentését, hogy a tárgyalás nyilvános volt-e 
vagy sem ? továbbá magában kell foglalnia a 
tárgyalás menetének hü leírását és a szóbeli 
előadások rövid, lényeges tartalmát. 

Feltüntetendő a jegyzőkönyvben, hogy az 
ítélet a fegyelmi vádindítvány elfogadása, illetve 
elvetése mellett egyhangúlag vagy szótöbbség-
gel hozatott-e. Szavazás esetén pedig azt is, 
hogy milyen módosító vagy ellenidítványok 
tétettek és a szavazatok névszerint hogyan osz-
lottak meg. 

80. §. „Az ítélet a tanítóval való közléstől 
számított 15 nap alatt a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez fölebbezhető ; az állásról 
való elmozdításra történt elítélés pedig felül-
vizsgálat végett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez hivatalból fölterjesztendő. A fö-
lebbezés a közigazgatási bizottság elnökénél 
nyújtandó be." (1907 : XXVI. t.-c. 14. g 3. pont.) 

A tanítón kívül a jelzett időben fölebbezheti 
az ítéletet, illetve határozatot a kir. tanfelügyelő 
és a kir. ügyész. 

Ezenkívül a főispán, illetőleg a főpolgár-
mester az ügyet a fölebbezési határidő lejárta 
után azonnal, de legkésőbb három napon belül 
felülvizsgálat végett fölterjeszteni jogosítva van. 

Az állásról való elmozdítást kimondó ítélet, 
vagy amennyiben a fegyelmi vizsgálatot a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelte el, 
az ítélet a fölebbezési határidő lejárta után az 
esetleg benyújtott fölebbezéssel együtt felül-
vizsgálatra fölterjesztendő. 

81. §. A jogerős ítélet végrehajtás céljából 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez föl-
terjesztendő akkor is, ha a tanítóra a 72. § 
b), c), d), e) pontjaiban jelzett büntetések vala-
melyike szabatott ki. 

82. §. A jogeiős ítéletet a kir. tanfelügyelő 
a tanító minősítvényi táblázatába bevezetni 
köteles. 

VI. FEJEZET. 

A fegyelmi eljárás újrafölvétéle. 
83. §. A terhelt tanító a fegyelmi ítélet 

jogerőre emelkedése után egy éven belül újra-
fölvételi kérelmet nyuithat be, ha a fegyelmi 
ügy jogérvényes eldöntése után az ügy érde-
mére nézve döntő újabb bizonyítékok birtokába 
jut, melyeket a lefolyt eljárás folyamában ön-
hibáján kívül nem használhatott föl. 

Az újrafölvételi kérelem azon közigazgatási 
bizottságnál nyújtandó be, mely az ügyben ere-
detileg eljárt. 

Újrafölvételi kérelemnek csak egyszer van 
helye. 

84. §. Az újrafölvételi kérelem fölött a köz-
igazgatási bizottság határoz az esetben, ha 
fölebbezés hiányában a fegyelmi választmány 
határozata jogeiőre emelkedett. 

Határozata ellen 15 napon belül fölebbezés-
nek van helye. 

Ha azonban fölebbezés folytán, vagy mert a 
tanító állásáról mozdíttatott el, a véghatáro-
zatot a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
hozta meg, a kérelem véleményes jelentéssel 
döntés végett ahhoz fölterjesztendő. 

85. §. Az újrafölvétel megengedése esetén az 
érdemleges eljárás a közigazgatási bizottságnál 
kezdődik s a főeljárásra vonatkozó szabályok 
irányadók. 

Az újrafölvételi eljárás megindítása a fő-
eljárás folyamán hozott jogerős határozat végre-
hajtását nem akadályozza. (1901. évi XX.t.-cikk 
10. §.) 

VII. FEJEZET. 
Átmeneti és vegyes rendelkezései'. 

86. Jelen szabályzat 1907. évi július hó 
1-én lép hatályba. 

Az ezen idő előtt megindított fegyelmi el-
járás, amennyiben a fegyelmi (helyszíni) vizs-
gálat már befejeztetett, az eddigi gyakorlat 
szerint, amennyiben pedig a fegyelmi (helyszíni) 
vizsgálat még nem folyt le, jelen szabályzat 
rendelkezése értelmében folytatandó és feje-
zendő be. 

A fegyelmi vét;égek minősítésére, valamint 
a fegyelmi büntetések kiszabására azonban 
minden a jelzett időn túl hozott fegyelmi íté-
letben az 1907. évi XXVI. t.-cikk 14. §-ának 
1., illetve 4. pontjai veendők irányadóul. 
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87. §. Az egyes szakaszokban a tanítókra 
nézve tett rendelkezések az 1907. évi XXYI. 
t.-cikk 24. §-ában, illetve jelen szabályzat 1. 
§-ában megjelölt személyekre (tanítónőkre, gaz-
dasági szaktanítókra, szaktanítónőkre) is vonat-
koznak. 

88. §. Amennyiben valamely határozat vagy 
a fegyelmi ítélet a tanítónak azon oknál fogva, 
mert tartózkodási helye ismeretlen s ki nem 
puhatolható, nem kézbesíthető, a közigazgatási 
bizottság elnöke a hivatalos lapban, és ha cél-
szerűnek mutatkozik, más hírlapokban is havi 
időközökben háromszor közzéteendő hirdetmény 
útján hívja föl megjelenésre, vagy tartózkodási 
helyének bejelentésére. 

Ha távollevő tanító ezen fölhívásnak utolsó 
közzétételétől számított egy hó alatt meg nem 
jelenik, sem tartózkodási helyét be nem jelenti, 
állását végleg elhagyottnak tekintendő. 

Ezen idéző hirdetmény közzétételének elren-
delésével egy idejüleg illetményeinek további 
kiszolgáltatása az illetékes adóhivatalnál letil-
tandó s az iratok a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez fölterjesztendők. 

Kelt Budapesten, 1907. évi június hó 30-án. 

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

A tanítóképzés egyik kellékéről. 
A tanítói fizetésrendezéssel kapcsolatosan 

homloktérbe került a tanítóképzés megjavítása 
is. Ezen fontos kérdés megoldása azonban sok-
oldalú megfontolást igényel, mert miként nagy-
nevű vezérünk a tanítói fizetésrendezés vitájá-
ban oly bölcsen megállapította : a tanítóképzők 
rendezését célzó törvényjavaslatnak a pedagógiai, 
erkölcsi, szociális és hazafias szempontok helyes 
összeegyeztetéséből kéli kialakulnia. A körvona-
lozott eszmék harmonikus megvalósítására tény-
leg égető szükségünk van, mert a kilátásba 
helyezett törvényjavaslat lesz hivatva egyrészt 
elzárni a tanítói pályát azon elemek elől, amely 
elemek bejuthatása a tanítói állás tekintélyét 
ma olyannyira leszállítja ; másrészt biztosí-
tani a különböző színvonalon álló azon egyes 
tanítóképzők fogyatkozásainak megszüntetését, 
amely tanítóképzők ma oly hiányosan töltik 
be hivatásukat s a tanítóképzés egységes szín-
vonalra való emelését egyenesen illuzdriussá is 
teszik. Az iskola csak akkor oldhatja meg kel-
lően föladatát, ha a tanító bír mindazon kel-
lékekkel, amelyek a kitűzött cél eléréséhez 
szükségesek. A tanítói állás anyagi oldalának 
rendezése után természetszerűleg következnie 
kell az erkölcsi oldal emelésének is, mert az 
természetellenes lenne, hogy a kellő alapok-

kal bíró s hivatása magaslatán álló tanító-
képzőkből kikerült, képzett tanítók a sokszoros 
fogyatkozású tanítóképzőkből kikerült, nagyon 
is gyenge képzettséggel bíró tanítókkal egyenlő 
ellátást és elbánást nyerjenek. Ezen lehetet-
len állapot orvoslása immár halaszthatatlan 
kötelességgé vált. A tanítóképzés rendezése 
által az erkölcsi színvonal emelése is bizto-
síttatik s így teljes reménnyel várhatjuk 
majd, hogy a tehetségesebb erők is mind szá-
mosabban lépnek jövőben a tanítói pályára. 
Amily bölcsen megoldotta vezérünk a tanítói 
fizetésrendezés ügyét, bizonyára épen olyan 
bölcsen és áldást ígérőleg fogja megoldani a 
tanítóképzés rendezését is. Nyugodt lélekkel 
tekinthetünk a megoldás elé. Jelenleg nem is 
a tanítóképzés rendezésének tulajdonképeni tár-
gyával, hanem a tanítóképzőkkel kapcsolatos 
gyakorló-iskolával óhajtok foglalkozni, fölhíván 
ezzel a közfigyelmet annak nagyfontosságú 
hivatására, hogy így a tanítóképzés rendezésé-
nek keretében ezen intézmény is kellően érté-
keltessék, s rávonatkozólag is a biztosító ren-
delkezések megtétessenek. 

Tanítóképző-intézeteinkben a tanítójelöltek a 
gyakorlati működésre is előkészíttetnek. E célra 
szolgálnak a tanítóképző-intézetek mellett fönn-
álló gyakorló-iskolák, amely gyakorló-iskolák 
azonban jelenleg sok helyen nem felelnek meg 
a kívánalmaknak. Állami tanítóképzőinkben 
két tanév óta nagyon életrevaló újítás hozatott 
be : az egyes szaktanároknak tárgyuk köréből 
a gyakorlati tanítást be kell mutatniok, szóval 
az elméleti előadás gyakorlatilag is megerősít-
tetik. Elemi iskoláink túlnyomó része osztatlan, 
minek következtében a gyakorló-iskolának is 
osztatlannak kell lennie. Hogy fiatal tanítóink 
helyüket mindjárt pályájuk kezdetén is fönn-
akadás nélkül tölthessék be, azt a gyakorló-
iskolák vannak hivatva biztosítani. Ha a tanító-
jelölt a gyakorló-iskolában úgy ismeri meg az 
osztatlan iskolát, mint amilyen az tényleg falu-
helyen, akkor a szerzett ismeretek alapján mű-
ködését életképesen kezdheti meg. Ha ellenben 
a tanítójelölt a gyakorló-iskolában mesterkélt, 
s csak az elméleti tudáson fölépült ismereteket 
sajátíthatott el, úgy a gyakorlati életben nehe-
zen fog boldogulhatni, s évek kellenek hozzá, 
míg a helyes alapot és a természetes irányt 
megtalálhatja. Magától értetődik, hogy a gya-
korló-iskolában az osztott iskolával is meg kell 
a tanítójelölteknek ismerkedniök, ez azonban a 
külön osztott gyakorló-iskola föltétlen beállí-
tását nem igényli, miután az osztott iskola képe 
az osztatlan gyakorló-iskolában is, a szükségkép 
mérten, bemutatható. Aki az osztatlan iskola 
vezetésében teljes jártasságot szerzett, az az 
osztott iskolához jutva, ennek vezetésében is 
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otthon fogja magát találni. A nehezebbről a 
könnyebbre átmenni fönnakadás nélkül lehet, 
míg megfordítva, az ellenkezőt találjuk. A gya-
korló-iskoláknak a tanítóképzésre kiható nagy 
jelentőségét tehát nem lehet eléggé hangoztatni, 
s fölötte szükséges, hogy velük most, a tanító-
képzés rendezésének küszöbén, behatóbban fog-
lalkozzunk. 

Az élet nagy mester. A nyomorúság, a szük-
ség és a kényszerhelyzetek találékonyakká teszik 
az embereket. A tudomány fejleszti ugyan elmén-
ket s képessé tesz bennünket arra, hogy az 
élet nehéz viszonyaiban boldogulhassunk és 
helyünket sikeresebben tölthessük be ; vannak 
azonban dolgok, amelyek elvégzéséhez nem elég 
a tudományos előképzettség, hanem szükséges 
ahhoz még a gyakorlati jártasság is. Ilyen dolog 
a tanítás is. Ezért nyernek a tanítójelöltek az 
elme'leti oktatáson kívül gyakorlati kiképzést 
is. Ámde a gyakorló-iskolában esak akkor sajá-
títhatják el eredményesen a kellő ismereteket, 
ha a gyakorló-iskolák tanítója bír azon gya-
korlati jártassággal, fogásokkal és modorral, 
amiknek segélyével a tanítás sikere kellően 
biztosítható. Jó tanítónak ler.ni nagy mesterség. 
Nem elég ahhoz a sok tudás és szorgalom. A 
tanítónak életet is kell a munkába öntenie. 
Ismernie kell a gyermek kedélyvilágát s le kell 
tudni ereszkednie e kedély világba. Ügyes fogá-
sokkal kell élnie, hogy az egyszerű falusi gyer-
mek figyelmét fölkelthesse, ébren tarthassa és 
az ismereteket neki haszonnal át is adhassa. 
Például fölhozom a beszéd- és értelemgyakor-
latot. Ennek sikeres alkalmazását könyvből el-
sajátítani teljes lehetetlenség. Itt az elméleti 
tudás cserben hagy bennünket, s csak gyakorlott 
és jeles tanítók előadásainak megfigyelése által 
szerezhetjük meg, illetve sajátíthatjuk el a 
szükséges képességet. Már pedig a beszéd- és 
érteíemgyakorlatok helyes alkalmazása nemcsak 
az ismereteknek könnyed átadhatása,hanem nem-
zetiségi vidékeken a magyar nyelv sikeres el-
sajátíttatása tekintetéből is : az elemi iskola tan-
tárgyai között az első helyet kell hogy elfoglalja. 
Aki a beszéd- és értelemgyakorlatokat játszian 
s a gyermek eszmevilágához mérten képes 
megtartani, az nemcsak a közismereti tárgyakat 
tudja haszonnal ismertetni, hanem a magyar 
beszédet is könnyedén és rövid idő alatt sajá-
títtatja el növendékeivel. Ezokból a gyakorló-
iskola tanítójának megválasztásánál sohasem 
a magasabb tudományos képzettséget, hanem 
mindenkor a gyakorlati képességet kell alapul 
"jenni : mert a gyakorló-iskolában nem szak-
képzett tanárra, hanem a gyakorlati tanítás 
terén kitűnt miwía-tanítóra van szükség. Ez 
azonban nem zárja ki a magasabb képesítés 
megszerzését, sőt az annak megszerzése iránti 

törekvés csak elismerést, dicséretet és jutalmat 
érdemel. A magasabb képesítés megszerzése 
azonban a gyakorlati tapasztalatokat és képes-
séget sohasem pótolhatja. Valamint a népok-
tatás bölcsőjének : a tanítóképző-intézeteknek 
a népoktatás világából s úgy a tanfelügyelőség 
hatásköréből való elvonását elhibázott kívána-
lomnak tekintem ; épen úgy a gyakorló-iskolában 
kellő gyakorlati képességgel nem bíró, magasabb 
képesítésű tanító alkalmazását a tanítóképzésre 
előnyösnek nem tartom. A tanítóképzők ugyanis, 
míg a kir. tanfelügyelői hatáskörből való elvonás 
által elvesztenék azon kapcsokat, amelyek ma 
a népoktatási intézményekkel egybeforrasztják, 
addig a gyakorló-iskolák tanárok vezetése alatt 
elvesztenék eredeti jellegüket. A gyakorló-isko-
lát természetes voltából kivetkőztetni nem szabad, 
Mihelyt ott a mesterkéltség és az elméleti 
tudomány lesz úrrá, azonnal elveszti az iskola 
voltaképeni célját, mert a tanítójelöltek már 
nem sajátíthatják el benne úgy és akként azon 
ismereteket és fogásokat, amiként nekik a falusi 
iskolákban azokra szükségük lesz. A gyakorló-
iskolai tanítói állás legyen az a jutalom, amely-
nek élnyeréseért a tanítóság nemes versenyt 
fejthet ki. A gyakorló-iskolai tanító megválasz-
tásánál szerintem a következők volnának biz-
tosítandók : 

1. legalább tíz évi gyakorlati működés, amely 
működés alatt az illető bebizonyította a minta-
tanítói állásra való hivatottságát ; 

2. a kétévi próbaidő behozatala, amely két 
év alatt az illető részére a magasabb fizetés 
helyi pótlékként adassék meg. Ezáltal az alkal-
masnak nem bizonyult egyén minden fönnakadás 
nélkül előbbi állásába visszahelyezhető legyen; 

3. a tanító kedélyállapota és természetének 
különös figyelembevétele, mert a vidám kedélyű 
és közlékeny természetű egyén sokkal alkal-
masabb mintatanítóul, mint a komoly kedélyű 
és zárkózott természetű ; 

4. mindenkor az illetékes kir. tanfelügyelő 
javaslata alapján választassák ki az alkalma-
zandó tanító. Megválasztásnál az illető alkalmas 
voltán kívül minden mellékkörülmény kérlelhe-
tetlenül mellőzendő ; 

5. a gyakorló iskola tanítója 2 — 3 évenként 
több napos iskolalátogatási körútra küldessék 
ki a kir. tanfelügyelő által kijelölt tanítók is-
koláiba, hogy az ott szerzett tapasztalatokat 
azután a gyakorló-iskolában haszonnal értéke-
síthesse. Minél több kiváló tanító munkásságát 
figyeli meg a gyakorló-iskola tanítója, annál 
inkább lesz képes hivatását sikeresebben be-
tölteni. A gyakorló-iskola tanítójának folytonos 
képzése az iskolalátogatások által rendkívül 
fokozta tnék. 

(Déva.) Szabó Elemér. 
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Apró történetek. 
Ödön. 

Kilenc éves volt — nagy,- erő-, korához 
mérten rendkívül fejlett fiú — s a II-ik vegyes 
osztályba járt. Ugy minden szent időben egy-
szer jött föl, kétszer, legjobb esetben háromszor 
egy héten. Mert Ödön külvárosi gyerek volt, 
s előszeretettel kiabálta_ mint rikkancs a Fő-
utcán: „Friss Újság!" így vált aztán új-ággá 
ő maga is az iskolában. Ha eljött, figyelemre-
méltó tevékenységet fejtett ki. Szünetkor átlag 
5—6 fiút vert meg. Óraközben következetesen 
faragta a padot, dobogott lábával, mint valami 
nemes paripa, a mellette ülőkön csípett akko-
rákat, hogy azok sikoltásukkal megzavarták 
magyarázatomat, míg ő példás csöndben ült 
helyen. Meghúzta az előtte ülő lányok haját, 
legyeket mártogatott tintába, aztán nagylelkűen 
szabadon bocsátotta őket, hogy a fürdő után 
megpihenhessenek valamelyik gyermek könyvén, 
orrán, vagy irkáján. 

Megintettem, — vállát vonogatta. Erősen 
lehordtam, — kiöltotte rám a nyelvét. Meg-
vertem, — sűrű, gubancos, fekete haja alól 
sötéten nézett rám s villogó farkastekintete 
méregette a távolságot köztem s a csizmaszá-
rába rejtett bicskája közt. 

Hogy legalább — ha már engem vérig 
bosszant — tanulótársait ne háborít-a, leültet-
tem asztalom mellé a dobogóra. Néhány perc 
múlva széles hátát véletlenül nekifeszítette az 
asztalnak. Az asztal rám zuhant s érzékenyen 
megütött. Egy üveg tinta, mely rajta volt, 
tönkretette ruhámat, osztalykönyvemet. Ödön 
mindezt őszinte örömmel nézte. 

Ezzel az Ödönnel együtt járt iskolába egy 
I-ső osztályos kisleány. Szöszke, selyp és olyan 
csöpp, mintha egyenest a pólyából vették volna 
ki. S mit látok egyszer? Ödön, az osztály leg-
nagyobb s idősebb tanulója, a verebeket kop-
pasztó, legyeket tintában fürdető Ödön, ozson-
náját, egy remek pogácsaalmát, odaadja a csöpp 
Juliskának. Aztán karjára kapja, úgy viszi 
végig az iskolaudvaron. Juliska fülébe kapasz-
kodik, s ez tán fáj is, de Ödön nevet — és 
tűri. Odamegyek hozzá. Leteszi a kisleányt s el 
akar futni. Még idején megfogom a karját. 

— No, csak lassan ! Hova sietsz ? —- Daco-
san néz rám. 

— Nem bántottam én most senkit! 

— Hiszen nem azért jöttem hozzád, Ödön. 
Csak azt szeretném tudni: szereted Juliskát? 

— Szeretem, mert olyan csöpp és furcsa. 
— No, ha szereted s jól viseled magad, 

ezután mindig melletted ül a padban. 
És óh ! Nyolcadik világcsodája ! Ödön e nap-

tól fogva soha semmi galibát sem csinált többé 
az iskolában. 

A részvét jutalma. 
Nagyon fehérarcú, színtelen és szótalan kis-

leány volt Nagy Rozál. Épp azért soha sem 
illettem feddő szóval, még ha nem is tudta 
leckéjét. Egy délelőtt a krétától beszéltem a 
gyermekeknek. Hogy meggyőződjenek arról, 
miszerint a krétának nincs íze, egy leánykának 
azt mondtam, nyalja meg a krétát. Erre el-
nevette magát az egész osztály. Amint nézem 
a kacagó bohókat, látom, hogy Nagy Rozália 
oldalt dől a padban. Rá szomszédjára. Az föl-
sikolt. Odarohanok s fölkapom a vergődő, sze-
rencsétlen gyermeket. Tanulótársait kiküldtem 
az udvarra, hogy ne legyenek az iszonyatot 
keltő látvány tanúi. Pamlag nincs az iskolában, 
leültem hát a földre s ölembe vettem a beteg 
fejét. Az epileptikus rohamában hánykolódott, 
öklével ütött. Fölgomboltam ruháját, szívét 
dörzsöltem . . . hasztalan ! Rozika nem tért 
magához. Szülei tanyán laktak, onnan járt be. 
Kiküldtem hát szüleiért a tanyára. S mivel 
Rozikát nem hagyhattam magában, délelőtt 10 

o»/ _ o <
 1 

órától délután 3 óráig ültem az iskola padló-
ján, az eszméletlen gyermekkel ölemb°n, — 
étlen-szomjan. 

Végre megállt egy szekér az iskola előtt s 
leszálltak róla Rozika apja, anyja, nagyanyja. 
Pattanásig túlfeszült idegeimen e pillanatban 
előre végignyilallott az anya fájdalma, ki most 
íme — rögtön — sikoltva borul beteg gyer-
mekére. 

Tévedtem. Az anya első pillantása nem gyer-
mekét illette. Mint bősz fúria rontott nekem s 
ádáz gyűlölet hangján ripakodott rám : „Mit 
csinált a magzatommal? Mit csinált vele?" 

Az már aztán nem is tartozik ide, hogy 
Rozika, mikor másnap magához tért, első sza-
vával engem hívott. De nem mehettem hozzá. 
Mert az átélt jelenet következménye gyanánt én 
feküdtem 10 napig eszméletlenül, forró lázban. 
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Pap Sára. 
Korához mérten túlságos magas, vékony, 

szőkehajú, ragyogószemü lányka volt Pap Sára. 
Nagyon szerettem öt. Mindig keserűség fogott 
el arra a gondolatra, hogy e ragyogó szemek 
nemsokára örökre lecsukódnak. Mert láz festette 
arcára azokat a szép piros rózsákat. Tüdő- és 
szívbaja volt. Föl is mentettem őt a tanulástól, 
s megkértem anyját, vigye haza. De a gyer-
mek sírva ölelt át s úgy kért, hogy hadd jár-
jon tovább iskolába, mert otthon nem lát 
engem. Es följárt — míg járhatott. Tavasszal 
mégis elmaradt. És egy emlékezetes délutánon 
eljött hozzám testvére. 

— Nagyon szeretné látni Sára a kisasszonyt. 
Azonnal föltettem kalapomat, befőttet pakol-

tam egy kosárkába s mentem a hívó szó után. 
A konyhában köszöntött az anya. Meszelt. 
— Miért nincs a kisleánya mellett ? — kér-

deztem. 
— Nem lehet. Meszelek, hogy tiszta legyen 

a ház — a temetésre. 
Bementem. Fülledt levegő csapott meg. Alig 

ismertem meg az ágyban fekvő kicsi Sárát, 
kinek sovány testecsk éjére nagy, nehéz dunyha 
volt dobva. Csak suttogott már, hangja csen-
gése elveszett. 

— Egész nap az ajtó felé néztem ! — mondta. 
— Tudtam, hogy eljön. 

Kinyitottam az ablakot. Nagyot lélegzett, 
amint betódult az enyhe májusi levegő. 

— Beh jó így! 
Levettem róla a nehéz dunyhát. Fölbontot-

tam a befőttet s szájába adtam egy kanállal. 
— Nagyon jó ! — szólt. De azért nem kí-

vánt többet. 
Elsorvadt karocskáival lehúzta fejemet pár-

nájához s úgy suttogta : 
— Anyám s a szomszédok, mind, akik ide-

járnak, azt mondják, meghalok. Úgy-e, akkor 
köt nekem szép koszorút? 

Élni fogsz, kicsi Sárám. Meggyógyulsz. Ker-
temben magad tépsz virágot, úgy kötök koszo-
rút s a fejedre teszem. De a gyermek maka-
csul, sürgetve ismételte: 

— Ugy-e, ha meghalok, hoz koszorút? 
Alkonyodott. Mennem kellett. 
— Holnap megint eljövök. Mit hozzak neked, 

kicsi Sára ? 
— Ne hozzon nekem semmit, csak jöjjön el. 

De most, most szeretném ha itthagyná a kez-
tyűjét. Olyan jó azt cirógatni . . . 

Megcsókoltam. Nagynehezen felült. Keztyű-
met ott szorongatta kis kezében s pillantása az 
ajtóig kísért. Örökké látni fogom az ártatlan-
ság e segélyért esdő, szomorú, szeretetteljes, 
búcsúzó pillantását. 

Másnap reggel már zúgtak a harangok a 
kicsi Sárának. Atyja meghúzatta valamennyit. 

— Most adom férjhez a lányomat ! — mondta, 
mikor nálam járt. S kérges kezével megtörülte 
síró szemét. 

És én is könnyes szemmel tördeltem kertem-
ben fehér orgona ágát, nagyvirágú, kábító 
jázmin gályáit, hogy kívánsága szerint koszorút 
vigyek a kicsi Sárának. Nagyot, hófehéret. 
Osztálytársaival mentem temetésére. Hogy jött 
a kántor a fiúkkal, a kisleányok kört képez-
tek a kék koporsó körül. Nekem széket hozott 
egy öregasszony. Nem ültem le. Tartom a ha-
lált olyan nagy úrnak, mint sok mást, aki előtt 
állanunk kell, míg ő maga nem int. Ráborult 
az anya a koporsóra. Szellő lebegtette a ko-
szorúk szalagjait. S a napfényes légben pillan-
gók suhantak el s ott kerengtek letört fehér 
virágom koporsója körül. S a fölzendülő ének-
kel, virágok fölszálló illatában, koporsóra hulló 
rezgő napsugárban fájdalmasan búcsúzott lel-
kem a kicsi Sárától. 

— Isten veled édesem, Isten veled ! Bocsásd 
meg. hogy néha megintettelek, megdorgáltalak, 
mint más gyermekeket. Nem tudtam még akkor, 
hogy neked nem lesz szükséged földi tudo-
mányra, hogy hamarabb fogsz többet. . . min-
dent tudni nálam. 

Egy mögöttem álló parasztasszony hangos 
megjegyzésére rezzentem össze. Szomszédját 
meglökve mondta: 

— Milyen gőgös, kényes ez a tanítókisasz-
szony. Nem ül le szegény ember házánál . . . 
és még csak bele sem énekel a zsoltárba . . . 

(TörokszentmiUós) Szentimrei Mártha. 

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

Köszönetét nyilvánította: a „Veszprémi 
Takarékpénztár Részvénytársaság "-nak, amely 
1190 K-t, a „Pápai Takarékpénztár Részvény-
társaság"-nak, amely 740 K-t és a „Veszprém-
megyei Takarékpénztár Részvénytársaság "-nak, 
amely 210 K-t adományozott népiskolai és 
közművelődési célokra; Kisújfalu község kép-
viselőtestületének, amely 539 K 46 f összeggel 
egy „tanszeralap"-ot létesített s ezen alapból 
az ottani ev. ref. felekezeti el. isk. fölszerelé-
sére 406 K-t adományozott. 

Kinevezte: Trozner József oki. tanítót a 
királylehotai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tóháti 
Ilona állandó h. óvónőt a muraszombati II. 
sz. áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Jovánovits Sándor farkasdi (volt határőrvidéki) 
közs. isk. r. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : JBozán 
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Péter és neje, Bozánné Molnár Klára szászsebesi 
és Tólvaly Géza és neje, Tolvalyné Farkas Gab-
riella alvinczborbereki áll. el. isk. tanítókat, 
ill. tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Tröszt István 
temesvári közs. el. isk. ig.-tanítónak évi 2640 K-t ; 
Vélku Miklós karánsebesi gör. kel. el. "isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Csima János abai róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Iíerczeg Erzsébetnek évi 517 K- t ; 
néh. Lukács István kőtelepi nyug. gör. kath. 
tanító özv., szül. Bojkovich Johannának évi 
314 K-t ; néh. Palásti Gusztáv nyug. tata-
bányai társulati el. isk. tanító özv., szül. Eliren-
reich Álojziának évi 800 K-t, két kkorú árvájá-
nak összesen 266 K 66 f-t ; néh. Mihálovics 
Péter bányapataki gör. Kath. tanító özv., szül. 
Egreczky Zsófiának évi 342 K-t, Theodor nevű 
kkorú árvájának 57 K-t, együtt 399 K-t; néh. 
Lakó József ókécskei nyug. ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Nagy Judithnak évi 512 K- t ; 
néh. Hoznék Frigyes nyug. szirki ág. ev. tanító 
özv., szül. Cseh AIáriának évi 580 K-t; néh. 
Hamar Bálint oroszfalvi nyug. közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Bardocz Teréznek évi 420 K-t ; 
néh. Kakuszi Ferenc szegedi közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Elek Máriának évi 640 K-t, Béla és 
Mária nevű kkorú árváinak egyenként 106 K 
66 f-t, együtt 213 K 32 f-t, mindössze 853 K 
32 f-t ; néh. Horváth Kálmán volt siófoki róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Molnár Julian-
nának évi 684 K 40 f-t és Julianna nevű kkorú 
árvájának évi 114 K 7 f-t, együtt 798 K 47 f-t ; 
néh. Csulin József nyug. vrányi gör. kel. tanító 
özv., szül. Murgu Annának évi 549 K- t ; néh. 
Ormosi Ede szenttamási nyug. ág. h. ev. tanító 
özv., szül. Pados Karolinának évi 427 K-t, egy 
kkorú árvájának pedig évi 71 K 17 f - t ; néh. 
Mhu Simon volt gyantarohányi gör. kel. el. 
isk. tanító özv., szül. Caba Szovetának évi 350 
K-t, Lavinia és Honória nevű két kkorú árvá-
jának egyenként 58 K 33 f-t, együtt 116 K 
66 f-t, mindössze 466 K 66 f-t; néh. Dudás 
Ferenc csongrádi áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Forgó Magdolnának évi 640 K-t, Ferenc, Gyula 
és István nevű kkorú árváinak egyenként évi 106 
K 6673 f-t ,együtt320 K-t, mindössze 960 K- t ; 
néh. Molnár Imre kecskeméti nyug. közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Schlachta Herminának 
évi 660 K-t ; néh. Formády János fehértem-
plomi áll. el. isk. tanító özv., szül. Lakusz 
Etelkának évi 680 K-t, Róza, Ernő és Gizella 
nevű három kkorú árvájának egyenként 113 K 
33 f-t, együtt 339 K 99 f-t, mindössze 1019 K 
99 f-t ; néh. Farkas Károly sepsibodoki áll. el. 
isk. ig.-tanító özv., szül. Simon Juliannának évi 
600 K-t ; néh. Andrasovszky Ferenc volt felső-

vadászi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Tarnovszky Annának évi 355 K-t, Ágnes nevű 
kkorú árvájának 59 K 17 f-t, mindössze 414 K 
17 f-t . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tudomásul. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 

alapján utalványozandó fizetéskiegészítési és 
korpótlék-államsegélyek minden egyes tanítói 
állásra nézve külön-külön, az illető iskolafönn-
tartók kérvénye és a most már kibocsátott 
Utasításban megjelölt okmányok alapján fog 
elbíráltatni. A fönnebb érintett törvény alapján 
a f. év II. felére 100 K előleget csak azon 
tanítók kaptak, kiknek részére az 1893. évi 
XXVI. t.-c. rendelkezései értelmében fizetés-
kiegészítő államsegély utalványozva volt; azon 
tanítók, kik pusztán korpótlék-államsegélyben 
részesültek, előleget nem kaptak, azok számára 
tehát csakis az eddig esedékes korpótlékokat 
folyósították és pedig a hivatkozott törvény 
31. §-a alapján, 19 10. évi szeptember hó végéig. 
Ez az intézkedés azonban a tanítók maga-
sabb korpótlék-igényét egyáltalában nem érinti ; 
ha tehát valakinek 1910. évi szeptember 
30-ika előtt magasabb korpótlékra igén) e 
van, annak ezért a bevezetőleg jelzett módon 
iskola fönntartója útján folyamodnia kell. — 
Sch. A. Endrőd. Követelheti. — C. J. Sína. 
Kérvényét a kir. tanf.-ség útján adja be s mel-
lékelje oklevelét és működési bizonyítványát. — 
0. S. Alsóság. Szíveskedjenek a kir. tanf.-
ségnél megtudni. — Billédi tantestület. A nem 
magyarajkú iskolák tantervi utasítása most van 
kiadás alatt. Alkalmasint mi is közölni fogjuk. — 
H. I. Győr-Szabadhegy. Nem; az egyetemre 
csak érettségi vizsgálat alapján lehet beirat-
kozni. „ Különbözeti " vizsgálat nincs. — 
S. Szilágy m. Nem köteles a törvényes, lét-
számon fölül tanítani. Követelheti. — A. J . 
Pá tka . Mi sem ismerjük az illető egyházi 
törvényeket. — M. J . Siklósd. Nincs benne a 
törvényben, de a mi nézetünk szerint a tanító® 
kérheti. — B. It . Fény . Nem ismerünk olyat. — 
Sz. J . A végrehajtási utasítás megjelenését 
jelezni fogjuk. — P . H. 1. Nem. 2. és 3. Ezt 
a méltányosság és józanság elvei szerint kell 
elintézni. 4. Kérhetik. — H. N. Bajsa . Kérdezze 
meg a kir. tanfelügyelő úrtól a visszautasítás 
okát. Addig mi nem mondhatunk véleményt. — 
K. D. Nőtincs. Az 1868. évi XXXVIH. t.-c. 
45. §-a, továbbá a 26.287/1887. és a 24.959/1892. 
sz. miniszteri rendeletek értelmében ott, ahol 
a más hitfelekezethez tartozó gyermekek a 
létező felekezeti iskolába járnak, szüleik ezen 
iskola költségeihez ugyanazon módon és arány-
ban kötelesek járulni, mint azon hitfelekezet 
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tagjai, mely az iskolát fönntartja. A hozzájáru-
lás az iskola fönntartásával járó rendes kiadá-
sokra terjed ki, de nem vonatkozhatik új iskola 
létesítésével kapcsolatos költségekre, kivévén 
természetesen az önkéntes elvállalás esetét. — 
K. Gy. Szintye. Tornatanfolyam ügyében szí-
veskedjék a Nemzeti Tornacsarnok igazgató-
ságához fordulni. — D. S. Világos. Köteles 
tagja le mi a megyei tanítóegyesületnek. — 
St. E. Mártonka. Benne lesz a végrehajtási 
utasításban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Apponyi Albert gróf vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter megkezdte nyári szabad-
ságát és július 17- én elutazott a fővárosból 
Eberhardra, ahonnan családjával együtt egy 
déltiroli fürdőhelyre megy nyaralni. Távollété-
ben Molnár Viktor államtitkár vezeti a kul-
tuszminisztérium ügyeit. 

— A Gazdasági Ismétlő Iskola, lapunk 
gazdasági mellékletének kitűnő rovatvezetőjét: 
Królopp Alfréd gazdasági iutézeti tanárt Da-
rányi Ignác foldmívelésügyi miniszter a VII. 
fizetési osztály harmadik fokozatába gazdasági 
akadémiai tanárrá nevezte ki. 

— Az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehaj-
tási utasítása e sorok megjelenésével együtt 
jelenik meg az egyetemi nyomdában, ahol 1 K 
20 fillérért lesz kapható. Az Utasítás, melyhez 
több melléklet van csatolva, nagyon terjedel-
mes, de azért mi is fogjuk közölni, hogy minden 
tanítónak alkalma legyen azt megismernie és, 
mivel a Néptanítók Lapja megőrzésére több 
miniszteri rendelet van, állandóan meg is tartania. 

— Egy aranyérdemkeresztes tanító ün-
neplése. Dány János mosonszentjánosi igazgató-
tanítót, aki már 54 év óta működik a tanítói 
pályán s eredményekben gazdag működést tud 
fölmutatni, a király az arany érdemkereszttel 
tüntette ki, elismerve a népoktatás terén fél-
századot meghaladó működésének érdemeit. 
Az arany érdemkereszt átadása július 14-én folyt 
le. Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő tűzte mel-
lére az érdemrendet, a főispán megbízásából, 
az ünnepelt érdemeit méltató és elismerő beszéd 
kíséretében. Czingráber Lajos mosoni plébános, 
pápai kamarás az egyházmegyei főtanhatóság 
nevében, Erényi Károly szentpéteri plébános, 
kerületi segédtanfelügyelő a kerületi papság, 
Békeffy Kálmán helybeli plébános az iskolaszék, 
Pataki Vilibáld magyaróvári áll. tanító, a „Mo-
sonvármegyei Alt. Tanítóegyesület" alelnöke az 
egyesület és a mosonmegyei tanítói kar, Hut fiesz 

Mihály községi bíró a község lakossága és 
Háziinger József középiskolai tanár volt tanít-
ványai nevében üdvözölte az aranyérdemkeresz-
tes tanítót. Könnyező szemekkel, meghatott-
ságtól remegő hangon mondott az ősz tanító 
mindegyik üdvözlőnek köszönetet. Az ünnepségen 
jelen volt az egész község apraja-nagyja, akik-
nek egy-kettő kivételével mindnek Dány János 
volt a tanítója s kevés szem maradt szárazon, 
amidőn tanítójukat ily fényes kitüntetésben 
részesülni látták. Az ünnepség folytatása a 
kaszinóban rendezett estebéd volt, hol az ünne-
pelt tanítót Hegyi Miklós főszolgabíró köszön-
tötte föl. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Tanítók Háza 
javára : szobaalapítványra (a rahói esperesi 
kerület gk. tanítóinak gyűjtése, tavaszi gyűlé-
sük alkalmából) 12 K. (Ehhez járultak: Pa-
szidyka János 2 K, Lyaochvics Mihály 1 K, 
Meskó László 1 K, Popovics Sándor 1 K, 
Szinetár Bazil 1 K, Fedorka Bazil 1 K, Petreczki 
László 1 K, Szopkó László 1 K, Balázs Bazil 
1 K, Jaczina Bazil 1 K, Bonkáló Sándor 1 K = 
12 K.) Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Lemondások. Dr. Göőz 
József, a Tanítók Házai igazgató-tanácsának 
elnöke, megrendült egészségi állapotára való 
tekintettel az Eötvös-alap elnökségénél beadta 
lemondását ; az alelnöki állásról tudvalevően már 
régebben lemondott. Trajtler Károly és Ujváry 
Béla pedig a M. Tanítók Orsz. Bizottságában 
viselt igazgató-tanácsosi tisztségükről küldték 
meg lemondásukat Kozma László elnöknek. 

— Halálozások. Bohn Nándor soproni róm. 
kath. el. isk. ig.-tanító július hó 17-én, életé-
nek 48-ik, sikeres tanítói, illetőleg igazgatói mű-
ködésének 26-ik évében jobblétre szenderült. — 
Csicsó Zsigmond, mezőtúri ref. tanító, életének 
51-ik, tanítóságának 30-ik évében, július hó 
18-án rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

Szerkesztői üzenetek. B. J. Tapolcza. Mind-
két törvényt egész terjedelmében közöltük, azokban 
az illetmények is föl vannak sorolva s így kérdését 
nem értjük. — K. J. Pusztaföldvár. Hivatalból veszik 
föl. — L. K. Sári. Iskolai belső fölszerelést ingyen 
nem lehet kapni. — M. J. Mi csak a hozzánk hiva-
talos úton beküldött rendeleteket közölhetjük ; a 
szóban forgókat nem kaptuk meg. — ír. M. Huszt. 
Kérvénye nincs a minisztériumban. 

Tartalom : A tanítók jogviszonyai. Ember János. — 
A: gyermekmenhelyekről. Tas József. — A fegyelmi 
szabályzat. — A tanítóképzés egyik kellékéről. Szabó 
Elemér. — Szü óra : Apró történetek. Szentimrei 
Mártim. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

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

Budapest, 1907. 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 kiírandó. 

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

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

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

Késcira/toltat n e m ad/unlt vissza.. 

A Végrehajtási Utasítás. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk végre-

hajtására az Utasítás, mint lapunk utóbbi 
számában jeleztük, a m. hét végén meg-
jelent s közlését alább mi is megkezdjük. 

Az Utasítás hét fejezetre oszlik. 
Az I. fejezet az illetmények megálla-

pítását tárgyalja, s fontos intézkedései, 
hogy minden tanítói állásról javadalmi 
jegyzőkönyv fölvételét rendeli el s előírja, 
hogy az annak megállapításai ellen föl-
merülő kifogások közigazgatási tárgyalás 
során rendezendők. Ugyancsak kötele-
zővé tétetik, hogy minden tanító díj-
levelet kapjon, mely illetményeit föl-
tüntetni van hivatva. Az ez ellen föl-
merülő kifogások is közigazgatási úton 
orvosolandók. Az eljárás rendje szabatos 
megállapítást nyert. Ily módon tisztázva 
lévén a tanítói járandóság, az e címen 
nyert részletekről minden tanító pontos 
jegyzéket tartozik vezetni, mely alapjául 
szolgál a hátralék hivatalos behajtásá-
nak is. Ezek által kívánja a miniszter 
elérni ós ellenőrizni azt, amit maga a 
törvény elrendel, hogy a tanítók összes 
javadalma kétséget kizárólag tisztán 
álljon és kiszolgáltatva legyen. 

A II. fejezet az államsegély engedé-
lyezése körüli eljárásról szól s a szük-
séges intézkedéseket tárja föl — nyo-
matékosan rámutat, mint az engedélye-
zés föltételére — a magyar nyelv kellő 

tanítására s a hazafias szellem ápolásá-
nak szükségességére. Üdvös intézkedés, 
hogy a tanítók államsegélyét az adó-
hivatalok portómentesen küldik meg. 

A III. fejezet az államsegélyezós kü-
lönös föltételeit taglalja. I t t szembeötlik 
annak meghatározása, hogy nem elég a 
tanulókat az iskolában csupán hat évig 
visszatartani, de a hat évfolyamon tény-
leg végigvezetendők és annak határozott 
kijelentése, hogy amíg nem igazoltatik, 
hogy a nem magyar nyelvű iskolákban 
a miniszter által is jóváhagyott tanterv és 
óraterv tényleg be van vezetve és hogy 
a miniszter által is jóváhagyott iskola-
szerek, iskolakönyvek, hazafias tartalmú 
olvasókönyvek használtatnak — a mi-
niszter államsegélyt nem ad. 

A IV. fejezet a nem állami elemi 
iskolákkal szemben fölállított általános, 
tehát a segélyezéstől független föltéte-
leket öleli föl s ülteti át a törvény ide-
vonatkozó, nagyon fontos intézkedéseit. 

Hangoztatja a többek közt, hogy a 
törvény 17. szakaszának ama rendelke-
zése, mely szerint a tanító „a gyermek 
lelkében a magyar hazához való ragasz-
kodás szellemét tartozik kifejleszteni és 
megerősíteni", akként értendő, hogy: „a 
tanító köteles úgy egész tanítói, vala-
mint nevelői működésében a magyar 
hazához való ragaszkodást kifejleszteni 
és ápolni és úgy az iskolában, mint az 
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iskolán kívül, buzdító szavával, maga-
tartásában adot t jó példával, szóval egész 
ténykedésével a hazafias szellemet meg-
erősíteni !" 

Az Y. fejezet a fegyelmi eljárásról 
szól s átülteti az állami tanítók fegyelmi 
szabályzatát, kiterjesztvén egyúttal a 
törvény 22. szakaszának rendelkezéseit 
a „nemzetiség elleni izgatás" vétségére is. 

Nagyon szabatosan tárgyalja a tör-
vény 2ő., 26. és 27. szakaszait, melyek 
arról szólnak, ha a tanító fegyelmi vét-
ségében az iskolaszék, egyházi hatóság, 
vagy a lelkész részes és ama fontos 
diszkrécionális jog gyakorlásának tüzetes, 
de kellő körültekintéssel történt szabá-
lyozását adja. 

A VI. fejezet a szerzetesek segélye-
zésével foglalkozik, megszabván, hogy 
az összes szerzetes tanítók és tanítónők 
tartoznak a törvényben előírt esküt le-
tenni. 

A VII. fejezet a szoros értelemben 
vett eljárási szabályokkal foglalkozik, 
tudatos s a modern jogfejlődés követel-
ményeinek megfelelő rendet írván elő. 
Helyes és méltányos intézkedés, hogy az 
eljáró közigazgatási tisztviselő költségei-
nek megtérítése felől gondoskodás tör-
ténik. 

Ennyiben adtuk az Utasítás rövidre 
foglalt ismertetését, egyebekre nézve 
utalunk magára az Utasításra, melyet 
minden nem állami tanítónak a maga 
jól fölfogott érdekében el kell olvasnia. 

A Végrehajtási Utasításra vonatkozó 
s 1907. évi 76.000. sz. a. kelt körira-
tok és az Utasítás I. fejezete alább kö-
vetkeznek. 

* 

K Ö R I R A T 
valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatósághoz. 

A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól 
és a községi és hitfelekezeti néptanítók járan-
dóságairól szóló 1907. évi XXVII. törvénycikk, 
mely az „Országos Törvénytár "-ban f. évi 
június hó 6-án hirdettetett ki, 1907. évi július 
hó l-ével hatályba lépvén, az annak 10. §-ában 
foglalt rendelkezéshez képest a m. kir. belügyi 

és pénzügyi miniszter urakkal egyetértőleg a 
törvényhatósági közig, bizottságok részére a 
törvény végrehajtása tárgyában készített Uta-
sítást kiadván, annak egy példányát, valamint 
a közigazgatási bizottságokhoz és kir. tanfel-
ügyelőkhöz egyidejűleg intézett kísérő rende-
letem másolatát van szerencsém ide mellékelten 
Címed rendelkezésére bocsátani. 

Nem kétlem, hogy Címed, tudatában annak 
a nagy horderőnek és kiváló fontosságnak, 
mellyel a szóbanforgó törvény a magyar nem-
zeti népoktatás szempontjából bír, segédkezet 
fog nekem nyújtani a végrehajtás nehéz mun-
kájához ! 

A törvényhozási tárgyalások során ismételten 
kifejtettem s ezúttal is hangsúlyozni kívánom, 
hogy ennek a törvénynek egyáltalán nem az 
a célja, hogy az a jogosult befolyás, melyet a 
hitfelekezetek az általuk fönntartott iskolák 
működésére — főleg a valláserkölcsös nevelő 
hatásnak biztosítására — gyakorolnak, csök-
kentessék vagy korlátoztassék ; avagy, hogy az 
állam oly irányú beavatkozása váljon lehetővé, 
mely az iskola felekezeti jellegének megszünte-
tésére vezetne, de igenis célja az, hogy a ma-
gyar állam területén fekvő minden iskolából 
kiírtassék a nemzet egységének megbolygatá-
sára irányuló minden törekvés, sőt, hogy a 
magyar állampolgári tudat és hazafias érzület 
ápolása tekintessék minden iskolában a nevelés 
egyik legfőbb céljának ! 

Az átmenet nehézségeit méltányolva, amint 
azokat számba veszi maga a törvény, buzgó 
közreműködést kívánok abban az irányban is, 
hogy a magyar nyelv ennek a törvénynek az 
erején kellő beosztás mellett, az anyanyelv 
elnyomása nélkül, rövid idő alatt közkinesévé 
válhasson a nemzet minden polgárának, mert 
ez a törvény egyfelől azt kívánja biztosítani, 
hogy a tanítók anyagi helyzetének kedvezőbbé 
tétele mellett buzgalmuk és kötelességérzetük 
fokozásával a népoktatás magesabb színvonalra 
emeltessék, másfelől pedig azt, hogy az iskolá-
ban és az iskola révén a hazához való ragasz-
kodás érzete fölébresztessék és szünet nélkül 
erősbbíttessék, és hogy a nemzeti egység szük-
ségszerű folyományaképp a magyar nyelv a 
haza minden polgára által elsajátíthatóvá 
tétessék ! 

És legfőként épen ezen irányban számítok 
Címed hathatós támogatására, meg lévén arról 
győződve, hogy Címed előtt is tisztán áll, miként 
a nemzet jövő boldogulására, valamint az egy-
ház fölvirágzására is csak úgy számíthatunk, 
ha a nemzet különböző anyanyelvű minden 
polgárát a vallásos buzgalom és a nemzeti egy-
ség és összetartozás erős érzete hatja át és fűzi 
együvé ! 
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Ezt óhajtom e törvény erején és az iskola 
révén elérni és biztosítani. 

E célom érdekében szükség esetén a leg-
teljesebb szigort sem, habozom kifejteni, de viszont 
az ahhoz vezető úton nyújtandó segítő kéznek 
a tőlem telhető támogatást én is rendelkezésére 
bocsátom. 

Ezek után tisztelettel fölkérem Címedet, 
hogy az Utasítást, különös tekintettel azon 
nagy korderőre, mellyel az a Címed egyházi 
főhatósága alá tartozó hitfelekezeti iskolákra 
bír, beható tanulmány tárgyává tétetni, és 
annak alapján úgy az egyes tanítói állások 
javadalmainak biztosítása, mint az államsegély 
kérvényezése, úgyszintén az iskolák és tanítók 
működésében a nemzeti iránynak biztosítása, 
a magyar nyelv tanítása és végül az iskolák 
törvényszerű elhelyezése és fölszerelése tekin-
tetében, de általában is a szükséges összes 
intézkedéseket gondosan foganatosítani és a 
főhatósága alá tartozó elemi népiskolák összes 
alantas hatóságait, iskolaszékeit az Utasításnak 
a törvényen alapuló és őket illető rendelkezé-
seihez leendő szigorú és pontos alkalmazko-
dásra kötelezni méltóztassék. 

Egyben, hivatkozással az Utasítás 7., 37. és 
45. §-aira, tisztelettel fölkérem Címet, hogy: 

a) a törvény 3. §-a értelmében a fönnható-
sága alatt álló iskolák tanítóira nézve esetleg 
fönnálló külön évötödös korpótlék-szabályzatot ; 

b) 23. §-ának első bekezdéséhez képest a 
tanítók fegyelmi ügyének ellátására vonatkozó 
szabályzatot, 

és pedig amennyiben azok nem magyar 
nyelven volnának szerkesztve, hiteles magyar 
szövegben 6 hónap alatt hozzám 3—3 példány-
ban fölterjeszteni szíveskedjék. 

Tisztelettel kérem egyúttal Címedet, hogy 
a törvény 20. §-ának rendelkezéséből folyólag 
azon nem magyar tannyelvű felekezeti iskolákat 
érintőleg, melyek államsegélyre igényt tartanak, 
a magvar nyelv, a számolás, a hazai földrajz 
és történelem, továbbá a polgári jogok és 
kötelességek tanítására vonatkozó tanterveket, 
tanrendeket, az ugyanezen tantárgyak tanításánál 
használandó tanítási segédeszközöket és tan-
könyveket, valamint az illető iskolákban hasz-
nálandó hazafias tartalmú olvasókönyveket és 
tanszereket hozzám jóváhagyás végett mielőbb 
és pedig annál is inkább bemutatni szívesked-
jék, mert ennek megtörténte előtt államsegélyt, 
legnagyobb sajnálatomra, engedélyezhetni nem 
fogok. 

Van szerencsém egyszersmind jelezni, hogy 
a törvény 19. §-a alapján már közelebb meg 
fogom Címed meghallgatása végett küldeni a 
magyar nyelv tanítása céljából a nem magyar 
tannyelvű iskolák számára készített tantervet 

s közölni fogom az evégből megállapított óra-
számot. 

Fokozatosan intézkedni fogok továbbá, hogy 
a törvény 17. §-ában foglaltakhoz képest minden 
iskola megkapja a címeres magyar nemzeti 
zászlót és megfelelő számban Magyarország 
címerét. 

Fölkérem címedet, hogy saját nagybecsű 
hatáskörében is méltóztassék közegei útján az 
iskolák helyi hatóságát s azok révén a hitfele-
kezethez tartozókat figyelmeztetni, hogy ezen 
nemzeti jelvények köztörvényi oltalom alatt 
állanak s az azok ellen elkövetett merénylet 
súlyos büntetés alá esik, és méltóztassék nyoma-
tékosan rámutatni a most jelzett törvényszakasz 
második pontjára, mely az iskolaszékekkel 
szemben súlyos felelősséget állapít meg. 

Figyelemmel továbbá a törvény 33. §-ában 
foglaltakra, mindazokból az iskolai nyomtat-
ványokból, melyek az általam megállapított 
összes rovatokat tartalmazzák, egy-egy példányt 
miheztartásul mellékelek. 

Fölhívom Címed nagybecsű figyelmét a jelen 
Utasítás függelékére is, mely főleg a tekintet-
ben bír fontossággal, hogy az iskola elenged-
hetlenül szükséges bútorzata és fölszerelése 
tekintetéből nyújt tájékoztatást. 

Végül annak a reményemnek adok kifejezést, 
hogy Címed fenkölt, hazafias érzülete és bölcse-
sége lehetővé fogja tenni, hogy a közigazgatási 
hatóságokkal egyetértő, összhangzatos működés-
ben az 1907. évi XXVII, t.-c. hatása alatt az 
egész magyar népoktatás egységes és hazafias 
iránya kifejlődésre jusson. 

Fogadja stb. 
Budapest, 1907. évi július hó 19-én. 

Gróf Apponyi Albert. 
* 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi vármegyei és városi közigazgatási 

bizottságnak.) 

A nem állami elemi népiskolák jog\ iszonyai-
ról és a községi és hitfelekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. t.-c., 
mely az „Országos, Törvénytárában f. évi június 
hó 6-án hirdettetett ki, 1907. évi július hó 
1-ével hatályba lépvén, az annak 10. szakaszá-
ban foglalt rendelkezéshez képest a m. kir. 
belügyi és pénzügyi miniszter urakkal egyet-
értőleg a törvényhatósági közig, bizottságok 
részére a törvény végrehajtása tárgyában készí-
tett Utasítást ezennel kiadom. 

Az Utasítás hét fejezetében tüzetesen meg-
szabtam egyfelől a törvényben lefektetett azon 
elvek és rendelkezések gyakorlati alkalmazá-
sának módját és zsinórmértékét, melyek a tör-

31* 
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vény pontos és szigorú végrehajtása közben, 
a tanítói illetmények megállapításánál, az állam-
segély kérése és engedélyezése körül követendő 
eljárásnál, a kérelmek elbírálásánál, az állami 
segélyezés föltételeinek mérlegelésénél, a magyar 
nyelv tanításának, a népiskolák és néptanítók 
hazafias irányú működésének és végül a meg-
torló intézkedéseknek alkalmazásánál megtar-
tandók. Másfelöl megállapítottam abban — a 
törvény rendelkezéseinek végrehajtására hiva-
tott közegeknek —• legfőként pedig a törvény-
hatósági közigazgatási bizottságoknak eljárási 
rendjét, mely úgy az ellenőrzés, mint a jog-
szolgáltatás terén minden kérdésben és a tör-
vény végrehajtásának minden mozzanatában 
szigorúan követendő jogszabályul tekintendő. 

Nem szükséges ezen alkalommal az Utasítás 
egyes rendelkezéseit részletesen és külön-külön 
ismertetnem, mivel a törvénnyel a legteljesebb 
összhangban maradva, úgy igyekeztem azokat 
csoportosítani, hogy gyakorlati alkalmazásuk 
adott esetben nehézség nélkül eszközölhető 
legyen. 

Az Utasítás egybeállításánál az lebegett előt-
tem célul, hogy amidőn a néptanítók az állam 
nagymérvű áldozatkészségéből a hivatkozott 
törvény rendelkezései folytán immár állami 
segítséggel kedvezőbb anyagi helyzetbe jutnak 
és amidőn a tanítói állás jogi helyzete és a 
tanítói illetmények rendszeres kiszolgáltatása 
biztosítást nyer; amikor tehát a tanítótól az 
odaadó buzgalmat, kötelességeinek lelkiismere-
tes teljesítését és a hazához való ragaszkodás 
érzetének szünet nélkül való ápolását elvárni, 
sőt megkövetelni lehet : rendelkezésre álljanak 
azok a szabályok, amelyek a törvényben lefek-
tetett nagy elvek átültetését a törvényből folyó 
eljárás rendjén biztosítani alkalmasak s azt 
eszközölni képesek is. 

Elvárom tehát a Címtől, hogy az Utasítást 
alapos tanulmány tárgyává tegye és az abban 
előírt teendőket úgy a saját hatáskörében foga-
natosítsa, mint az arra illetékes közigazgatási 
hatóságok és közegek által foganatosíttassa, 
illetve ezeket mondott irányú ténykedésükben 
szigorúan ellenőrizze. 

Az Utasításban, amint azt Cím látni fogja, 
az úgynevezett „esetenként való fölsorolást" 
mellőztem. Tettem ezt egyfelől azért, mivel a 
törvény rendelkezései alá vonható minden esetre 
való kiterjeszkedés úgyis elképzelhetetlen, de 
másrészt és legfőként azon okból is, mert meg-
győződésem szerint a törvény további részle-
tezés nélkül is legteljesebb mérvben megfelel 
az alkalmazhatóság követelményeinek, amint ez 
a törvény megalkotásánál folyton szem előtt 
tartatott ! 

így csupán annak hangsúlyozására szorítko-

zom, hogy Cím első és szent föladatának tekintse 
közrehatni abban, amit a törvény is elérni óhajt, 
hogy t. i. minden iskolából és minden tanító 
működési köréből necsak kizárassék a hazafiat-
lanság minden árnyéka, hanem hogy pozitíve 
is biztosíttassék a magyar nemzeti szellem ural-
kodása — összes népoktatási intézményeinkben. 

Elvárom, hogy Cím ezen irányú ténykedésében 
teljes szigort fejtsen ki és ha szüksége beáll, 
a megtorlásról is gondoskodjék, de eljárásában 
mindig a törvény alapján maradjon s ne tévessze 
szem elől, hogy a szigor és megtorlás szüksége 
nem adja meg az önkény jogát! 

Az Utasításhoz függeléket is csatoltam, mely 
arra kíván szolgálni, hogy a törvény rendelke-
zéseinek alkalmazásánál támpontot nyújtson. 

S amidőn végül megemlítem, hogy a törvény 
17. §-ában foglalt rendelkezéseknek eleget 
teendő, a magyar nemzeti címeres zászlót, eímert 
és történeti képeket fokozatosan fogom az ösz-
szes iskolák részére megküldeni, Címedet külön 
is fölhívom, hogy az iskolahatóságokat ezek 
gondos kezelésére, megőrzésére és egyúttal arra 
figyelmeztesse, hogy ezen nemzeti jelvények 
köztörvényi oltalom alatt állanak s az azok ellen 
elkövetett merénylet súlyos büntetés alá esik. 

De mutasson rá egyúttal Cím kellő nyoma-
tékkal a most jelzett törvényszakasz második 
pontjára is, mely az iskolaszékekkel szemben 
súlyos felelősséget állapít meg. 

Ezen Utasítás a kibocsátás napján lép életbe 
s ugyanakkor az 1893. évi XXVI. t.-c. végre-
hajtása tárgyában 1903. évi 10.000. sz. a. 
kiadott Utasítás, valamint az ezen törvény 
végrehajtására vonatkozó összes rendeletek 
hatályukat vesztik. 

Budapest 1907. évi július hó 19-én. 
Gróf Apponyi Albert. 

K Ö R R E N D E L E T 
valamennyi tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 

kirendeltségnek. 

A nem állami elemi népiskolák jogviszonyai-
ról és a községi és hitfelekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló 1907. évi XXVII, t.-c., 
mely az „Országos Törvénytárában f. évi június 
hó 6-án hirdettetett ki, 1907. évi július hó 1-ével 
hatályba lépvén, az annak 10. szakaszában foglalt 
rendelkezéshez képest, a m. kir. belügyi és pénz-
ügyi miniszter urakkal egyetértőleg a törvény-
hatósági közig, bizottságok részére a törvény 
végrehajtása tárgyában készített Utasítást ki-
adván, annak egy példányát Cím részére a köz-
igazgatási bizottságok és egyházi főhatóságok-
hoz egyidejűleg intézett rendeletem másolatával 
együtt megküldöm. Ezen Utasításból kifolyólag, 



•29. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

illetve az 1907. évi XXVII. t.-e. végrehajtását 
érintőleg Cím részére külön rendelkezéseket 
ezúttal nem adok, mert a tanfelügyelői utasí-
tást a jelzett törvény hatása alatt előrelátha-
tólag már közelebb módosítanom kell. 

Budapest, 1907. évi július hó 19 én. 
Gróf Appoiiyi Albert. 

* 

U t a s í t á s 
a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára, 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 
községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól 
szóló 1907. évi XXYII. törvénycikk végrehajtása tár-
gyában. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 1907. évi 76.000. sz. a. kelt rendeletével. 

I. FEJEZET. 
A községi, valamint a hitfelekezeti elemi nép-
iskolákban működő tanítók és tanítónők illetmé-

nyeinek megállapítása. 

1. §• 
A községi és hitfelekezeti elemi népiskolák 

tanítói az 1907. évi XXVII. t.-c. 1. §-a értel-
mében köztisztviselők és törvényesen meg-
állapított járandóságaik közigazgatásilag biz-
tosíttatnak. 

Ebből következik, hogy egyfelől az ezen 
törvény hatálya alá tartozó elemi iskolák 
tanítóival szemben azok személyére és hivatali 
működésére nézve a köztisztviselőket általában 
illető közjogi, magánjogi és büntetőjogi törvé-
nyes rendelkezések irányadók és adott esetek-
ben alkalmazandók ; és másfelől, hogy a bizott-
ságnak külön is törvényes feladatát képezi, az 
1876. évi VI. t.-c. 30. §-a által megszabott 
kötelességéhez képest, szigorúan őrködni afelett, 
hogy a tanítók járandóságai pontosan kiszol-
gáltassanak s hogy az ennek biztosítása céljá-
ból szükséges intézkedések közigazgatási úton, 
késedelem nélkül megtétessenek. 

2- §• 
A törvény 2. §-a értelmében a községi és a 

hitfelekezeti elemi iskolai rendes tanítók alap-
fizetésére nézve három fokozat állíttatott fel, 
mely szerint: a) az első és második polgári 
lakbérosztályba sorozott községekben legalább 
évi 1200 koronában; b) a harmadik lakbér-
osztályba sorozott községekben legalább évi 
1100 koronában; c) a negyedik lakbérosztályba 
sorozott, valamint lakbérosztályba nem sorozott 
községekben legalább évi 1000 koronában 
állapíttatik meg a tanítók alapfizetése, azon 
hozzáadással, hogy az iparos- és kereskedő-
tanoncoktatásért, továbbá a gazdasági ismétlő-
iskola vezetéseért nyert tiszteletdíj ezen alap-
fizetésbe be nem számítható. 

Megállapíttatott továbbá, hogy minden ren-
des tanítót a fizetésen kívül még természetben 
tisztes lakás, azaz legalább két padlós szoba, 
konyha, kamra és a legszükségesebb mellék-
helyiségek, továbbá legalább egy negyedholdnyi 
kert, vagy kertnek nem léte esetében ennek 
ellenértéke gyanánt évi 20 korona készpénz 
illet meg. Ha az iskolafenntartó természetben 
való lakást nem adhat, vagy adni nem kíván, 
a tanítónak az I. lakbérosztályba sorozott köz-
ségekben évi 600 korona ; a II. lakbérosztályba 
sorozott községekben évi 420 korona; a Hl. 
lakbérosztályba sorozott községekben évi 300 
korona, végül a lakbérosztályokba nem soro-
zott községekben évi 200 korona lakásbér jár. 

Több tanítóval bíró iskoláknál a nőtlen taní-
tók és a tanítónők természetben való lakását, 
illetőleg lakásbérét a helyi iskolai hatóság a 
fentebbiektől eltérőleg is rendezheti. 

Ugyanily módon jogosult az iskolahatóság 
eljárni akkor is, ha az ugyanazon iskolánál 
alkalmazott tanító és tanítónő házastársak. 

A természetben adott lakást és tartozékait 
az iskolafenntartó tartozik használható állapot-
ban, illetve jókarban tartani. 

3. §. 
A községeknek lakbérosztályokba sorozását 

illetőleg az 1893. évi IV. t.-c. intézkedik. 
További változások felett a m. kir. kormány 
határoz. Az erre vonatkozó előterjesztés joga 
a m. kir. pénzügyminisztert illeti meg. 

Szükséges tehát, hogy a közigazgatási bi-
zottság a lakbérosztályokban történő változá-
sokat figyelemmel kísérje és őrködjék afölött, 
hogyha valamely község magasabb polgári 
lakbérosztályba való sorozása következtében 
az illető községben működő tanítóknak maga-
sabb fizetési fokozatnak megfelelő alapfizetés 
járna, ezt az iskolafenntartó község vagy hit-
község biztosítsa is. 

E célból a törvényhatósági közigazgatási 
bizottság a kir. tanfelügyelő által a hatósága 
területén lévő községekről pontos nyilvántartást 
vezettet. 

Ha a község, illetve hitközség a magasabb 
lakbérosztályba sorozás folytán a tanítót meg-
illető magasabb alapfizetést saját erejéből, vagy 
az addig élvezett állami fizetéskiegészítés segít-
ségével biztosítani nem tudná (törv. 12. és 15. 
§-ai, Utasítás 20., 21., 24. és 25. §-ai), úgy 
ebből a célból is kérheti az állami fizetés-
kiegészítést, illetőleg az eddig élvezett fizetés-
kiegészítés felemelését. 

Az iparos- és kereskedőtanonc-oktatásért, 
továbbá gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért 
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járó tiszteletdíj az alapfizetésbe be nem számít-
tatik. Az általános ismétlő-iskolai oktatásért 
netán kikötött, vagy külön megnevezett díjat 
azonban a 2. §-ban megjelölt alapfizetésbe be 
kell számítani. 

A tisztes lakás alatt az értendő, bogy a 
törvény 2. §-ában említett helyiségek nem 
csupán számszerűleg biztosítandók, hanem az 
egyes szobák méretei sem térhetnek el a helyi 
viszonyoknak megfelelő átlagos méretektől, 
továbbá, hogy a lakás az egészségügyi köve-
telményeknek is megfelelő legyen. 

5. §. 
Segédtanítók, tanítóváltozás esetén, rendsze-

rint csak ideiglenesen és pedig csakis V2 évig 
alkalmazhatók s csupán az illetékes közigaz-
gatási bizottság engedheti meg, hogy a segéd-
tanító működése egy további félévvel meg-
hosszabbíttassék s hogy a segédtanító önálló 
osztályt vezethessen. 

Segédtanító alkalmazható ezenkívül a tör-
vény 28. §-ában említett azon esetben, midőn 
fegyelmi vizsgálat során megállapíttatik, hogy 
a tanító fogyatékossága miatt nem képes a 
magyar nyelv tanításában kellő eredményt 
elérni, és a tanító nem tagja az országos 
tanítói nyugdíjintézetnek. Ez esetben a vég-
ellátás alá nem vonható tanító mellé köteles 
az iskolafenntartó törvényes képesítéssel bíró 
segédtanítót alkalmazni, aki azonban csak az 
illető tanító tényleges szolgálatban léte alatt 
és legfeljebb 1912. év végéig működhetik. 

Mindezen esetekben a segédtanító alkalma-
zása az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 137. §-a és 
az 1876. évi XXVIII. t.-c. 13. §-ának 1. és 2. 
pontja értelmében az iskolaszék hatáskörébe 
tartozik, és a tanító és kántortanító egyáltalán 
nincs jogosítva arra, hogy segédet fogadjon 
fel a maga helyettesítésére. 

A segédtanítók legalább évi 800 korona 
tiszteletdíjban részesítendők. 

Segédtanítóul csak okleveles tanítót vagy 
tanítónőképző-intézetet sikerrel végzett egyént 
lehet alkalmazni. 

A tanítóképző-intézetet végzett egyén alkal-
mazása, a törvény 28. §-ából kifolyólag is, 
legfeljebb csak két évre terjedhet, mert az 
1868. évi XXXVin. t.-c. 102. §-a szerint a 
tanítóképző-intézeti tanfolyam bevégzése után 
legfeljebb két év alatt tartozik tanítói képesítő-
vizsgálatot tenni. 

Tanítóképző-intézeti tanfolyam végzését nem 
igazoló, vagy ily tanfolyamot végzett, de a 
tanítói oklevelet két évi segédtanítói működés 
után meg nem szerzett egyének hatóságilag 
eltiltandók a tanítástól. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 9. §-a értelmében 

ezen törvény hatályba lépte után bármilyen 
elemi népiskolában csak rendes tanítói állások 
rendszeresíthetők és a tanítói állások csak 
érvényes tanítói oklevéllel bíró egyénekkel 
tölthetők be. 

Ehhez képest a rendes tanítói állásokra, a 
fentemlített két esetet kivéve, segédtanító nem 
alkalmazható és ezért új tanítói állásnak esupán 
díj biztosításával történő szervezése tiltva van. 

Új állás szervezése alkalmával az 1907. évi 
XXVII. t.-c. által megszabott fizetés, korpót-
lék-igény és lakásilletmény biztosítását az 
iskolafönntartó képviseletében eljárni jogosult 
illetékes hatóság tartozik szabályszerűen és 
kételyt kizáró módon megállapítani. 

6. §. 
A községi és hitfelekezeti elemi népiskolák-

nál alkalmazott rendes tanítók korpótlékát az 
1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-a az alapfizetésen 
kívül és arra való tekintet nélkül a követke-
zőkben állapítja meg: 

I-ső korpótlék 5 évi szolgálat után 200 korona 
II-ik „ 10 n n „ 200 

III-ik „ 15 „ „ „ 100 
IV-ik „ 20 „ „ » 100 
V-ik „ 25 „ „ „ 200 

VI-ik „ 30 „ „ „ 200 „ 
összesen tehát 1000 korona, 

mely hat ízben esedékes, harminc évi szolgá-
lat után. 

Ezen korpótlék az alapfizetésbe be nem 
számítható. 

A korpótlékra igényt ad : 
1. a fenti törvény hatályba léptekor már 

működésben levő tanítónak azon szolgálati idő, 
melyet a rendes tanítói minőségben, szabály-
szerű képesítéssel, az állomás végleges elfog-
lalásától kezdve megszakítás nélkül eltöltött; 
azonban az 1893. évi október hó l - jé t , vagyis 
az 1893. évi XXVI. t.-c. életbeléptét megelőző 
időben teljesített szolgálat figyelembe nem 
vétetik. 

2. Az 1907. évi XXVII. t.-c. életbelépése 
után alkalmazott rendes tanítóknál az a szol-
gálati idő, amelyet a tanító az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 32. §-ában előírt eskü letétele és 
állomásának véglegesen történt elfoglalása után 
megszakítás nélkül eltöltött. 

A szolgálat igazolt megszakításának tekin-
tendő az a körülmény, ha a tanító betegség 
vagy egyéb tőle nem függő ok miatt volt 
kénytelen tanítói működését abbahagyni, és 
ezt a körülményt az illetékes kir. tanfelügyelő 
előtt igazolta. 

Hogy ez az igazolás tényleg megtörtént, 
erről a kir. tanfelügyelő az illető tanítónak 
hivatalos igazolványt tartozik kiállítani, mely-
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ben azon ok, mely miatt a tanító a tanítói 
pályáról lelépett, valamint a lelépés ideje, 
esetleg előrelátható tartama, továbbá azon 
hatósági orvosi bizonyítvány, vagy egyéb ható-
sági bizonyítványok száma és kelte, melyeknek 
alapján a félbeszakítás igazoltatott, felemlí-
tendők. 

Ha a tanítói pályáról ideiglenesen és a most 
megjelölt módon lelépett egyén tanítói műkö-
dését újból megkezdette, ezt a körülményt a 
kir. tanfelügyelőnek bejelenteni, a kir. tan-
felügyelő pedig ezen bejelentés megtörténtét 
az előbbi bekezdésben említett záradékképen 
rávezetni tartozik. 

A korpótlék-igény kellő időben való rendez-
hetése végett a tanító felhívandó, hogy arra 
vonatkozó jogát az esedékesség beállta előtt 
3 hónappal az iskolafenntartónak bejelentse. 

Az igény mindenkor az 5. szolgálati év 
leteltét követő hó 1-én válik esedékessé. 

Amennyiben az 5. év letelte a hó elsejére 
esik, az igény azon napon nyílik meg. 

7. §• 
Egyes iskolafenntartóknak a korpótlékra 

vonatkozólag már fennálló, vagy ezután alko-
tandó szabványait a törvény csakis azon eset-
ben ismeri el érvényesekül, ha a tanítóknak 
legalább is az abban megállapított mérvű ked-
vezményt biztosítják és pedig úgy az öt-öt éves 
szolgálati idő, mint az esedékes összeg tekin-
tetében. 

Ha az iskolafenntartók ily kedvezményeket 
nem biztosítanak, reájuk nézve a törvény ren-
delkezései válnak kötelezőkké ; miért is az 
általuk alkotott vagy alkotandó szabványokat 
be kell mutatniok a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, annak igazolása végett, hogy a 
törvényben meghatározott kedvezmények bizto-
sítva vannak. 

8. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-c. életbeléptétől 

kezdve minden községi és hitfelekezeti tanító, 
aki a megkívánt képesítéssel bír és a törvény 
feltételeinek megfelel, az ott megszabott kor-
pótlék élvezetébe lép. 

Ennélfogva mindazok a tanítók, akik az 
1907. évi XXVII. t.-c. életbeléptének idejében 
az 1893. évi XXVI. t.-c. 2. §-a alapján már 
az első, vagy a második 100—100 koronás 
évötödös korpótlék élvezetében vannak, az 
1907. évi XXVII. t.-c. életbeléptétől kezdve a 
törvénynek rendelkezéseihez képest még további 
kétszáz (200) illetve egyszáz (100) kor. kor-
pótlék-kiegészítésben részesítendők, de állami 
kiegészítéssel csak az esetben, ha a törvényben 
megállapított összes föltételeknek megfelelnek. 
Ezen korpótlék-kiegészítés által tehát azon 

tanítónak, aki eddig 2, egyenként egyszáz 
(100) kor. korpótlékban részesült, azaz e címen 
összesen kétszáz koronát kapott, ezentúl még 
további 200 koronára van igénye, folytatólag 
pedig 

3. korpótlékul . . . . 100 koronát, 
4. korpótlékul . . . . 100 
5. korpótlékul . . . . 200 
6. korpótlékul . . . . 200 

összesen 1000 koronát kap. 
Azon tanító pedig, aki eddig az 1893. évi 

XXVI. t.-c. értelmében kapott 100 korona 
évötödös kornótlékot, kap még 
ebhez kiegészítésül 100 koronát, 

2. korpótlékul további . . . 200 
3. korpótlékul „ . . . 100 
4. korpótlékul „ . . . 100 „ 
5. korpótlékul „ . . . 200 „ 
6. korpótlékul , . . . 200 „ • 

összesen 1000 koronát. 

9. §• 
A törvény 4. §-a értelmében a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter által a népnevelés 
terén kiváló érdemeket szerzett néptanítók 
részére adandó évi 200 koronás személyi pót-
lék engedélyezésénél a következő eljárás tar -
tandó meg: 

A kir. tanfelügyelő a közigazgatási bizott-
ság útján minden év április havában javaslatot 
tesz a kitüntetendő, illetőleg megjutalmazandó 
tanítókra nézve. 

Javaslatba, amint azt a törvény világosan 
meghatározza, csak olyan tanító hozható, aki 
egy és ugyanazon helyen huzamosabb ideig, 
és pedig 12 évnél nem kevesebb ideig műkö-
dött. Ettől eltérő javaslat fel nem terjeszthető. 

A javaslathoz csatolandó : a tanító oklevele, 
összes tanítói szolgálatáról szóló bizonyítványai, 
családi állapotát feltüntető helyhatósági bizo-
nyítvány. 

A felterjesztésben megemlítendő, hogy osztott 
vagy osztatlan, egy- vagy többtanítós és milyen 
tannyelvű iskolában működik ? Melyik osztályt 
vagy osztályokat s mióta vezeti? Részletesen 
felsorolandók : a) az általános népnevelés terén 
kifejtett munkássága, b) a tanítás terén szer-
zett különös érdemei, c) társadalmi téren, főleg 
az ifjúság hazafias szellemű továbbképzése 
tekintetében kifejtett s d) esetleg irodalmi 
munkássága. 

Figyelni kell arra, hogy elsősorban a leg-
régibb, főleg az 1893. év előtt már műkö-
dött tanítók vétessenek tekintetbe; ezek után 
ügyelni kell a n a is, hogy főleg a harmadik 
fizetési csoportba tartozó községekben és az-
után a második fizítési csoportba tartozó köz-
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ségekben működő tanítók legjelesebbjei kerül-
jenek a megjutalmazásra ajánlottak közé. 

Amennyiben a javaslat hitfelekezeti iskolá-
nál működő tanítót érint, arra nézve az egy-
házi főhatóság véleményét a vallás és közokta-
tásügyi miniszter közvetlenül hallgatja meg. 

10. §. 
A községi és hitfelekezeti iskola rendes 

tanító alapfizetése a törvény 5. §-a értelmében 
állhat készpénzen kívül természetben kiszolgál-
tatott járandóságokból, földbirtok jövedelméből 
vagy szolgálmányokból is, a törvény 7. és 8. 
§-aiban foglalt megszorításokkal. 

Úgy a terményeknek, mint a földbirtok já -
randóságainak értéke beszámítandó a törzs-
fizetés összegének meghatározásánál a tör-
vényszerű 1000, 1100, illetőleg 1200 korona 
alapfizetésbe. A termények (életneműek, fa, 
jószágtartás stb.) árának 5 évi átlaga állapí-
tandó meg azok értéke gyanánt. 

A termények értéke a legközelebbi piac 
árainak 5 évi átlagát az 1902—1906. évekről 
igazoló hatósági bizonyítvány alapján számí-
tandó be a tanítói fizetésbe. 

A termények piaci és községenként való 
átlagozásának későbbi öt évről szóló meg-
állapítása csak az iskolafenntartóknak indokolt 
és a közigazgatási bizottság által támogatott 
kérelmére a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter külön engedélye alapján történhetik meg. 
Erre szóló engedély azonban a jelen törvény 
életbeléptét követő 10 éven belül nem kérhető. 

A községi és hitfelekezeti elemi népiskolai 
rendes tanító készpénzfizetését az iskolafenn-
tartó köteles havonként vagy évnegyedenként, 
mindig előlegesen kiszolgáltatni. 

Az iskolafenntartó által tényleg kiszolgál-
tatott terménybeli és készpénzbeli járandó-
ságokról a tanító pontos jegyzéket tartozik 
vezetni, melyben feltüntetendő a kiszolgáltatott 
járandóság mennyisége és a kiszolgáltatás idő-
pontja. 

Ezen jegyzék mintáját a függelék közli s 
annak használata kötelező. 

A kiszolgáltatásra vonatkozó minden egyes 
bejegyzés az iskolaszék elnöke vagy e célra 
kirendelt helyettese által láttamozandó. 

Ezen jegyzék alapján a tanító minden nap-
tári év végén az illetékes kir. tanfelügyelőnek 
a jelen Utasítás függelékében közölt mintának 
megfelelő „Jelentést" tartozik beküldeni arról, 
hogy járandóságait megkapta-e vagy nem ? 

A kir. tanfelügyelő ezen jelentés alapján meg-
teszi a szükséges lépéseket a jelen Utasítás 51. 
§-a értelmében a hátralék behajtására nézve. 

Amikor pedig valamely tanító állását végleg 
elhagyja, köteles az általa vezetett jegyzéket 

a kir. tanfelügyelőnek bemutatni, feltüntetvén 
azt is, hogy hátralékos követelése van-e és 
mily címen? 

A kir. tanfelügyelő a jegyzéket aláírásával 
és hivatalos pecsétjével ellátva az illető taní-
tónak 8 nap alatt visszaküldi, illetve egyide-
jűleg a kimutatott hátralék behajtása iránt a 
jelzett módon eljár. 

A tanító a jegyzéket saját érdekében őrizze 
meg öt évig. 

Ezen ötéves határidő avégből állapíttatik 
meg, mert a tanítói járandóságok, mint az 
1907. évi XXVII. t.-c. 10. §-a értelmében 
közigazgatási úton behajtandó követelések, köz-
adók módjára kezeltetnek, s mint ilyen jogi 
természettel bíró követelések, öt év alatt évül-
nek el. 

Ezen jegyzék a hátralékos tanítói járandó-
ságok címén emelt követelések tárgyalása al-
kalmával bizonyító erővel csak akkor bír, ha 
a most megállapított módon szabályszerűen 
vezettetik. 

Azt, hogy a fizetés havi vagy évnegyedes 
részletekben válik-e esedékessé, az iskolafenn-
tartó arra jogosult képviselete vagy az állás 
rendszeresítése alkalmával, vagy a tanító ré-
szére az alábbiak értelmében kiállítandó díj-
levélben köteles megállapítani. 

A díjlevélben azonban ez az esedékesség 
mindig minden félremagyarázást kizáró mó-
don megjelölendő. 

11. §• 
A községi és hitfelekezeti rendes tanítói 

fizetés egy részének terményekben való kiszol-
gáltatását csak oly feltétel alatt engedi meg 
a törvény 7. §-a, ha ezen terményeket az 
iskolafenntartó a tanító közbejötte nélkül sze-
deti be és előre megállapított mennyiségben 
szolgáltatja ki a tanítónak, még pedig úgy. 
hogy az évi utolsó részletet legkésőbb az év 
november hava végén a tanítónak átadja. 

Ha az iskolafentartó a tanító terménybeli 
járandóságát nem szolgáltatná ki a megszabott 
módon és meghatározott időben, vagy ha az 
a termés átlagos minőségének meg nem felelne, 
akkor termény helyett annak értékét kész-
pénzben köteles fizetni. 

Elejét veendő a törvény 7. §-ában foglalt 
ama rendelkezés félremagyarázhatásának, amely 
szerint az iskolafenntartó a terménybeli járan-
dóságokat a tanító közbejötte nélkül szedeti 
be, ezennel kötelezőleg megállapíttatik, hogy 
a terménybeli járandóságokat az iskolafenn-
tartó saját költségén köteles a tanító részére 
annak lakására szállíttatni. Ha pedig az iskola-
fenntartó a termények helyett a törvény 7. 
S-ában foglalt rendelkezések alkalmazásával U o 
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készpénz fizetésére köteleztetett, akkor az e 
címen fizetendő pénzösszeg állandóan a tanítói 
járandóság eredetileg készpénzből álló részé-
nek jogi természetét veszi fel, és teljesen a 
törvény 6. §-ában megállapított esedékesség-
hez igazodik. 

A községi és hitfelekezeti rendes tanítói 
fizetés egy részét képező esetleges szolgálmá-
nyok kellő időben teljesítendők, és amennyiben 
ezek megfelelő időben nem teljesíttetnének, 
vagy ha a tanító az iskolai főhatóság jóvá-
hagyásával a gazdálkodással felhagy, e szol-
gálmányok értéke készpénzben, s a jelen tör-
vény 6. «5-ában előírt időben szolgáltatandó ki. 

12. §. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 8. §-a értelmében 
a tanítói fizetés kiegészítő részét alkotó iskolai 
ingatlan haszonélvezetének pénzbeli egyenérté-
két, nem értve ide a természetben nyújtott 
lakás és házikert haszonélvezetét, minden egyes 
tanítói állomásra nézve külön-külön kell meg-
állapítani. Az 1893 : XXVI. t.-c. alapján tör-
tént értékmegállapítások azonban az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 8. §-ának utolsó bekezdése értel-
mében érintetlenül hagyandók. 

Uj megállapítás alapjául az összes adók levo-
násával az ugyanezen községben hasonló minő-
ségű ingatlanért elérhető haszonbér szolgál, 
amelyhez hozzáadandó a községi, hitközségi 
lakosok, illetőleg tagok által az ingatlan meg-
mívelése körül netalán teljesítendő szolgál-
mányok pénzbeli értéke. 

A megállapítási eljárás jelen Utasítás 16., 
17. és 18. §-aiban előírt módon történik. 

Az az ellen való felszólalást, amint azt a 
törvény 8. §-a előírja, 30 napon belül az ille-
tékes törvényhatósági közigazgatási bizottság 
előtt kell megtenni, amelynek határozata ellen 
az 1896. évi XXVI. t.-c. rendelkezéseinek 
szem előtt tartásával s az ugyanezen törvény 
85. §-ában foglaltak szerint a m. kir. köz-
igazgatási bíróság előtt van panasznak helye, 
mely panasz az eljárt közigazgatási bizott-
ságnál a határozatvételtől számított 15 napon 
belül nyújtandó be. 

14. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-c. 12. §-a értel-

mében az iskolafenntartók az iskoláikban 
alkalmazott rendes tanítók járandóságait 1910 
június 30-ig kötelesek a törvény által meg-
állapított legcsekélyebb összegekig biztosítani, 
szabadságukra bízatván ezen átmeneti idő alatt 
az 1893. évi XXVI. t.-c. rendelkezéseinek 
megfelelő illetményeket változatlanul hagyni 

s az ezen törvény alapján már előbb nyert 
államsegélyt tovább is élvezhetni. 

Ebből következőleg, ha az egyes iskola-
fenntartók a már szervezett tanítói állások 
javadalmát a mondott határidő előtt állam-
segély igénybevételével óhajtják rendezni, két-
féle eset állhat elő : aszerint t. i., amint az 
érintett tanítói állás javadalma államsegéllyel 
ki volt egészítve vagy nem. 

Első esetben a helyi járulékok újból való 
megállapításának, figyelemmel a törvény 8. 
§-ának utolsó bekezdésében foglaltakra, szük-
sége fenn nem forog. o o 

Ha azonban államsegélyt eddig nélkülöző 
tanítói állás javadalmának az új törvény által 
előírt mérvig leendő biztosítása céljából kér 
az iskolafenntartó államsegélyt, az érdekelt 
tanítói állással összekötött tanítói javadalom, 
a jelen Utasítás megfelelő szakaszai értelmé-
ben, hatóságilag megállapítandó. 

Az erre vonatkozó eljárást a jelen Utasítás 
16—19. §-ai szabályozzák. 

15. §. 
A tanítók illetményei gyanánt csak' azon 

járandóságok számíthatók be, melyek állandó 
jellegűek és melyek kiszolgáltatása az iskola-
fenntartó polgári község, hitfelekezet vagy 
más kötelezett részéről biztosítva van. 

Ha a hitfelekezeti iskolai tanító az 1868. 
évi XXXVIII. t.-c. 141. §-ának harmadik 
bekezdése értelmében a kántori teendőket is 
végzi, a tanítói és kántori járandóságok a 
törvény 11. §-ának rendelkezései értelmében 
együttesen mind beszámítandók az 1907. évi 
XXVII. t.-c 2. §-ában meghatározott illet-
mények megállapításánál. Nem számíthatók 
be a fizetésbe ama járulékok, melyek a tanító-
nak adatnak ugyan, de azok nem a tanító 
személyes hasznára, hanem az iskola céljaira 
szolgálnak, mint pl. az irodai átalány, faillet-
mény a tanterem fűttetésére stb. 

A kántori járandóságok azonban a tisztán 
tanítói fizetésként szabályszerűen megállapított 
javadalmon felül csakis a most idézett törvény-
szakaszban megszabott legkisebb alapfizetés 
erejéig számíthatók be a tanítói fizetésbe. 

Az ekkép megállapított tanítói és kántori já-
randóságok együttesen tanítói fizetésnek veendők. 

Ehhez képest az 1907. évi XXVII. t.-c. 
2. §-ában megállapított legkisebb fizetés 
mérvéig a tisztán tanítóinak tekintendő java-
dalmon felül a kántori járulék a nyugdíj-
jogosultság megállapításánál is beszámítandó. 
A harangozás, ostyaöntés és úrvacsora-kiosztás 
körüli teendők címén egyes helyeken bizto-
sított járulékok kántori járandóságként nem 
tekintendők. 
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Ahol tehát a tanítói és kántori javadalom 
együttvéve többet tesz ki, mint az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 2. §-ában megszabott legkisebb 
alapfizetés, ott a tanítói nyugdíjba az ezt 
meghaladó többlet be nem tudatik. 

Viszont azonban, ahol olyan összeg beszá-
mításának kérdésében kell határozni, amelynek 
tanítói és kántori járulék szerint való szét-
választása nem lehetséges, ott elsőben is ezen 
szétválasztás a 29.751/1893. számú körrende-
let és az annak alapján kifejlődött állandó 
gyakorlatnak megfelelőleg akként történik, hogy 
a szétválaszthatlan javadalomrész 50%-a tanítói 
és 50°/o-a kántori járulékként vétetik, és az 
ilykép tanítói javadalomnak minősített ezen 
50 % még abban az esetben is beszámítandó 
a nyugdíjjogosultság megállapítása alkalmával, 
ha ezen beszámítás a törvény 2. §-ában előírt 
alapfizetés mérvét túlhaladná is. 

A kántori járulék egész összegének vagy 
bizonyos részének a tanítói fizetésbe és nyug-
díjigénybe történt ezen belevonása azonban a 
kántori járulék jellegét, tehát eredetének jogi 
természetét érintetlenül hagyja. 

16. §. 
Akkor, amidőn az egyes iskolafönntartók : 
1. az 1910. évi szeptember 30-ig kitolt 

határidő alatt államsegélyért folyamodnak ; vagy 
2. új tanítói állást szerveznek; és végül 
3. 1910 október 1-től kezdve ott, ahol állam-

segélyt igénybe nem vettek vagy azt el nem 
nyerték, amikor tehát ezen időponttól kezdve 
a tanítói javadalmak az 1907. évi XXVII. 
t.-cikk által megállapított mérv erejéig immár 
az iskolafönntartó terhére biztosítottnak tekin-
tetnek : 

az iskolai hatóság az ezen 3 pont alá eső 
tanítói állások javadalmáról az 1893. évi 
29.751. sz. körrendeletnek megfelelőleg föl-
vett szabályszerű javadalmi jegyzőkönyvet tar-
tozik az illetékes közigazgatási bizottsághoz 
beterjeszteni. 

Ezen javadalmi jegyzőkönyvben már az 1907. 
évi XXVII. t.-c. 8. §-ának rendelkezései foly-
tán esetleg szükségessé vált értékelés eredmé-
nyének is keresztülvezetve kell lennie. 

Ha javadalmi jegyzőkönyv nincs és e hiány 
megállapítása után kitűzendő záros határidő 
alatt az iskolai hatóság azt nem pótolja, vagy 
ha a javadalmi jegyzőkönyv valamely tétele 
panasz vagy feljelentés folytán, avagy más 
alapon a közigazgatási bizottság által kifogá-
soltatott, úgy a kifogásolt tétel, illetőleg az 
egész tanítói járandóság hatósági megállapítás 
alá esik. 

Az ennek keresztülvitelét célzó eljárás az 
iskola jellegére való tekintet nélkül a járási 

főszolgabírók (városokban a polgármester) 
hatáskörébe tartozik, ki azt az illetékes iskola-
szék, az érdekelt tanító és a községi elöljáró-
ság közrevonásával és pedig a felekezeti isko-
lákat érmtőleg, az illetékes egyházi főhatóság 
külön értesítése mellett foganatosítja. 

A jelzett eljárás során az érdekelt tanítói 
állomással egybekötött és az esetleg működés-
ben levő tanító által tényleg élvezett és téte-
lenként fölsorolt javadalmakról pontos jegyző-
könyv veendő föl, melyben világosan kitünte-
tendő,: 

1. mily címen és mely forrásokból áll elő 
a javadalom ; 

2. mennyi ebből az alapfizetés, mennyit tesz 
ki az iparos- és kereskedőtanonc-iskolai okta-
tásért, továbbá a gazdasági ismétlő-iskola 
vezetéseért adott tiszteletdíj; 

3. mennyi a már esetleg esedékessé vált 
korpótlék és végül 

4. van-e tanító alkalmazva, s ha igen, mióta 
élvezi jelenlegi járandóságait? 

A jegyzőkönyvben a javadalmak a követ-
kező sorrendben sorolandók föl : 

I. A készpénzbeli járandóságok és pedig 
külön a tanítói és külön a kántori teendőkért 
járók, esetleges címeik szerint. 

Itt is az alapfizetés jellegével bírók előbb, 
s csak azután sorolandók föl a járulékok, 
illetve az alapfizetésbe be nem számítható 
javadalmak. 

H. Az ingatlanok hozadékának értéke, még 
pedig az 1907. évi XXVII. t.-c. 8. g-a utolsó 
bekezdésének eseteiben a már korábban meg-
állapított, . különben pedig a haszonbérérték ; 
mindkét esetben a tanítói fizetés alkatrészét 
tevő földjárandóságok telekkönyvi és katasz-
teri számai, kataszteri minősítése (szántóföld, 
rét, legelő stb.), terjedelme, kataszteri tiszta 
jövedelme s bérértéke pontosan kiteendők. 

III. A terménybéli járandóságnak 1902— 
1906-ik évek alatt tényleg fönnállott és hely-
hatósági bizonyítvánnyal igazolt öt évi piaci 
átlagértéke. 

A termények, a termés átlagos minőségének 
megfelelően, tételenként értékelendők. 

A tandíjból befolyó jövedelem öt évi átlag 
alapján veendő fel. 

IV. A korpótlékok, amennyiben azokat az 
iskolafönntartó fizeti. 

V. A jegyzőkönyvben az alapfizetésbe beszá-
mítandó és be nem számítandó javadalmak kész-
pénzbeli értéke külön-külön kimutatandó. 

Ezen csoportba veendők fel a természetben 
való lakás és tartozékai, a kert és annak nagy-
sága, a megállapított lakbér, a rendszeresített 
fizetés kiegészítő részét nem képező esetleges 
adomány. 
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Az eljárásról jegyzőkönyv veendő fel, melyet 
az illető tisztviselő, az egyházi főhatóság netán 
kiküldött külön megbízottja, az iskolaszéki 
elnök, az alkalmazott tanító és a községi 
elöljáróság kiküldött tagja aláírni tartozik. 

Az eljáró tisztviselő az aláírások megtör-
ténte előtt figyelmeztetni tartozik a tárgyaláson 
részvételre jogosítottakat arra, hogy netán 
fennforgó észrevételeiket annál inkább is te-
gyék meg, mert a jegyzőkönyvben foglalt állí-
tásokért nemcsak szavatolnak, hanem az ada-
toknak valótlansága esetén eljárásuk eshetőleg 
közokirathamisításként minősülhet. 

A jegyzőkönyvhöz, az abban foglalt java-
dalmi tételek igazolása végett, mindazon ok-
mányok hiteles másolatai csatolandók és hozzá-
fűzendők, melyeken a tanítónak fizetésére 
vonatkozó igénye alapul: minő pl. a díjlevél, 
eanonica visitatio, községi, hitközségi határozat, 
alapítólevél, kétes esetekben pályázati hirde-
tés stb. 

Minden félreértés elkerülése végett megje-
gyeztetik, hogy az ezen szakaszban előírt 
közigazgatási eljárás célja az, hogy a tanítói 
javadalom tényleges állapota a valóságnak 
megfelelőleg kideríttessék és megállapíttassék ; 
nem pedig az, hogy az eljáró közigazgatási 
tisztviselő a megállapított tanító-járandóság 
kiszolgáltatása iránt intézkedjék, mivel ez to-
vábbieljárás tárgya. (L. jelen Utasítás 30. §-át.) 

Ha a javadalmi jegyzőkönyv bármely irány-
ban hatósági eljárás tárgyát képezi, az illeté-
kes iskolai hatóság köteles azt hiteles magyar 
szövegben bemutatni. 

17. §. 
A javadalom hivatalos megállapításáról fel-

vett jegyzőkönyv a felek által beadott észre-
vételekkel együtt a közigazgatási bizottsághoz 
terjesztetik fel, mely ez ügyben érdemleges 
határozatot hoz és pedig vagy oly értelemben, 
hogy a felmerült kifogást elveti és az eredeti 
javadalmi jegyzőkönyvet helybenhagyja, vagy 
akként, hogy azt részben vagy egészben meg-
változtatja. 

A közigazgatási bizottság e határozata ellen, 
amennyiben értékmegállapításról van szó, a 
törvény 8. §-ának 4-ik bekezdése szerint a m. 
kir. közigazgatási bíróság előtt van panasznak 
helye, egyéb esetekben pedig a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternél élhetni jogorvoslattal, 
ki végérvényesen határoz. 

A tanítói járandóságot megállapító jogerős 
határozat az illető iskola helyi hatóságával, 
az érdekelt tanítóval és az illetékes kir. tan-
felügyelővel közlendő. 

18. §. 
Valamely tanítói állásnak szabályszerűen 

megállapított javadalma, az 1907. évi XXVII. 
t.-c. 8. §-ának 3-ik bekezdésében, továbbá a 
12. § 2-ik bekezdésében, úgyszintén a 14. § 
3-ik bekezdésében megjelölt esetektől elte-
kintve, le nem szállítható s ezért újabb meg-
állapítás csak akkor és annyiban eszközölhető, 
ha az annak következtében előálló csökkenés 
szerzett jogot nem sért és az 1907. évi XXVII. 
t.-c. által kötelezőleg megszabott tanítói já-
randóságok mérve biztosítva marad anélkül, 
hogy államsegély által történő kiegészítés 
szüksége beállana. 

A fentebb megjelölt esetekben, amelyek 
okából a javadalomcsökkenés lehetősége fenn-
forog, a javadalmak újból való megállapításá-
hoz, illetve egyes tételek újból leendő értéke-
léséhez az illetékes közigazgatási bizottság 
útján kell folyamodni az iskolai hatóságnak 
és az engedélyt a tényleges szükség adatszerű 
igazolása mellett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter adhatja meg. 

Az eljárás a jelen Utasítás 16. és 17. §-ai-
ban foglaltak szerint történik. 

Minden egyes esetben felelősség mellett kell 
úgy a közig, bizottságnak, mint az eljárásba 
bevont közegeknek a való tényállás feltárásá-
val és a legszigorúbb körültekintés mellett 
tételenként megállapítani a változás mérvét és 
szükségét, és minden egyes esetben pontonként 
részletezett tüzetes kimutatás csatolása mellett 
kell a vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt 
indokolt javaslatot tenni. 

19. §. 
Figyelemmel arra, hogy az 1907. évi 

XXVII. t.-c. 15. §-a kifejezetten és kizárólag 
csupán a díjlevelet jelöli meg, mint olyan 
okmányt, amely a tanítói járandóságok meg-
határozásának alapjául szolgál, minden iskola-
fenntartó tartozik a törvény 12. §-ában meg-
jelölt határidőn belül az általa működésben 
tartott iskola minden egyes tanítója részére 
névre szóló díjlevelet kiállítani s azt egy 
példányban az illetékes közig, bizottság részére 
is beküldeni. 

Ha a díjlevél bármely irányban hatósági 
eljárás tárgyát képezi, az illetékes iskolai ható-
ság köteles azt hiteles magyar szövegben 
bemutatni. 

A díjlevélnek az illető tanító által elfoglalt 
tanítói állásról felvett javadalmi jegyzőkönyvben 
felsorolt összes adatokkal úgy tételenként, 
valamint a pénzbeli értékek feltüntetése tekin-
tetéből teljesen és szigorú pontossággal meg 
kell egyezni és magában kell foglalni annak 
megállapítását, hogy a tanító részére biztosított 
járandóságok mikor és mily részletekben szol-
gáltatandók ki. 
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A clíjlevél, mint azon hiteles okirat, mely 
a tanító megválasztásáról szóló jegyzőkönyvvel, 
a törvény 32. §-a által előírt eskületételről szóló 
okmánnyal együttesen a tanító részére annak 
szerzett jogait biztosítja, hiteles alakban állí-
tandó ki és pedig oly módon, hogy az iskola-
szék elnöke és jegyzője írják alá és látják el 
az iskolaszék pecsétjével. 

Az egyházi fennhatóság alatt álló felekezeti 
iskolák tanítóinak díjlevelei az illetékes egy-
házfő által hagyandók jóvá, viszont a községi 
és izraelita felekezeti tanítók díjlevelei az 
illetékes közigazgatási bizottsághoz mutatandók 
be, jóváhagyás végett. 

A szabályszerűen kiállított választási jegyző-
könyv és díjlevél egy-egy eredeti példánya, 
úgyszintén az eskü letételét igazoló okmány a 
tanítónak kezéhez adandó. 

20. §. 
A községi és a hitfelekezeti elemi nép-

iskolák fenntartói kötelesek a törvény 10. §-a 
értelmében a tanítók összes járandóságairól 
s az azokra teljesített fizetésekről egyénenként 
nyilvántartást vezetni. Ezen nyilvántartásnak 
két része van : az egyik az állással egybekötött 
javadalmakat foglalja magában, a 16. és 
17. §-okban megállapított eljárás szerint felvett 
javadalmi jegyzőkönyvek adatai alapján; második 
része pedig egyenként felsorolja mindazon köz-
ségi lakosokat, illetőleg hitközségi tagokat, akik 
a tanítói fizetéshez akár szabályszerűn kivetett 
iskolai adót, akár a díjlevél adatai alapján 
valamely más járandóságot fizetni, illetve szol-
gáltatni kötelesek. A nyilvántartás eme második 
részének a lerovásokra és a hátralékokra 
külön-külön rovattal kell bírnia. 

Az ennek alapján kitüntetett hátralékok az 
iskolafenntartót illetik s az egyes hátralékos 
adósoktól az iskolafenntartó javára hajtandók 
be közigazgatási úton, mert az iskolafenntartó 
az 1907. évi XXVII. t.-c. 10. §-a értelmében 
köteles a tanító összes javadalmainak esedékessé 
vált részleteit pontos időben kiszolgáltatni, 
tekintet nélkül a hátralékokra és az ezek 
behajtása iránt folyamatba tett eljárásra. 

Ezen eljárás módozatait a jelen Utasítás 
II. fejezete állapítja meg. 

(Folytatjuk.) 

= Egy közigazgatási bírósági ítélet. 
(Iskolaadó ügyében.) Őfelsége a király nevében 
a m. kir. közigazgatási bíróság a B. V. sz i o o o 
kir. ítélőtáblai bíróra M en kivetett iskola-
adó ügyében M. vármegye közigazgatási bizott-
ságának 1907. évi január hó 15-én 3851. sz. 
a. hozott határozata ellen a nevezett B. V. 

sz i lakos által beadott panaszt 1907. évi 
május hó 21. napján tartott nyilvános ülésében 
az 1896. évi XXVI. t.-c. 50. §-a alapján tár-
gyalás alá vévén, következőleg ítélt: A m. kir. 
közigazgatási bíróság a panasznak helyt nem 
ad. Indokok: A megtámadott határozatból ki-
tetszően, állami iskola céljaira átengedett 5% 
községi iskolaadó az, amelynek törlését a 
panaszló kéri. A fönnforgó vitás kérdés eldön-
tésénél tehát a törvénynek a községi iskola-
adóra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 35. §-a értelmé-
ben a községi népiskola költségeinek fedezése 
céljaira a község minden kebelbeli vagy hozzá-
tartozó polgárra és birtokosra az egyenes állami 
adók 5%-áig külön adót vethet. Ez alól a köte-
lezettség alól az idézett törvény 36. §-a értel-
mében csak azok vannak fölmentve, akik a 
törvényes kellékeknek megfelelő felekezeti iskola 
fönntartási költségeihez a fönti arányban már 
hozzájárulnak. A törvény ama rendelkezéséből, 
hogy a községi iskolaadó az állami megadóz-
tatás helyén vethető ki, önként következik, 
hogy a hitfelekezeti iskolai adózás csupán abban 
az esetben jöhet számításba, ha a hitfelekezeti 
iskolaadót az illető ugyanabban a községben 
fizeti, ahol reá a községi iskolaadó kivettetett. 
De nyilvánvaló a törvénynek ez az értelme az 
idézett szakasznak a mentességet adó rendel-
kezésének okából is : hogy t. i. azok, akik az 
illető község népoktatását a törvénynek meg-
felelő hitfelekezeti iskolának vagyoni hozzá-
járulásukkal való fönntartása útján előmozdítják, 
ezzel az illető községnek népoktatási terhét 
csökkentik ; ami pedig a hitfelekezeti iskolának 
más községben való fönntartása útján nem 
történik. És végül, az állandó gyakorlat is a 
törvénynek mindig ilyen értelemben való alkal-
mazását követte. A jelen esetben nem vitás, 
hogy a panaszló M en adót fizet s a kérdés 
alatt álló iskolaadó reá ez után az állami adója 
után vettetett ki, azt pedig a panaszló maga 
állítja, hogy ebben a városban az ev. ref. iskola 
céljaira adóval nincs megróva, hanem, hogy 
egyházi kötelmeinek állandó tartózkodása helyén, 
Sz en tesz eleget. Ezért a fönt előadottak 
szerint az az egyházi adó, amelyet a panaszló 
Sz en fizet, m i községi iskolaadó fizetési 
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kötelezettsége szempontjából figyelembe nem 
vehető. A bíróság ezen határozat két példányát 
a 10.144/1907. számú fölterjesztés mellékleteivel 
együtt M. vármegye közigazgatási bizottságának 
azzal a fölhívással adja ki, hogy annak egyik 
példányát a panaszosnak kézbesíttesse. Kelt 
Budapesten, a m. kir. közigazgatási bíróságnak 
1907. évi május hó 21. napján tartott üléséből. 
Wlassics s. k., elnök. Nagy s. k., előadó. 
(1595/1907. sz.) 

Kii 1 toldi szemle. 
A népiskola emelése. A Berlin melletti CJhar-

lottenburg városi képviselőtestülete érdekes 
kísérletbe fogott ; a tanács négy tagjából és tíz 
városi képviselőből álló vegyes bizottságot kül-
dött ki abból a célból, hogy javaslatot dolgoz-
zanak ki a népiskolák emelésére ; s ez a bizottság 
utolsó ülésében a dr. Neufert által kidolgozott 
következő tételekben egyezett meg: 

I. Alaposztály. 1. A beiskoláztatásra érett 
gyermekek előkészítésére a város keleti és 
nyugati részén, valamint a város közepén 
gyermekkert állítandó, egy erre alkalmas ta-
nítónő vezetése alatt. 2. Az alaposztályokba 
45 tanulónál többet fölvenni nem lehet. 3. Az 
alaposztályok heti óraszáma 18, ezen túl nem 
terjedhet. 4. Minden félórai tanítás után 3—5 
percnyi szünet tartandó. 5. A gyermekek iskola-
orvosi felügyeletét fokozni kell. 6. Oly gyer-
mekek részére, kik az osztályban haladni nem 
tudnak, a 2. félévben heti 3 órában az osztály-
tanító külön kisegítő-órákat ad. A rektor jogo-
sítva van az ebben résztvevő gyermekeket néhány 
tantervszerű órától fölmenteni. 

II. Normál-osztályok. Az iskolai év első négy 
hetének lefolyása után az osztálytanító a leg-
utolsó iskolai hét elejéig az osztály leggyengébb 
tanulóinak és olyanoknak, kik betegség folytán 
egyes, de nem jelentékeny hézagokat mutatnak 
föl, heti három órai külön tanítást ad. 

III. B-osztályok. 1. A normál-iskola és a 
kisegítő-iskola közé az osztályok oly rendszerét 
iktatják, mely a tanítási módszer s a tananyag 
kiszabása tekintetében azoknak a tanulóknak 
szükségletéről gondoskodik, kik a normál-
iskola osztályaiban nem igen haladhatnak, 
kiknek szellemi tehetsége azonban a kisegítő-
iskolába való utalást szükségessé nem teszi. 
2. A rendszer a 2. iskolai évvel kezdődik és 
5 fölszálló osztályt foglal magában. A két alsó 
osztály penzuma IV2 éves. és a normál-iskola 
VI., V. (tulaj donképen I., II.) osztályával lénye-
gében megegyezik. Hogy a B- rendszer további 
osztályainak penzuma IV2 évre, vagy a tan-

anyag erre alkalmas részeinek kihagyása által 
egy évre szabandó-e ki, erről kísérletezni kell, 
ép úgy arról is, hogy oly tanulók, kik a B-rend-
szer osztályait sikerrel végezték, — egyes tan-
tárgyakra nézve az elkülönített oktatás beveze-
tésével — a normáliskola I. (legfelsőbb) osz-
tályába helyezhetők- e. 3. A B-rendszer egyes 
osztályaiba több mint 30 tanuló nem vehető 
föl. 4. A heti órák száma a B-osztályokra 
valamivel kevesebb, mint a normál-osztályokra. 
4. A B osztályok gyengébb tehetségű tanulói-
nak az osztálytanító 3—4 heti külön órát ad. 
A rektor itt is jogosítva van egyes tantervszerű 
órákról fölmentést adni. 

IV. A-osztály ok. 1. A negyedik normál-osztály 
legjelesebb tanulóit, kik elhelyezésük alkalmával 
magasabb tanintézetbe nem lépnek, külön osz-
tályokba foglalják össze s egy idegen nyelv 
hozzájárulásával külön tanterv szerint oktatják. 
Az A-rendszer négyosztályú, egy-egy éves pen-
zummal. 2. Az osztályok azon tanulói, kik külső 
okok miatt a legfelsőbb osztály célját el nem 
érték, a tanköteles koron túl még egy fél vagy 
egész esztendőn át látogathatják az iskolát. 
3. A rendszerbe való fölvétel iránt az elhelye-
zési értekezlet javaslatára az iskolaszék intéz-
kedik, a rektor és iskolaorvos hozzájárulásával. 
4. Oly tanulók, kiknek az idegen nyelv tanulá-
sához elegendő tehetségük nincs, vagy magukat 
elhanyagolják, az iskolaév végével ismét a 
normál-iskolába küldhetők át ; ehhez a tanítói 
értekezlet és a rektor hozzájárulása szükséges. 

Az iskolaszék egyhangúlag a vegyes bizottság 
álláspontját fogadta el. A tanács célszerűnek 
tartotta, hogy egyelőre az utolsó 4 iskolaévet 
magába foglaló A-osztályokról szóló javaslatokat 
még függőben hagyja, hogy ejavaslatok hatását 
az első négy iskolaévben bevárja. Elfogadta 
azonban a tételek közül: a) a gyermekkertek 
fölállítását azzal, hogy egyelőre csak egyet 
nyittat ; b) az alaposztályok fölállítását és ezek-
ben a tanulók számának korlátozását; c) a 
B-csztályók fölállítását, beleértve a II. és III. 
alatti tételekben kilátásba vett szervezetekkel, 
egyelőre a város nyugati részén fekvő iskolákra 
korlátolva. 

Ha ezeket az újításokat az összes községi 
iskolákban bevezetik, az évi költségtöbblet 120.000 
márka lesz ; az osztályok fölállítása pedig 
600.000 márkába kerül, mely költség 8 évre 
oszlik föl. A városi képviselőség a tanács elő-
terjesztését elfogadta. 

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

Köszönetét nyilvánította: a „Salgótarjáni 
kőszénbánya-részvénytársutat" petrozsényi igaz-
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gatóságáriak, aki a Hunyad vármegye területén 
működő és a magyar nyelv tanításában és ter-
jesztésében 1906/7. tanévben kitűnt tanítók és a 
magyar nyelv elsajátításában legtöbb eredményt 
elért el. isk. tanulók jutalmazására 200 K-t és 
az „Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
nek, mely ugyanezen célra 250 K-t adományozott. 

Elismerését nyilvánította: Veress Imrének, 
a nagyilondai áll. el. isk. gondnokság elnöké-
nek a népoktatás érdekében 25 év óta telje-
sített fáradhatatlan buzgóságáért. 

Kinevezte: Hoffmann Hermin oki. óvónőt 
a munkácsi I. sz. áll. óvóhoz óvónővé; Bogisich 
Mária oki. óvónőt az újdávidházai áll. óvóhoz 
óvónővé; Nitsinger Fülöp és Hafenscher János 
sopronbánfalvi ág. h. ev. el. isk. tanítókat a 
sopronbánfalvi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; 
Boka János alsóbarbatény-iszkronyi magán el. 
isk. tanítót és Bokáné Csupe Lukrécia alsó-
barbatény-iszkronyi gör. kath. el. isk. tanítónőt 
az alsóbarbatény-iszkornyi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ill. tanítónővé; Csongor Dániel, Molnár 
Ferenc, Szenes János és Jenei Mihály debre-
czeni-tanyai közs. el. isk. tanítókat a debre-
czeni- tanyai áll. el. isk.- hoz r. tanítókká ; Wim-
mer Vince és Wengriczky János stoószi róm. 
katholikus, ifj. Záhorszky Lajos stoószi ág. ev. 
el. isk. tanítókat a stoószi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká ; Êhenné Keményfi Katalin mező-
berényi áll. polg. leányisk. segédtanítónőt a X. 
fizetési oszt.-ba r. tanítónővé ; Miltenberg Karola 
adácsi r. kath. el. isk. oki. tanítónőt a hevesi 
gazd. ism.-isk.-hoz r. gazd. szaktanítónővé ; 
Tyoszity Bogdánka oki. tanítónőt az alsókaboli 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Szalay Zsig-
mond, Imreh Lajos, Zsoldos Lajos, Paczolay 
Győző. Kovács Antal, Túlit Péter, Pethő József, 
Gaál István, Szabó Sándor, Halasi Béla, Matos 
György, Tóth Imre, Hoff er Hona, Vány i Teréz, 
Pethő Józsefné, Papp Gizella, Szabadi Krisz-
tina, Nóvák Eszter, Magyari Dénesné, Nagy 
Katalin kiskúnhalasi közs. el. isk. tar itókát, 
illetve tanítónőket a kiskúnhalasi áll. el. isk.-
hoz r. tanítókká, illetve tanítónőkké; Burkár 
Pál hernádvécsei róm. kath. el. isk. tanítót a 
hernádvécsei áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; Léhner 
Antal, Földes Antal, Szimák János és Kelemen 
Gizella kismartoni közs. el. isk. tanítókat, ill. 
tanítónőt a kismartoni áll. el. isk.-hoz r. taní-
tókká, ill. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bereczky 
Sándor nagymuzsalyi és Mónus Gyula szolyvai 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Gellért Már-
ton erdőszentgyörgyi és Erese Miklós magyar-
fülpösi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Szé-
tsényi Antal nyitravármegyei kir. segédtanfel-
ügyelőt a hevesvármegyei kir. tanfelügyelőség-
hez : dr. Osz Béla hevesvármegyei kir. tanfel-

ügyelőségi tollnokot az abaújtornavármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott : Kovács Mózes 
csíkmadéfalvi közs. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1100 K- t ; Both Borbála őrszállási 
közs. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
440 K-t ; Imre Gusztáv biharnagybajomi ev. 
ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1320 
K-t ; Avramutz Péter nagytoráki gör. kel. román 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1000 K-t; 
özv. Weissné Bauscher Berta nyitrai izr. el. 
isk. munkaképtelen kézimunka-tanítónőnek évi 
400 K-t ; Krenyiczky József litinyei gör. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 600 K-t; 
Juhász Sándor kismarjai ev. ref. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 580 K-t ; Petrovics Dusán 
kuszicsi közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 420 K-t; Spolarich Jánosné szül. Thoma 
Karolina palánkai áll. polg. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 2860 K-t; Boareszku Panajot 
egresi gör. kel. román el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1200 K-t ; Zágonyi Károlyné, 
szül. Toppiczer Izabella beregszászi áll. polg. 
leányisk. munkaképtelen tanítónőnek évi 2960 
K-t ; Rónai József zázrivai áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1080 K t ; Makovinyi 
Józsefné, szül. Sántha Mária székelyszenterzsé-
beti áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
620 K-t ; Kerner József szombathelyi róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1860 
K-t ; Vargha Róza álmosdi közs. alap. munka-
képtelen óvónőnek évi 420 K-t ; Winkler Agos-
tonné, szül. Gogola Margit illavai áll. el. isk. 
ideiglenesen munkaképtelen tanítónőnek évi 
760 K-t 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Pataki Károly maroscsapói áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Makkai Annának évi 620 K-t 
és Berta nevű kkorú árvájának 103 K 33 f-t, 
mindössze 723 K 33 f- t ; néh. Vörössék Mihály 
sasvári róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Sebeszta Karolinnak évi 591 K-t, Gabriella és 
Gyula nevű kkorú árváinak egyenként évi 98 
K 50 f-t, együtt 197 K-t, mindössze 788 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
„Árva." Más módját mi sem tudjuk, mint a 

pályázatot. Most több helyre van pályázat hir-
detve : adja be megfelelő helyre a kérvényét. — 
F. J . Kisszokond. Az illetékegyenértéket la-
punkban mi részletesen tárgyaltuk; a Tanítók 
Tanácsadójában is bőven tárgyalva van ez a 
kérdés. — L. A. Veresegyház. Erről is gyakran 
volt lapunkban szó. Különben melléklendők : 
keresztlevél, összes szolgálati bizonyítványok, 
befizetési könyvecske, díjlevél, felülvizsgálati 
jegyzőkönyv. — A. F. Nyitraújlak. A kegyelmi 
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kérvényt a kir. kabinetirodához kell küldeni, 
Bécsbe. Joga van hozzá július 1-től ; a költség-
vetésbe utólag vegyék föl. — M. J. Romhány. 
A gazdasági szaktanítók a 2 éves szaktan-
folyamon nyerik kiképeztetésüket s az önálló 
gazdasági szakiskoláknál alkalmaztatnak. — 
R. J. Gerézdpuszta. Csak az iskolában és 
csak a szorgalmi idő alatt ; de persze azon-
kívül is hathat a szülőkre. — Pulai tanító. 
1. A természetben való lakás és a hozzá-
tartozó kert a törvényes alapfizetésen kívül 
jár s eszerint abba be sem számítható; fajáran-
dóságai azonban alapfizetéséből ki nem vonhatók 
és pedig annál kevésbé, mert az e címen java-
dalmi jegyzőkönyvileg is biztosított illetménye 
a nyugdíjigény megállapításánál figyelembe 
vétetett. 2. A földek megváltásának ügyét ren-
dezze az iskolafönntartóval. 3. A javadalmi 
jegyzőkönyv módosítását kivételesen indokolt 
esetekben a minisztérium engedélyezi. — 
Nyíregyházi. Nem tudunk rá előző esetet, de 
ez nem lehet ok arra, hogy ne folyamodjék a 
fölvételért. — H. I. Yeszprém vm. A gazda-
sági irányú tanfolyamokra vonatkozó pályá-
zatokat már ismertettük. Ez évre már elkésett 
a folyamodással. — Oy. P. Csanád. A szol-
gálati idők beszámítására nézve a törvény félre 
nem magyarázható módon rendelkezik ; ha tehát 
rendes tanítói szolgálatában megszakítás nem 
mutatkozik, nincs rá ok, hogy jelenlegi állo-
mását megelőző szolgálatát be ne számítsák. — 
M. S. Az 1886. évi XXII. t.-c. értelmében 
községi képviselővé választható kis- és nagy-
községekben minden 24 éves nagykorú lakos, 
ki községi választói joggal bír ; rendezett tanácsú 
városokban pedig minden 24 éves nagykorú 
lakos, kinek országgyűlési választójoga van és 
írni, olvasni tud. Községi választó pedig mind-
azon 20 évet betöltött lakos, ki saját vagyo-
nától vagy jövedelmétől a községben két év 
óta állami adót fizet. Nem gyakorolhatják ezen 
jogukat a tettleg szolgáló katonák, a csőd alatt 
állók s azok, kik politikai jogaiknak felfüg-
gesztésére ítéltettek, vagy vizsgálati fogságban 
vannak. — Zalai. 1. Iskolájuk csak az egyházi 
főhatóság előzetes hozzájárulása esetén volna 
községi jellegűvé változtatható. 2. Újból kiál-
lított okmányokat kell csatolniok és pedig 
azokat, melyeket a kibocsátandó Utasítás fog 
megszabni. 3. Miért ne vennék föl az izr. 
tanulókat, ha más iskolába nem járhatnak ? — 
W. M. Mány. Elsősorban gondoskodnia kell 
arról, hogy az új törvény alapján megillető 
fizetéséhez jusson, ennek megfelelően állapít-
tassa meg azután magasabb nyugdíjigényét és 
csak akkor tegye meg a szükséges intézkedé-
seket nyugdíjba helyezése iránt. — T. Gy. 
F.-Zsoleza. A népiskolai tanítók nem kötelesek 

hadmentességi díjat fizetni, ha tényleges szol-
gálatban vannak. — Sz. G. A különbözet 
valószínűleg az évi 2 Yo-os járulék. Tessék 
nyugdíj könyvecskéjét alaposabban megnézni. — 
Délvidéki. Szíveskedjék az 1907. évi XXVI. 
t.-c. 4. §-ának c) pontját elolvasni ; a tör-
vényt lapunk 27. számában közzétettük. — 
Kr. M. Szeged. Szíveskedjék elolvasni az 1907. 
évi XXYI. t.-cikket (megjelent lapunk f. évi 
27. számában), abban az állami tanítók fize-
téséről megtalálja a kért fölvilágosítást. (Mi 
írunk a tanítók számára, de már olvasni nem 
olvashatunk helyettük!) — B. I . Cs. Ha 12. 
életévét betöltötte, az ismétlő-iskolába köteles 
járni. — A. L. F.-Fernezely. Nem; a lapot 
ingyen csak az iskola kaphatja meg. — 
T. B. Péczel. Községük nincs beosztva lakbér-
osztályba. — L. M. Penészlak. 33.923. sz. 
miniszteri rendelettel 248 K államsegélyét 
nevére már rég kiutalványozták. — F. J. 
Vácz. Még nincs a minisztériumban. Zs. Gy. 
Bai'ka. 70.511. sz. a. folyósítása soron van. 
F . G. Ny8ztbenedek. 50.640. sz. a. most van 
elintézésen. (Ilyen magánügyekben címzett lev.-
lapot kell mellékelni.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gróf Apponyi miniszter a magyar 

iparért. Apponyi Albert gróf kultuszminiszter 
a tanfelügyelőségekhez rendeletet intézett, 
amelyben fölhívja őket, értesítsék a felügyeletük 
alá tartozó állami és községi iskolák igazgatóit, 
hogy a vezetésükre bízott iskola szerszükség-
letét ezentúl kizárólag hazai készítményből 
fedezzék. Külföldi forrásokból csakis oly esz-
közök szerezhetők be, amelyeket Magyarországon 
ezidőszerint megfelelő módon még nem tudnak 
előállítani, de állami intézeteknél az ily beszer-
zésre is minden egyes esetben ki kell kérni a 
minisztérium engedelmét. 

— Lapunk felelős szerkesztője augusztus 
1-én háromheti szabadságidőre elutazott a 
fővárosból; távolléte alatt a lap tartalmáért 
Petróczi István főmunkatárs felelős. 

— Kul túrá l is adományok. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter meghagyásából és 
nevében Pest vármegye kir. tanfelügyelője, 
dr. Petri Mór, köszönetét fejezte ki a kerületébe 
tartozó elemi iskolák s azok tanulói számára 
tett adományokért a következőknek : az Aszódi 
Takarékpénztárnak 110 K értékben az aszódi 
róm. kath., a Budakalászi Hitelszövetkezetnek 
20 K a budakalászi áll., Yárally Albert tápió-
szentmártoni tanítónak 80 K a tápiószentmár-
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toni róm. kath., a Kispesti felsőrészi állami 
elemi iskolai tantestületnek 45 K a kispesti áll., 
Vecsési Önsegélyző-egyletnek 110 K, Yecsési 
Községi Hitelszövetkezetnek 100 K, Kiss Lajos, 
volt vecsési közs. iskolaszéki elnöknek 75 K, 
Hatvani Deutsch Sándor földbirtokosnak 60 K, 
Szemere Huba orsz. képviselőnek 20 K, Fiella 
Igó plébánosnak 20 K, Klein Miksa nagybérlő-
nek 15 K, Steiner Frigyes nagybérlőnek 15 K, 
Yecsési állami elemi iskolai tantestületnek 20 K 
a vecsési áll., dr. Krajc-ik Rezső orvos és 
nejének 100 K, Dezseőffy Emil szolgabírónak 
25 K, Szigeti Gábor földbirtokosnak 10 K, 
Patonay Endre földbirtokosnak 10 K a szent-
mártonkátai, Alberti-Irsai-Czeglédberczeli Nép-
banknak 20 K a czeglédberczeli áll., Mihalik 
Ignác c. kanonoknak 30 K a dányi községi, 
Czeglédi Népbanknak 45 K, Czeglédi Takarék-
pénztárnak 70 K, Franklin-Társulatnak 100 K 
a czeglédi ev. réf., Földvári Emil helyi fel-
ügyelőnek 50 K a péterii ág. hitv. ev., gróf 
Ráday Gedeon földbirtokosnak 20 K, Sárkány 
László egyh. felügyelőnek 10 K az ikladi ág. 
hitv. ev., dr. Rapcsák Imre uradalmi főorvosnak 
10 K, Újhelyi István prelátus-kanonoknak 25 K, 
Vácz városának 200 K, Váczi Takarékpénz-
tárnak 200 K a váczi róm. kath., Pilisvörös-
vári Társaskörnek 20 K értékben a pilisvörös-
vári áll. el. iskola céljaira tett adományokért. 
Pest vármegye kir. tanfelügyelői kerületében 
az 1906 7 . tanévben tett kultúrális adományo-
zások összesen 60.130 K-t tesznek ki. 

— Lapuuk mai számából, melyben meg-
kezdjük az 1907. évi XXVH. t.-c. terjedelmes 
végrehajtási Utasításának közlését, több közle-
ményünk maradt a jövő számra, illetőleg szá-
mokra. Ez így lesz még néhány lapszámmal, 
amennyiben jelenleg az Utasítás állván a tanító-
ság érdeklődésének homlokterében, ezt kell 
közölnünk. Az Utasítás figyelmes elolvasására 
ezen a helyen is fölhívjuk t. kartársaink figyel-
mét s megjegyezzük, hogy az Utasításban netán 
elő nem forduló külön esetek külön elbírálás 
tárgyát fogják képezni. Ilyen esetekre nézve 
t. kartársaink forduljanak egyenesen illetékes 
kir. tanfelügyelóségülchöz. 

— Az iskolai zászlóaljak terjesztése. 
Július 18-án ment végbe Kecskeméten a kecske-
méti kir. tanfelügyelőségi kirendeltség kerü-
letébe tartozó tanítóknak az új népoktatási 
törvény által megkívánt eskütétele. Ez alka-
lommal mintegy 300 tanító jelent meg a kerü-
letből. A kecskeméti tanítótestület, mint a 
népiskolai zászlóaljak szervező-bizottsága, föl-
használva ezen alkalmat az iskolai zászlóaljak 

ismertetésére, megkedveltetésére : az eskütételt 
megelőzőleg összegyűjté vidéki kartársait egyik 
iskola udvarán, szép ünnepélyt tartott, a követ-
kező tárgysorozattal: 1. Az iskolai zászlóaljakat 
ismertette : Balogh Dénes ig.-tanító, a szervező-
bizottság elnöke. 2. A céllövésre való előkészí-
tést ismertette s a céllövést több tanulóval 
bemutatta: Sálamon Elek, közs. tanító. 3. A 
katonai rend- és fegyvergyakorlatokat össze-
toborzott kis csapatnak vezényelte : Faragó 
Károly, közs. tanító. 4. A slöjd-mühelyt, hol a 
szemléltető-eszközök és a fapuskák is készülnek, 
bemutatta : Tóth Gerő, közs. tanító. A lelkesedés 
általános volt. Az ismertetésből a zászlóaljak 
életbeléptetésének rendkívüli fontosságáról és 
könnyű módon való keresztülviteléről győződ-
tek meg a jelenlevők. Az összetoborzott kis 
katonák gyakorlata, a szigorú katonás rend, 
mely a céllövésnél szükséges óvszabályok meg-
tartását jellemezte, s végül a céllövés eredménye 
(egy pár lövés kivételével minden lövés célt 
talált) elragadta a jelenlevőket. A legtöbb vidéki 
tanító azzal a szent elhatározással távozott, 
hogy iskolájában legközelebbi alkalommal az 
iskolai zászlóalj szervezését foganatosítja. 

— Szabolcsvármegyei szoba a Ferenc 
József Tanítók Házában. A Szabolcsvármegyei 
Tanítóegyesület 4000 K-s szobaalapítványának 
utolsó részletét is beküldte az Eötvös-álip pénz-
tárába. Az alapítvány létesítésében nagy érdeme 
van Orsovszky Gyula t. kartársunknak, az egye-
sület érdemes és lelkes elnökének, aki, lia sikerül 
kartársait az eszmének megnyernie, a Tanítók 
Hunyadi Házában is szeretne szobaalapítványt 
létrehozni. Adja Isten, hogy ez is sikerüljön ! 

— Rövid hírek. Gyűlések. A „Zalamegyei 
általános tanítótestület" 1907 augusztus 27-én 
Balatonfüreden (a gyógyteremben) közgyűlést 
tart. A „Felsőzempléni ref. egyházmegyei egye-
temes tanítóegyesület" évi rendes közgyűlését 
Sátoraljaújhelyen, augusztus hó 5-én reggel 9 
órakor a ref. egyház tanácstermében fogja meg-
tartani. 

— Halálozás. Mészáros János krasznai áll. 
el. isk. igazgató-tanító életének 36. évében, 
július hó 23-án rövid, súlyos szenvedés után 
megszűnt élni. Áldás emlékére ! 

Szerkesztői üzenetek. Zs. Kolozsvár. R. L. 
lakása : V., Váczi-út 70. sz. — Sz. B. Nyttved. A kir. 
tanfelügyelőség útján a közoktatásügyi miniszterhez.— 
J. K. Engedélyezésért folyamodjék a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz. — Sluszka. Magyarra 
kell fordíttatnia. 

Tartalom : A Végrehajtási Utasítás. — Egy köz-
igazgatási bírósági ítélet. — Külföldi szemle. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója.— Különfélék.— 
Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
üovátvezető: K E O L O P P A L F E É D . 

Gazdasági szövetkezés. 
Hazánkat naggyá, hatalmassá és boldoggá 

csak úgy tehetjük, ha népét gazdxggá tesz-
sziik és tettrekésznek neveljük. A boldogulás 
útja pedig nem a tudatlanság és nemtörődöm-
ség által épül meg számunkra, hanem csakis 
a szorgalmas, a céltudatos munka által. Az 
emberiségben nagy erők rejlenek, amelyek mái-
ismeretesek, mégis bátortalanok vagyunk a 
cselekvésre ott, ahol az erők érvényesülésének 
teret találhatnánk. Mily óriás erő rejlik az 
egyének szövetkezésében s a szövetkezett erők 
mily hatalmas tényezővé fejlődnek. Az egyén 
tudása, vagyonossága, élelmessége és szorgalma 
összevonva egy bármily téren történő szövet-
kezésben, a vagyon szaporodását jelenti. Ezúttal 
kizárólag a gazdasági szövetkezésről, ennek is 
inkább csak egy ágáról: a mezei termények 
értékesítésének szövetkezetéről kívánok röviden 
megemlékezni. Azt hiszem, nekünk tanítóknak, 
nem nem lehet fontosabb működési terünk az 
iskolán kívül, mint a szövetkezés szervezése, 
vezetése és mege ősítése. 

Először hadd mondjam el a mezei termé-
nyek szövetkezete előnyeit. A gazda minden 
eladható és eltartható terményét átadja a szö-
vetkezetnek. A szövetkezet előleget adhat rá, 
avagy esetleg teljes értékét is kifizetheti. -Az 
összegyűlt termények akkor értékesíthetők, 
mikor az árak a legnagyobbak. Nem kell 
minden kisebb-nagyobb mennyiséggel piacra 
menni, megkíméljük magunkat a fölösleges 
fuvartól. Nem vagyunk kitéve annak, hogy 
pénzszűke esetén úgy adjuk terményünket, 
ahogy veszik. A szövetkezet nagy mennyiséget 
mindig jobb áron értékesíthet, anélkül, hogy 
szállítania kellene. A szövetkezet egyszerre 
nagy tömeget mázsál le, tehát nincs csalás a 
mázsálásnál. A szövetkezet segítheti a falusi 
gazdákat vetőmag-kölcsönnel, a nem tagokat 
pedig kamatra adott gabonával. Mindkét eset-
ben fölösleges fuvartól kíméli meg feleit, eset-
leg valamely termény túlságos magas árától 

is. Nem kell minden gazdának magtárt építeni, 
mert a saját szükséglete kis helyen is elfér. 
A többi pedig a közös magtárban fér el. A 
szövetkezet a magvakat gondos tisztítás után 
veszi át, az ehhez szükséges gépeket pedig 
csak a szövetkezetnek kell beszereznie, de ezeket 
a tagok (tárjak) is használhatják. A tiszta ga-
bona pedig mindig értékesebb. 

Másodszor a szövetkezés szervezéséről legyen 
szabad szólanom. A szövetkezetek lehetnek 
egy vagy több község lakosságából alkotva. 
Tagja lehet mindenki, ki valami terményt el-
adásra termel. A kezdet mindenesetre egy kis 
alapérték (1 )—50 métermázsa gabona) gyűj-
tésével lesz biztosítva. Eleinte elegendő egy 
lehetőleg tűzmentes magtár építése vagy meg-
szerzése, amelynek kezelése bárki által történ-
hetik. A szövetkezet a községekben levő fölös-
leges gabonát, mely nem tagoké, esetleg meg 
is veheti. Az összegyűlő terményeket akkor 
adja el, mikor előreláthatólag a legjobb árakat 
kapja. A tagok terményeik teljes értékét, míg 
a szövetkezet meg nem erősödik, nem veszik 
fel, hanem annak pl. csak 80°/»-át. Az így 
meggyűlő pénztőke lesz a fejlődésnek induló 
szövetkezet alapvagyona. Későbbi években, ha 
a szövetkezet már megerősödött s ha mű-
ködési köre is kiterjedt, saját épületet szerez-
het. Az üzleti nyereséget a szövetkezet fel-
osztja a tagok közt. 

Gondoljuk el, hogy a nagyobb mezőváro-
sokban, járási székhelyeken hány kereskedő él 
abból, hogy a mezei termények adás-vevésénél 
közvetítő szerepet játszik. S ezek mind ha-
szonra dolgoznak. De néha a gazda szorult 
helyzetét ki is használják. Hogy a közvetítés-
sel mennyi pénzt veszíthet egy kisgazda, azt 
illusztrálja a következő példa: egy falusi ember 
elad 1 mm. búzát 15 K-érfc; fuvart fizet, ha 
közelről viszi (10 km.), 40 fillért. Ugyanonnan 
egy másik megy egy métermásza búzát venni 
s fizet a kereskedőnek 15'30 fillért. Mindkét 
gazda veszített egy félnapi munkát (1'50 K), 
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fuvart ( 4 0 - ( - 4 0 = 80 f) és árkülönbözetet 
( 3 0 - f 3 0 = 60 f) összesen 2'90 K. Ennyi le-
het egy métermázsa gabona közvetítési díja. 

Legyünk józanok. Tegyük saját zsebünkbe 
azt, amiért magunk szenvedünk ; azt a csekély 
hasznot ne adjuk másnak. Szövetkezzünk min-
denütt, s akkor nem lesz okunk mostoha vi-
szonyokról, rossz termésről panaszkodni, mer t 
több időnk marad a tisztességes munkára, nem 
kell remegnünk az árhullámzás miatt, besze-
rezhetünk minden mezőgazdasági gépet, eszközt, 
anyagot és t rágyát nagy mennyiségben, olcsóbb 
árban, mert az egy és ugyanazon eszközt kö-
zösen használjuk. 

Adja az Ég , hogy a szövetkezés legyen az 
az eszköz, mellyel hazánkat felvirágoztathassuk, 
földjét kivándorlásnak induló népének vissza-
szerezhessük, hogy így erős támpontot és bi-
zalmat nyerhessen jövője iránt. 

(Nógrádsipek.) Kluger Ödön. 

Meteorológia. 
Hazánk időjárását, mint általában a mérsé-

kelt zónáét, a változatosság jellemzi. Az idő-
járás minden esztendőben másképen folyik le 
és néha napról-napra is hirtelen változik. E 
változások közepette a négy évszak az éghaj-
latnak maradandó vonása. A legmelegebb hónap 
a július, a leghidegebb a januárius ; közben sok 
szabálytalanság tapasztalható a hőmérséklet 
évi menetében, melyek közül legismertebbek 
a májusi és júniusi lehűlések (fagyos szentek, 
Medardus napja) és a szeptember-végi fölme-
legedések (vén asszonyok nyara). Meleg és 
hideg, esős és száraz évek látszólag minden 
szabályoság nélkül követik egymást. 

Az ország^ területén egyébként nagyok az 
eltérések. Éghajlatában jórészt a mérsékelt 
kontinentális jelleg nyilvánul, mely Közép-
Európának közös sajátja, de kelet felé mái-
átmenetet alkot a kelet-európai, délnyugot felé 
pedig a földközi-tengeri klima felé. Azonfelül 
nagy mértékben nyilvánul a domborzati viszo-
nyok éghajlatmódosító hatása. Innen van, hogy 
az Alföld és hegyvidék mint két külön éghaj-
lati tipus áll egymással szemben ; a Dunán-
és drávántúli vidék pedig átmeneti típusnak 
minősítendő, mely a mediterráni tipusba köz-
vetíti az átmenetet. 

.1 Nagy-Alföld éghajlati tekintetben meg-
lehetősen egyöntetű. Évi középhőmérséklete 
körülbelül 10°, a júliusé 22°, a januáriusé 2°; 
a hőmérséklete minden évben átlag 35 és —20 c 

között ingadozik, az abszolút ingadozás azon 
ban jóval nagyobb, mert szélső esetekben ^ a 

. hőmérő felmegy 39° és leszáll —29 -ra. Évi 
átlagos esőmennyisége a közepén körülbelül 
55 cm., peremén az esőmennyiség fokozatosan 
emelkedik. A kora nyári esők dominálnak, 
legtöbb a csapadék júniusban, legkevesebb 
februáriusban. Az Alföld szárazsága az átlagos 
viszonyokból nem tűnik ki, hanem egyes évek 
aszályos voltából ered. 

A hegyvidék (északi Felföld és Erdély) ég-
hajlati tekintetben nem egységes. A Kárpátok 
völgyeiben és az erdélyi medencében a hőinga-
dozás fokozódik, a lejtőkön és hegycsúcsokon 
pedig mérséklődik. Völgyekben a hőmérséklet 
télen —30° alá sülyed és nyáron (600—700 
m. színtájig) még eléri a 30°-ot. Az abszolút 
ingadozás szélső esetekben meghaladja a 70°-ot; 
így Árvaváralján észleltek —36'7 és 34'3 -ot, 
Nagyszebenben —35'1 és 36'0°-ot. Az évi 
középhőmérséklet 700 m. magas színtájon 
körülbelül 5°, 1200 m. magas színtájon 3 . 
Esőben bővelkednek az Alföld szélén kiemel-
kedő hegyláncok nyugoti lejtői, így a Márma-
rosi-kavasok (Felsőszinevér 140 cm.), a Bihar-
hegység (Menyháza 125 cm.), a Fátrak, Tátrák 
és a Szörényi hegyek szintén esődúsak (80— 
100 c.) Ellenben az erdélyi Mezőségen és a 
Hargitta keleti oldalán csak annyi az eső, mint 
az Alföldön ; ugyancsak esőben szegény a 
szepesi fennsík és a Laborcz meg az Ondava 
vidéke. 

A Dunántúl éghajlati tekintetben középütt 
van a síkvidéki és hegyvidéki tipus között, 
mert az orográfiai viszonyok már lokális elté-
réseket okoznak, másrészt meg a földközi-
tengeri és szárazföldi tipus között, mert a 
júniusi esőmaximumon kívül az októberi eső-
bőség is érvényesül. Középhőmérséklete akkora, 
mint az Alföldé, de nyara hűvösebb, tele pedig 
kevésbé zord levén, hőingadozása az Alföldén 
alul marad. Evi esőmennyisége, a Bakony 
keleti oldalát kivéve, nagyobb, mint 60 cm. ; 
a Mecsek tá ján és a stájer Alpok kiágazásain 
az évi csapadék 80 cm. felé emelkedik. 

A tengermellék. Fiumében a hőingadozás 
legkisebb. A januáriusi átlag 5'3°, a júliusi 
23'4 , az évi 13'8°; a fagy évente — 5° és 
csak kivételesen — 10°-ra terjed. Az évi 
csapadék nagyon jelentékeny, 160 cm. és a 
legtöbb eső októberben esik. 

Hazánkban a szelek átlag minden oldalról 
az Alföld felé tartanak ; tavasszal, nyáron a 
nyugoti és északi irány szaporodik, ősszel 
pedig csökken. Pusztító vihar ritkán fordul 
elő. Különös lecsapó szelek : a nemere, a bóra 
és a kossava. 

A felhőzet és légnedvesség az Alföldön leg-



3 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 9 

kisebb, erdős-hegyes tájakon nagyobb. Legde-
rültebb az augusztus, és szeptember, legborúsabb 
a december és január. ' A legtöbb zivatar 
júniusban fordul elő, a délutáni órákban s 
ugyancsak akkor van a legtöbb jégeső is. 

(Budapest,) l)r. Róna Zsigmond. 

A csemegeszőlő szállítása. 
A csemegeszőlő termelése kedvező viszonyok 

között a szőlőmívelés legjövedelmezőbb ága, 
amint azt Délfranciaország, Olaszország, Spa-
nyolország, Portugália és Görögország példája 
is mutatja. Ezen említett országok szőlőter-
melői évenként óriási összegeket raknak zsebre 
eladott csemegeszőlőért. A csemegeszőlő ter-
melése több fontos tényezőtől függ, ilyenek : 
a kedvező éghajlat, a kedvező piaci viszonyok 
és a nagyobbfokú szakképzettség. Egyik olyan 
fontos tényező, mint a másik. Kedvezőtlen ég-
hajlati viszonyok között az igényes fogyasztó-
közönség ízlésének megfelelő szőlőt nem ter-
melhetünk s legkevésbé sem érhetjük el azt, 
hogy az egész szőlőidény alatt mindig újabb 
és újabb fajtákkal jelenhessünk meg a piacon. 
Kedvezőtlen piaci viszonyok mellett, amik kö-
zött nem kis szerepet játszanak a szállítás 
módjai és eszközei is, a sok fáradsággal és 
költséggel t?rmett szőlőt kívánatos módon és 
jövedelmezőleg nem értékesíthetjük. A szak-
tudásra sehol jobban, mint a csemegeszőlő 
termelésénél, van szükség. A csemegeszőlő-ter-
melőnek nemcsak nagy fajtaismerettel, a mü-
velés összes gyakorlati fogásainak ismeretével 
kell bírnia, hanem ügyes kereskedőnek is kell 
lennie, aki a piaci viszonyokat saját javára 
kellőképen kihasználni tudja ; már akkor jelenik 
meg a piacon a szőlővel, mikor még másutt 
nincsen szőlő és még akkor is új fajtákkal 
kínálja vevőit, amikor már másutt szőlő nincsen. 

A szőlő, csemegének eladva, kétszeresen, nem 
ritkán háromszorosan, sőt négyszeresen jobb 
árban értékesül, mintha mustnak dolgozzuk 
fel, amit különben az egyszerű számítás is 
igazol. Mai körülmények között 1 hl. mustért 
nem igen fogunk többet kapni 40 koronánál, 
vagyis literenként 40 fillért. Tekintetbe véve 
azon tapasztalati körülményt, hogy 1 hl. must 
előállításához mintegy 170 kg. szőlőre van 
szükség, a fenti elég kedvező ár mellett 1 kg. 
szőlő 23'5 fillérrel értékesül. Holott 1 kg 
csemegeszőlőért, ha korán jelenünk meg a 
piacon, a 80 fillért is nagyon könnyen meg-
kapjuk, a, 60 fillért pedig mindig. Könnyen 
kiszámítható, mekkora összeget képvisel ez 
árkülönbözet ott, ahol néhány száz hold szőlő-
ről van szó ! Épen ezért szeretnők látni ma-
gyar hazánkban is a csemegeszőlőnek nagyobb 

mértékben való termelését, annyival is inkább, 
mivel az éghajlati viszonyok felette kedvezők 
s a szállítási és piaci viszonyok sem mond-
hatók rosszaknak. 

A csemegeszőlő értékesítésének számos fo-
gásai között bizonyára nem kisjelentőségű a 
helyes módon keresztülvitt szállítás és csoma-
golás. Néha csekélyeknek látszó dolgokkal nagy 
eredményeket érhetünk el. Ilyen a csemege-
szőlő csinos csomagolása s piacra szállítása. 
Hogyha a szőlő szépen elcsomagolva, a kosa-
rakban ízlésesen elrendezve kerül a piacra, 
hogy az a szemnek is kedves látványt nyújt, 
értékében jóval emelkedik. Nagyobb mennyi-
ségű csemegeszőlőt ritkán értékesíthetünk mind 
a helyi piacon, hanem kénytelenek vagyunk 
igénybe venni a postai és vasúti vagy hajón 
való szállítást. Ez esetben pedig már az árú-
nak a rendeltetési helyére ép állapotban való 
megérkezése céljából is okvetlen szükségessé 
válik a helyes módon alkalmazott csomagolás. 

Mostanában, amikor már egy-két hét múlva 
a legkoraibb csemegeszőlő-fajták, amilyenek : a 
Muscat blanc precoce de Saumur, a Muscat 
Courtiller blanc, a Muscat Ottonel, a Muscat 
precoce d'Août noir, a Medoc noir, a Made-
laine Angevine, a Precoce de Malingre, a 
Chasselas gros Coidard, a Chasselas Vibert, 
a Chasselas Diamant stb. fajták érett fürtök-
kel kedveskednek szorgalmas művelőjüknek, 
vagyis a szőlőérés szezonja kezdetén, bizonyára 
nem lesz érdektelen a szőlő szállítására és 
csomagolására vonatkozó főbb tudnivalókat e 
lap szíves olvasóinak elmondani. 

Tegyünk mindenekelőtt különbséget a szállítás 
távo'ságát illetőleg, mert ez utóbbi nagy mér-
tékben befolyásolja a csomagolás miként való 
keresztülvitelét. Ha ugyanis a szállítás csak 
a helyi piacra, vagy a szomszédos községekbe 
történik, a csomagolás jóval kevesebb fárad-
sággal és gonddal jár, mintha a vasúton, ha-
jón vagy postán történik a szőlő szállítása. 
Nemkülönben másként történik a finomabb és 
másként a közönségesebb, tehát másodrendű 
csemegefajtáknak a szállításra előkészítése. 
Azonban bárhová történjék is a szállítás, a 
fődolog az, hogy a szőlő a rendeltetési helyére 
sértetlen, ép állapotban érkezzék meg. 

A szőlő megszedésénél arra törekedjünk, 
hogy csakis a teljesen érett fürtöket vágjuk 
le. A levágás történhetik éles késsel, avagy 
hosszúnyelü ollókkal, vigyázva, hogy a fürt 
nagyobb rázkódásnak ne legyen kitéve. A für-
töket egy szőlőlevelekkel kibélelt kosárba 
gyűjtjük össze. A kosár azonban ne legyen 
nagy, különben az alsó fürtök a felsők nyomása 
folytán zúzódást szenvednek. 

Ha az eladásra szánt fürtöket kosarakba 
32* 
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összegyűjtöttük, egy szellős helyiségben gyé-
kénnyel vagy ponyvával leterített asztalokra 
szép óvatosan kirakosgatjuk s azután sorra 
megválogatjuk. Minden egyes fürtöt végig-
vizsgálunk s ha benne rothadt, penészes, avagy 
zúzódott, megsérült bogyókat találunk, ezeket 
erre szolgáló ollókkal kicsípjük. Ilyen úgy-
nevezett szemelő ollók hosszúnyelüek, hegyesek, 
hogy a fürtök belsejébe is odaférhetünk velük. 
Darabjuk 1'80—2 koronába kerül s kaphatók 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél vagy 
bármely nagyobb magkereskedés útján is. A 
szemelésnek kettős haszna van : egyrészt a 
fürtök szebb külsőt nyernek, de másrészt 
elejét vesszük annak, hogy egyik rothadt, 
penészes szem megfertőzze a többieket is s 
ily módon tönkretegye bár a leggondosabban 
csomagolt szállítmányt. 

Ha a szőlő a helybeli piacon adatik el, a 
közönségesebb fajták szállítása puttonokban 
történhetik, amelyeknek fenekére mintegy te-
nyérnyi magasságban szőlőleveleket helyezünk 
s az oldalaikat is, amint fokozatosan megtelik 
a puttón, szőlőlevelekkel béleljük ki. Ily módon 
elkészítve, háton szállítható be a szőlő a 
piacra. De a finomabb fajták szállítását már 

.kosarakban lesz célszerű végezni. Fehér, hán-
tott fűzvesszőből készült egyfülű kosarakban 
szőlőlevelek között a fürtöket gondosan és 
csinosan elrendezvén, talicskán szállíthatjuk a 
hely színére. Némely helyen e célra külön szer-
kezetű puttonok vannak használatban. A put-
tonba emeletszerűleg alacsony keretű, a köze-
pükön fogantyúval ellátott kosarak illenek. 
E kosarakba helyezzük szőlőlevelek közé a 
fürtöket s az eladásuk is rendesen e kosarak-
kal együtt történik. Ilyen szerkezetű puttonok-
b in tehát a finomabb fajták is háton szállít-
tatnak a piacra. 

Egészen másként kell a szőlőt előkészíteni, 
ha nagyobb távolságokra szállítjuk, amikor is 
a postai, vasúti vagy hajón való szállítást 
vesszük igénybe. Jól tudjuk azt, hogy a vas-
utakon, postán, hajón nem a legkíméletesebben 
bánnak a szállítandó árúval, ami különben az 
áruk nagy tömegénél s az átrakodás minél 
gyorsabb lebonyolításánál fogva csak termé-
szetes. Ebből önként következik, hogy a meg-
lehetősen kényes szőlőt csakis gondos elcsoma-
golás esetén szállíthatjuk sértetlenül rendeltetési 
helyére. A szállítás fűzvesszőből készült kosa-
rakban, avagy vékony átlyukasztott deszkákból 
készült ládikákban történik. Akár kosarat, akár 
ládikát használunk a szállításra, legyen mindig 
arra gondunk, hogy fogantyúval, füllel legyen 
az ellátva, hogy ily módon a ki- és berakodás 
— tekintettel a fentebb mondottakra — köny-
nyen keresztülvihető legyen. 

Legáltalánosabban a fehér, vagyis hántott 
fűzvesszőből készült kosarak vannak haszná-
latban. Ezek alakja többféle lehet. Vasúti 
szállításnál igen alkalmasak a téglányalakúak, 
mert jól kihasználhatjuk velük a térfogatot, 
amidőn például egy egész vaggonnal szállítunk. 
Magyarországon a vasúti és hajón szállításra 
olyan gömbölyded kosarat szoktak használni, 
amelynek fenékszélessége 30 cm., a felső szé-
lessége 50 cm., vagyis alulról felfelé bővülő 
alakú, míg a magassága 22 cm., ebbe nem 
számítván bele a fedél domborulatát. Az ilyen 
kosár 10 kg. bruttósúlyt fogad be. 

A postai szállításra minálunk szintén göm-
bölyded füzvesszőkosarat használnak, amely 
egyszerű kerekded alakú, az alsó és felső szé-
lessége 31 cm., tehát egyenletesen bő, a magas-
sága pedig 17 cm. Ezen kosár épen 5 kg. 
bruttósúlyt fogad magába. Igen célszerűen fel-
használhatók még a postai szállításra az ovális 
alakú, nagyfülű kosarak is. 

A fürtöknek a kosarakba vagy ládákba 
rakásánál arra törekedjünk, hogy azok szoro-
san egymás mellett feküdjenek, hogy hézagok 
ne legyenek közöttük, miáltal a szállítás alatt 
a fürtöknek egymáshoz való ütődése, rázoga-
tása s ennek folytán összezúzódása kerültetik 
el. A kosarak fenekére némi fagyapotot réte-
gezünk, azután lefektetjük az első sor szőlőt, 
sűrűn egymás mellé rakván le a fürtöket, majd 
egy lap selyempapírt helyezünk föléje. Ezen 
selyempapír-rétegre kerül a második sor szőlő, 
majd a harmadik s így tovább ; minden réteg 
szőlőt letakarván selyempapírral, megtöltjük a 
kosarakat. Ekkor újra fagyapotot helyezünk a 
szőlő legtetejére és a fedelet ráerősítvén, azt 
levarrjuk. A selyempapír helyett használhatunk 
újságpapírt is, ámde a finomabb fajtákhoz 
okvetlen selyempapírt használjunk, már csak 
azért is, mert így a szőlő sokkal ízlésesebb, 
szebb külsőt fog nyerni, ami utóvégre szintén 
kívánatos. Szokásban van a drágább fajtákat 
oly módon csomagolni, hogy mindenik für t 
külön takartatik be selyempapírba, amelynek 
színe a fürt színével egyezik s ezenkívül rajta 
van a termelő neve és a fajta. Előkelő ven-
déglőkben ily módon is szolgálják fel a szőlőt, 
annak eredeti voltát akarván ezzel bizonyítani. 
A rétegeknek, illetőleg az egyes fürtöknek 
olyan anyaggal való elválasztása, amely a 
nedvességet magába szívja, tehát higroscopicus 
tulajdonságú, kerülendő, amennyiben ily módon 
könnyen a fürtök penészedését, rothadását 
idézhetnénk elő. 

A kevésbbé kényes fajták csomagolása oly 
módon is történhetik, hogy csupán a kosarak 
fenekére és tetejére gyapotot alkalmazván, 
megtöltjük a kosarakat szőlővel, vagyis a 

» 
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selyempapír-rétegek elmaradnak. A fő az, hogy 
a fürtök elég szorosan feküdjenek egymás 
mellett és felett, hogy így a szállításközbeni 
esetleges rázkódásnak eleje vétessék. Sok he-
lyütt a kosarakat nem fedéllel zárják le, hanem 
a legfelső réteget gyapottal leterítvén, zsák-
vászonnal befödik s azt a kosár széléhez le-
varrják. A ládikákban ugyancsak az elmondottak 
szerint történik a szállítás. Különben az egyes 
vidékek szerint s a fogyasztó közönség Ízlésé-
nek megfelelőleg, a csomagolás külső alakját 
tekintve, kisebb-nagyobb eltérések tapasztal-
hatók. mégis a követendő főelveknek, amiket 
jelen sorokban elmondottam, mindenütt ugyan-
azoknak kell lenniök, hogyha Ízléses terméssel 
szándékozunk megjelenni a vevőközönség előtt, 
s ha magunknak és árúnknak jó nevet akarunk 
biztosítani. „Minden Demosthenesnél szebben 
beszél a te t t" és minden reklámnál dicsérőbben 
szól maga az árúnak jó minősége. 

A csemegeszőlőtermelőnek pedig szüksége 
van a jó névre, mert csak így szerezhet ma-
gának állandó vevőkört, fogyasztó közönséget ; 
csak a jó portékának van állandó piaca, keletje. 
Hogy pedig jó portékát produkáljunk, a ter-
mészetnyujtotta előnyökön kívül még nagyfokú 
szaktudásra is van szükségünk. Ez utóbbi 
mindig gyengéje volt és lesz a magyarnak. 
Népünk konzervatív szellemű, bizalmatlan min-
den újabb vívmány és tan iránt, más szóval, 
nem szeret tanulni. De megvan ennek is az 
oka. Ezeréves viszontagságos életünk minden 
bűne, baja tette népünket oly bizalmatlanná 
az „uraktól származó" minden újabb tan iránt. 
Ezt helyrehozandó, az intelligens közönségnek . 7 D O 
rendkívüli finom tapintatára, még több türel-
mére van szükség, amit azonban szívesen áldoz 
az, ki népét és népében hónát szereti. Ne 
nagyhangú, frázisokkal telt hosszú beszédek-
ben mutassuk meg hazafiságunkat, hanem 
tettekben, a nép oktatásában, mert csak a 
tanult nemzet lehet gazdag, vagyonos, jólétnek 
örvendő. E téren a hazai tanítóságra valóságos 
misszió vár, mert a nép szívéhez, lelkéhez a 
tanítóság férkőzhetik legközelebb. 

Hogy a szaktudás mit mívelhet, elég vilá-
gosan illusztrálják az angol és belga szölóházak, 
ahol hatalmas mennjiségü csemegeszőlő ter-
meltetik évente ezen, a csemegeszőlőre úgy-
szólván teljesen alkalmatlan vidéken. A szak-
tudás legyőzi a természet akadályait, diadalt 
arat a hatalmas anyatermészet fölött. S meny-
nyivel könnyebb boldogulni ott, ahol maga a 
természet is segítségére siet a termelőnek, 
mint hazánkban, melynek talaj- és klimatikus 
viszonyai kiválólag kedveznek a csemegeszőlő 
termelésének. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

Tej hulladékok értékesítése. 
Tejszövetkezeteinkben igen sokszor meggyü-

lik a bajunk a tejhulladékokkal. Mivel tudom, 
hogy igen sok tejszövetkezeíben a tanítóra 
háramlik az egész gond, vagy legalább is annak 
nagy része, továbbá, mivel már néhány kartárs 
kérdést is intézett hozzám erre vonatkozólag, 
azért legyen szabad e helyen a tejhulladékok 
értékesítési módjáról egyet-mást elmondanom. 

A tejgazdaságban a vajat és sajtot főter-
méknek nevezzük, míg-ellenben az írót, savót, 
lefölözött tejet (soványtejet) és a túrót a mellek-
termek vagy tejhulladék névvel illetjük. A tej-
hulladékok értékesítése a tejszövetkezet jöve-
delmének tekintélyes részét képezheti, sajnos 
azonban, az értékesítés a szövetkezetek veze-
tőségeinek sok gondot okoz. 

Eleinte mi is fűhöz-fához kapkodtunk, hogy 
a 'hulladékot, főleg a túrót, értékesíthessük. 
Budapestre, sőt Bécsbe is fordultunk olyan 
cégekhez, kikről gondoltuk, hogy arra szüksé-
gük lehetne. De bizony a túró nem kellett 
senkinek. 

Nem segíthettünk tehát eleinte máskép a 
dolgon, csak úgy, hogy a megmaradt fölösleges 
túrót kiosztottuk a beszolgáltatott tej literének 
számához arányítva. 1J1. 1000 liter tej jött be 
egy nap a szövetkezetbe. A lefölözött tejből 
mondjuk kerek 100 kg. túró lett. Akkor 10 
liter tejből lett 1 kg. túró. Aki tehát 5 liter 
tejet hozott, az 1 2 kg. túrót kapott, aki 2V2 
liter tejet hozott, az 25 dkg. túrót kapott. 
Ezen túró mennyisége és értéke be lett jegyezve 
úgy a tagsági könyvecskébe, valamint a fő-
könyvbe is, és a hó végén, amikor a te j ki lett 
fizetve, az összes tejért járó értékből a túró 
értéke levonatott. 

Igen ám, de ezzel a szövetkezeti tagok nem 
voltak megelégedve, mert bizony ők maguk 
sem tudtak mit csinálni a sok túróval. Már-
már a szövetkezetből való kilépéssel fenyeget-
tek. Folyton zúgolódtak, amit rossz néven nem 
is vehettünk tőlük, de mégis csak türelmesen 
kellett várniok, mert egyelőre nem segíthettünk 
a dolgon. Azonban alapos megfontolás után a 
következő eredményre jutottunk, amely, melles-
leg megjegyezve, nemcsak bevált, de utánzásra 
is talált. Ugyanis a vajszállítóval egy évre 
kötött szerződés lejárt és így ú j árlejtés ki-
hirdetése vált szükségessé. (Megjegyzem, hogy 
egy évnél továbbra nem is jó szerződést kötni, 
mert a vaj ára talán még magasabb árhullám-
zásnak van kitéve, mint a gabonáé.) 

Kihirdettük tehát újból az árlejtést, de a 
föltételek között az is bent volt, hogy a fölös-
leges túrót is köteles lesz a szállító kilogram-
monként legalább 16—20 fillérig terjedő árban 
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átvenni. És ezen eljárással sikerült ezen tej-
hulladék értéke-ítését biztosítani. 

Már vagy 5 6 éve, hogy ezen kikötött 
föltételünkhöz ragaszkodunk és semmi bajunk 
a^óta a túróval nincsen. Kikötjük azonban 
magunknak mindig azt, hogy a helyi szükség-
letet ugyanazon árban, mint amennyit a tej-
szállító fizet, kielégítjük és a szállító cég csak 
a fölösleges mennyiséget kapja úgy a vajból, 
mint a túróból. Tehát az átvételhez egy meg-
határozott mennyiség megállapítása nem volt 
szükséges, sem a helyi szükséglet nincsen kor-
látozva. Csak a vaj átvételénél van annyiban 
némi megszorítás, amennyiben egy napon egy 
kg-nál többet egy tag nem vihet, illetve nem 
kaphat. Ez pedig azért történt, mert rájöttünk, 
hogy a szövetkezeti tagok a vajjal üzérkedtek. 
Szóval, visszaéltek a jogukkal ; ők pl. vették 
a vajat nálunk 2 koronáért kilóját (oly árban, 
amint azt a szállító kapta). Volt azután olyan 
tag is, aki 5—10 kg.-t is vett egyszerre. Ez 
persze feltűnt nemcsak a vajszállítónak, hanem 
az igazgatóságnak is. Utána jártunk a dolog-
nak és akkor rájöttünk, hogy a városba vitték 
és ott eladták 2.50 K-ért, sőt még drágábban 
is, és így a vajszállítót megkárosították. Erre 
a kicsinyben való árúsítást természetesen kor-
látoztuk. 

Egyik-másik kartársunk kérdezhetné bátran, 
hogy hová is szállítják azt a rengeteg túrót 
és mit csinálnak vele az átvevő tejkereskedők? 

Válaszom e kérdésre az, hogy amióta egy 
kis tejgazdaságunk van az országban, azóta a 
tejüzletek is nagyon megszaporodnak. Az illető 
vajszállító — aki már ismeri ezeket az üzle-
teket — már jó eleve érintkezésbe lép ilyen 
üzlettulajdonosokkal, természetesen csak fölté-
telesen s árajánlatokat kér be tőlük arra 
vonatkozólag, hogy a szállítandó bizonyos 
mennyiségű túróért milyen árt hajlandók 
fizetni. Természetes, hogy a legtöbbet ígérővel 
köti meg az üzletet; de ezen üzlettel már a 
szövetkezet nem törődik. 

Ujabban majdnem minden nagyobb város-
ban van egy ilyen nagyobb cég, amely vajat 
és túrót vesz meg, nagyobb mennyiségben. Ilyen 
cégek.pl. Budapesten: a „Hungária" vajkivi-
teli részvénytársaság ; Goldmann József, tej-
nagykereskedő ; Vásárcsarnok igazgatósága ; 
továbbá külföldön neves cég az „Olmützer 
Quargel Actien-Gesellschaft" Olmütz. (Mähren.) 

Egy másik kérdés már most az lehet, hogy 
tulajdonképen mit csinálnak ezek a nagymeny-
nyiségü túróval ? A túrót vagy úgy nyers 
állapotban adják el, amint azt kapják, élelmi-
szernek, vagy pedig feldolgozzák azt pogácsa-
sajtnak (quargli). Ilyen pl. a világhírű olmützi 
quargli. I j abban azonban nemcsak élelmi-

szernek használják a túrót, hanem iparcikknek 
is. Ugyanis a túróból celluloidot, ebből pedig 
mindenféle iparcikket és piperetárgyat készí-
tenek, pl. késnyelet, inggombot, zongorabillen-
tyűket, billiárdgolyókat, legyezőrudakat, fésűket, 
hamutartókat és a jó ég tudja, mi mindenfélét. 
Magától értetődik, hogy a túró már külön e 
eélra preparálva lesz. 

A többi tejhulladék, mint pl. az író és savó 
értékesítése már nem jár oly nehézséggel, mert 
azt helyben lehet mindig eladni. Az in t , ha 
friss, felforralva vagy hidegen lehet a kávéhoz 
felhasználni. De amúgy nyersen is meg lehet 
inni és akkor igen kellemes, savanykás, üdítő 
hatású ital, amelyet utóbbi időkben gyógy-
italnak is használnak vérszegény és tüdőbeteg 
emberek. A savót pedig kivált a sertések ete-
tésére és itatására lehet igen jól felhasználni, 
amennyiben igen jó eredményeket mutattak 
a savóval végzett takarmányozási kísérletek. 

A svédek, akik igen szeretik a tejes ételeket, 
a soványtejet rendesen házi szükségletre hasz-
nálják fel. Mert a soványtejben tulajdonképen 
minden tájianyag megmarad, csak épen a 
zsiradék lett elvéve belőle. Azért táplálkozásra 
még igen jó a lefölözött tej is. De különösen 
használják a lefölözött tejet és savót hizlaló-
takarmánynak sertések részére, amely üzlet 
kitűnően fizet, amit abból is lehet következ-
tetni, mert ők nagy mennyiségben tartanak 
hízókat és nagy exportkereskedést űznek velük. 

Miután pedig a svédek és egyáltalában a 
nyugati népek, sz északi németek, az angolok, 
dánok stb. csakis olvasztott vajjal főznek, nin-
csen zsírsertésekre szükségük, hanem csakis hús-
sertést tartanak. E célból a yorkshire serté-
seket tartják, amelyek inkább csak húsra híznak. 

Bondesson — kinek Svalőfben (déli Svéd-
ország, Skőne tartományban) nagy tejgazdasága 
van, igen sok sertést hizlal. Ottlétemkor ( 1898 
szept. 18.) 1520 db ym-kshire-sertése volt, 
melyeket kukoricával és árpadarával hizlalt, 
de úgy, hogy a darát savóval és lefölözött 
tejjel keverte. A süldők árpadarát, az öreg 
hízók kukoricadarát kaptak, tejhulladékkal 
keverten. Hogy milyen arányban keverte a 
darát a hulladékkal, arra vonatkozólag nem 
tudtam határozott feleletet tőle kicsikarni, mert 
kérdezősködésemre mindig kitérő választ adott. 

Hogy Bondesson milyen súlyt fektetett e 
sertésfajra, abból láttam, hogy tenyésztés cél-
jából importált direkt Angolországból 1898-ban 
egy yorksh ire- anyasertést s ezért 300 svéd 
koronát (körülbelül 410 korona) és egy kant, 
amelyért 800 svéd koronát (körülbelül 1120 
korona) fizetett. 0 pedig saját tenyészetéből 
adott el féléves kanokat 50—100 svéd koro-
náért darabonként (mintegy 70 - 1 10 korona). 
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Az alnarpi gazdasági akadémia is hizlal 
yorhshire-sertéseket, de nem oly mennyiség-
ben, mint pl. Bondesson. Itt is láttunk impor-
tált kant, de ez rég nem volt olyan szép és 
nagy, mint Bondessoné, s nem is került csak 
épen feleannyi pénzbe. 

Otvidabergben, az állami sajtiskolában is 
hizlalnak sertéseket, épp olyan módon, mint 
azt Bondesson teszi, de csak 2—300 darabot. 
Ellenben a „Gebrüder Pfund" cég Dresdában 
háromezer sertést hizlalt akkor hasonló módon, 
t. i. erőtakarmányt keverve tejhulladékkal. 

íme, kedves kartársak, röviden jeleztem csak, 
miképen értékesíthető a tejhulladék. Minden-
kinek nem felelhetek egyenként, vegye azért 
kérem e sorokat ki-ki szíves tudomásul, és 
egyszersmind azt is, hogy tanácsot, felvilágo-
sítást mindenkor szívesen adok mindenkinek. 

(Tolna-Tevel•) Mirez István. 

Modern pincék a homokon. 
Hála a tisztelt fogyasztóközönség ízlésének, 

a homoki bortermelés manapság már annyira 
föllendült, hogy a „buckái" bátran versenyez-
het nem egy arisztokratikus hegyi borral. 
Miként Jáiics Géza mondja egy régi írásá-
ban,* az csak „Egy előítélet", hogy a ho-
moki borok iránt a nagyközönség afféle váll-
vonogató, lesajnáló jóindulattal viseltetik, holott 
a homokon is lehet kiváló borokat termelni, 
mint ahogy pl. Franciaország egyes világhírű 
borai (Burgundi, Médoc stb.) homokon terem-
nek, tulajdon azonegy homokon, mint amilyen-
ből a mi kecskeméti buckáink torlódtak össze. 

Nem is olyan nagyon régen volt az, mikor 
a homoki borokat csak „vinkó" néven tisz-
telték. Akadtak, akik csak úgy emlegették, 
hogy: „lőre", meg „káposztáié". A homok 
meg csak úgy ontotta a „bicskanyitogatót" ; 
az emberek potom áron vesztegették: öt forin-
ton kelt hektója. Nem mese, de való szín-
igazság, hogy egy holdon nyolcvan hektó ter-
mett az egyik évben. 

Divattá lett a könnyű bor; nagy tömegek 
keltek el a homokiból részint közvetlen fogyasz-
tásra, részint házasításra. És dicséretére legyen 
a homokinak, mindkét esetben kitűnően meg-
állta a helyét, amíg új volt. Hogy aztán egy-
szerre olyan hírek keltek szárnyra, hogy a 
homoki bor nem tartós, mert gyenge, ép azért 
virágosodik, törik, megfordul, keserű lesz, 
savanyú lesz s a jó ég tudja, mi minden baj 
éri ; ennek a sok balhiedelemnek a homoki 
ó-borok voltak az okozói (amennyiben t. i. 
ilyenekről is lehet szó). 

* Borászati Lapok millenniumi száma. 

Yalóságban pedig úgy áll a dolog, hogy. a 
méltatlanul meghurcolt homoki bor nem oka 
annak, ha csorba esett a hírneyén. A legjobb, 
legerősebb hegyi bor is megromlik, -ha teljes 
kifejlődése előtt rossz pincében tartják. Két-
szeresen érthető tehát, ha a kissé mégis 
kevésbé ellenálló homoki bor homoki pincéd-
ben való hosszas állás után a káposztalére 
emlékeztető ízt vett föl s emellett még egvéb O Oi/ 
bajok is érték. 

Mert amit homokon pincének neveznek, az 
tulajdonképen nem pince Sekély földalatti üreg, 
ahol a bort tartják. Es ha a bor egészséges 
fejlődésének alapföltétele a pince egyenletes és 
állandó hőmérséklete, úgy mondhatjuk, hogy 
ez az alapföltétel itt egyáltalán nem volt meg. 

Alföldünk, tehát homoki bortermelésünk 
empóriumának égalja, úgyszólván tropikusnak 
mondható. Egy jó kánikulai napon az az áldott 
homok fölmelegszik 40° C-ra is; hajnali kakas-
szónál meg fogvacogva tapossuk a harmatos 
gyepet. Ahol ekkora a hőingadozás, bizony 
nagyon megérzik az a pincében, mely az Al-
földön mindenütt sekély, mert IV2—2 méter-
nél mélyebbre lemenni már a talajvíz miatt sem 
igen lehet. Ilyen helyeken pedig bort eltartani 
lehetetlenség. 

A bortermelés fokozódásánál azután fölme-
rült a félig földalatti, utóbb a földfeletti bőr-

ei / ' 
pincék eszméje. Építettek as amerikai jégver-
mek mintájára pincéket. Az eszme jó volt, de 
a kivitel nem. Hiába építették dupla fallal, 
légrétegekkel az ilyen „borraktárakat", az izo-
lálás még mindig messze állt az eszményitől ; 
a napi hőingadozás hátrányos befolyása igen 
érezhetővé vált ; magyarán mondva : rossz volt 
a pince. 

A szőlőmívelés és borászat szakmájában a 
világ atyamesterei: a franciák, azt mondják, 
hogy a legjobb pincemester: „a tiszta levegő, 
a tisztaság és az egyenletes hőmérséklet". 

A két előbbi egy kis gondossággal megsze-
rezhető, de az utóbbinál nagy a bökkenő, fő-
leg itt a homokon. 

Hogy építsük pincéinket, hogy azokban télen-
nyáron egyaránt 11 — 13 0° legyen a tempe-
ratura '? Olyan kérdés, amelyre sokáig nem 
volt megoldás; ennek a levét a „homoki' itta 
meg, illetve az, aki megitta a homoki levét. 

Es ekkor előállt egy fiatal magyar mérnök, 
aki sok-sok tudós szakértő előtt bátor volt 
kijelenteni, hogy épít ő homokon olyan pincét, 
amelyikben télen is 11 fok lesz a meleg, meg 
nyáron is. Ne fizessenek neki előre semmit a 
fáradságáért, meg azután, ha az egész esztendő 
alatt két foknál nagyobb lesz a differencia, 
akkor lemond mindenféle tiszteletdíjról, de még 
az építés költségeit is megtéríti. 
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És megépítette a pincét szépen, csinosan. 
Olyan lett az, mint valami uradalmi ispánlak. 
Csak az mondhatta rá, hogy „pince", aki 
tudta, hogy az. Nem a szépség a főérdeme 
ennek a pincének, hanem az, hogy jó. Süssön 
bár a kánikulás nap a tetejére, vagy derniessze 
az északi szél körülötte a világot, bent a 
pincében rendületlenül 11 fokon áll a hőmérő 
higanya. Azért a levegő tiszta, valamint tiszta 
maga az egész pince is. 

Ezt a tökéletes elszigetelést a parafatégla 
okozza, amellyel a falak burkoltattak. 

A parafatégla nálunk még csak kevéssé 
ismert valami. A parafahulladékot apróra vág-
ják. azután agyagból és mészből álló keverék-
kel hydraulikus nyomás alatt téglává sajtolják. 
E téglák alakja azonban nem azonos a köz-
ismert téglaalakkal. A parafatégla majdnem 
háromszor oly nagy, csakhogy sokkalta véko-
nyabb és fölöttébb könnyű. Megemelésénél 
olyanforma csalódás ér bennünket, mint ami-
kor valamely aluminium-tárgyat emelünk meg. 
E modern tégla igen szilárd s a lehető leg-
rosszabb hővezető. Fajsúlya 0"3, hőfoghatósága 
csekély; 180 C°-nál semmiféle változásnak 
nincs alávetve. Yan egy másik fajtája is, amely 
kátránnyal készül, szintén igen könnyű és rossz 
hővezető, mely sajátságánál fogva elszigete-
lésre különösen alkalmas. 

Ennek alkalmazásba vételével azután egy-
szerre meg lőn oldva a kérdés. A dolog nem 
régi, s ha ma még nincs is sok ilyen parafa-
téglával borított földfeletti pincénk (mint a 
minő pl. Kecskeméten a Kláber-telep pincéje), 
biztosra vehetjük, hogy a homokon ez lesz a 
modern pincék állandó tipusa. 

Cüaffna.J ' Győry Elemér. 

Szárított gomhák. 
Talán nincs hazánknak egyetlen terménye 

sem. amelyet oly kis mértékben értékesítene a 
lakosság, mint épen a gombát, amelynek 
termelése pedig aránylag majdnem semmibe 
sem kerül s a vele való fáradság a gomba o o 
értékesítéséig is oly csekély, hogy valósággal 
könnyelműségnek nevezhetném, amiért minden 
évben parlagon és gyümölcsözetlenül hagyunk 
heverni olyan értéket, amely igen sok pénzt 
hozhatna be az országba, eltekintve azon 
mennyiségtől, amelyet magában az országban 
lehetne értékesíteni. 

A külföldi gazda, drága pénzen és a leg-
nagyobb gonddal elkészített ágyakban, mester-
ségesen termeli a gombát, mi pedig azt sem 
szedjük össze, amely a természet ölén vadon 
terem. 

Azon reményben, hogy akad ember, aki 
megszívleli tanácsomat, leírom a gombák leg-O Ö O 
egyszerűbb módon való konzerválását, a szárí-
tást, amelyet egyébként egyszersmind a leg-
helyesebbnek is tartok és pedig azon egyszerű 
okból, mert a gombák átlagos víztartalma 
nem kevesebb, mint kilencven százalék s ha 
emellett gazdag légeny- és fehérnyetartalmukat 
is tekintetbe vesszük, akkor be kell látnunk, 
hogy különösen a húsosabb fajok nagyon 
könnyen ki vannak téve a megromlásnak, ha 
nedves állapotukban konzerváljuk azokat, míg 
ellenben a szárítás a romlást teljesen kizárja. 
Emellett azonban még tekintetbe kell vennünk 
azt is, hogy minden egyéb gombakonzerválás 
sokkal több fáradsággal és vesződséggel jár, 
mint a szárítás és megdrágítja a kész anya-
got úgy, hogy a középosztály, amely még a 
külföldön is a vevőközönség legnagyobb részét 
képezi: kimaradna a vevők sorából. 

A szárítás céljaira legalkalmasabb gomba-
nemek a következők : 

1. A tinoru, vagy más néven urigomba, 
mely különösen a bükk- és tölgyerdőket sze-
reti. Kalapja barna, alja sárgászöld és olyan, 
mintha át lenne lyuggatva. 

2. A csiperkegomba (champignon), kalap-
jának színezete fehéresbarna, alja — ha nyi-
tott — világosbarna és lemezes. Eleinte a 
kalap a törzszsel egy hártya által van össze-
kapcsolva s ekkor az alsó lemezek még nem 
látszanak ; amint azonban a gomba növekszik, 
kalapja szélesedik, karimája elválik a törzstől 
s a lemezek láthatóvá lesznek. Megterem 
mindenfelé, ahol állati vagy növényi rothadás 
megy végbe. 

3. A szarvasgomba korálforma ágbogból áll, 
tyúktojás nagyságúra is megnő, kerge ripa-
csos, barnásfekete színű, búsának színe pedig 
ibolyasárgás. A tölgy és bükk gyökerei körül 
terem, a föld alatt. Hazánkban különösen sok 
van a Bakonyban és Nyitra megyében. Kutyá-
kat és sertéseket használnak föl keresésére, 
amelyek a szaga után találják meg. Francia-
és Németországban nagyban termelik, mester-
séges úton. 

4. A vargánya vagy csirkegomba, barnába 
játszó tojássárga színű. Fenyvesekben és egyéb 
sűrű erdőkben elég gyakori, tölcséralakban 
fejlődik s kalapjának úgy alsó, mint felső 
része lemezes. A kalap széle hullámos és szag-
gatott. Egyes helyeken, mint pl. a Csallóköz-
ben, ezt a gombát nevezik más néven, úri-
gombának. 

Az úri- és csiperkegombát szárítás előtt 
vékony szeletekre kell elvágni, mert nagyon 
húsosak s egvrészt nehezen száradnak egész-O 
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ben. másrészt pedig nem tudhatjuk, hogy bel-
sejük nem-e indult már romlásnak ? Mert erre 
a körülményre a gombák konzerválásánál igen 
nagy figyelemmel kell lennünk. A legtöbb 
mérgezés nemcsak a mérges fajú gombáktól 
ered. amelyeket már alakjuk és színük szerint 
is hozzávetőleg meg lebet különböztetnünk, 
különösen a négy fölemlített fajtól, hanem 
igen gyakran a romlott gombáktól is. Hiszen 
tudjuk, hogy számtalan olyan gombafaj is 
létezik, amely zsenge korában kitűnő eledelül 
szolgál, míg akkor, amidőn jobban kifejlődik, 
mérgező hatással bír. S ez nem onnan ered, 
mert a gomba magában mérges, hanem onnan, 
mert nagyon könnyen romlik s a megromlott 
állapot idézi elő a mérges hatást. 

Ugyanezen okból, akár konzerválásra, akár 
pedig fogyasztásra, mindig csak frissen sze-
dett és zsengekorú gombát használjunk föl 
s a csiperkegombánál ajánlatos, hogy olyant 
ne igen használjunk föl, amelynek kalapja már 
szétterült, de még kevésbé olyant, amelynél a 
karima széle már berepedezett. 

A szétvagdalásnál meg keh néznünk min-
den szeletet, hogv nincs-e megtámadva s az o 
ilyeneket kidobjuk, mert ezeknél a szárítás 
sem gátolja meg a romlást. 

Szarvasgombánál elégséges, ha a kisebbeket 
két-, a nagyobbakat pedig négyfelé hasítjuk, 
hosszában. 

A vargányát szeletekre darabolnunk nem 
kell, mert a gomba húsa oly vékony és sovány, 
hogy aránylag a többi gombanemhez, igen 
sokáig eláll romlás nélkül ; ha azután rom-
lásnak indul, azt észre lehet vennünk arról, 
hogy kalapjának karimája szárazabb. A var-
gányánál különben a romlás mindig a szár 
alsó végén indul meg és ha a szár "végét a 
gyanúsabb példányoknál levágjuk, úgy azon-
nal meggyőződhetünk arról, hogy egészséges 
gombával van e dolgunk. 

Másodsorban arra kell figyelemmel lennünk, 
hogy a konzerválás alkalmával a gomba minél 
kevesebbet veszítsen kellemes illatából, amely 
azt oly ízletessé teszi. 

Ennek okáért először is nem szabad a gom-
bát megmosnunk vagv vízben áztatnunk, hanem 
kefével kell azokat a portól letisztítanunk ; ha 
nedves föld tapad rájuk, akkor előbb egészben 
szárítjuk meg őket s a száraz föld lekefél-
hető róluk. 

A szarvasgombát, ha ágbogai közé némi föld 
szorul s az már reászáradt, attól úgy szaba-
dítjuk meg, ha rostában rázzuk. 

Nagyon természetes, hogy a felszeletelt gomba, 
a nyitott húsfelület likacsain át, sokat veszít 
illatából, ha hosszabb ideig áll s ezért sietnünk 

kell szárításával, mert így leginkább a víz-
részek párolognak el gyorsan a likacsokon 
keresztül. 

A gombák szárítására az aszalás módját 
szoktuk használni és pedig a fentiekre való 
tekintettel iparkodnunk kell, hogy az a leg-
rövidebb idő alatt végbemenjen, amit meleg, 
napos időben a szabadban eszközölhetünk, ahol 
a leghúsosabb gombanem is megaszalódik két-
három nap alatt. Hogy azonban biztosak 
legyünk eljárásunk eredménye felől, jó, ha 
inkább három, esetleg négy napon át szárít-
juk, különösen a vastagabb húsúakat, ügyelvén 
arra is, hogy a gomba teljesen ki legyen 
terítve s azt minden nap kétszer-háromszor 
megforgassuk. 

Ha nem elég napos az idő, akkor az asza-
lást kemencében, illetve a sütőben kell végez-
nünk, még pedig legalkalmasabban úgy, ha 
rostélyra fektetjük a gombát. így a megaszaló-
dás 4—5 óra alatt is biztosan végbemegy. 

Spárgára fűzve, mint általánosan szokás, 
nem jó a gombát aszalni, mert az egyes sze-
letek egymás mellé feküsznek s ezeken a 
helyeken a száradás nem mehet elég gyorsan 
végbe és könnyen romlás állhat be. Egyál-
talán sokkal több időt vesz így igénybe az 
aszalódás és a gomba ezáltal illatából feltét-
lenül veszít, mert nem szabad magunkat azon 
körülmény által félrevezettetnünk, hogy a 
gyógyfüvek lassú, árnyékban való szárításuk 
alkalmával, illatosságban nyernek, mert hiszen 
azokban nem olyan sok a vízrész, mint a gom-
bában s gyors szárításuk mellett a vízrészek-
kel együtt az illat is elpárolog ; a gombáknál 
megfordítva áll a dolog, s ha ezeket lassan 
szárítjuk, akkor nem fejlődnek elég gyorsan s 
elég mennyiségben a vízpárák arra, hogy a 
likacsokat kitöltsék, és a szabadon maradotta-
kon az illat röppen el. 

Ha az aszalódás végbe ment, akkor sem 
jó a gombát felfűznünk, mert az aszaltgomba 
olyan, mint a szivacs, amely a levegő nedves-
ségét magába szívja. Már pedig tudjuk, hogy 
amint a gomba nedvességgel jön érintkezésbe, 
azonnal romlik ; ha pedig ennek elkerülése 
céljából nagyon is száraz, meleg helyen tesz-
szük el, akkor meg céltalanul aszalódik tovább 
s belepi a por. De meg nagyon természetes 
az is, hogy a szabadon felaggatott aszalt-
gomba folytonosan veszít illatából is. 

Ugyanezen okok szólnak az ellen hogy 
szárított gombáinkat 2acskókba kötve akasszuk 
fél kamránkban, mert így legfeljebb csak a 
por ellen védi meg a zacskó, de a felsorolt 
egyéb hátrányok még mindig fennállanak. 

Legcélszerűbb, ha a kész konzervált gombát 
azonnal cserépedénybe, például belülről mázas 
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tejesköcsögökbe tesszük, amelyeket azonban 
előbb teljesen ki kell szárítanunk. 

Mázatlan cserépedényt liasználuunk nem 
tanácsos, mert falának likacsain a nedves 
levegő kénye-kedve szerint közlekedhetik. 

Azonban úgy szemre, mint a helyes beosz-
tásra való tekintetből leghelyesebb, ha a gom-
bát befőttes üvegekbe rakjuk, még pedig akko-
rákba amekkoráknak nagysága egyszeri hasz-
nálatnak megfelel. 

Magától értetődik, hogy akármilyen edényt 
használunk is, annak száját hólyagpapírral 
légmentesen le kell kötnünk. 

Az edényeket száraz, de lehetőleg hűvös 
helyen kell tartanunk, amely azonban kell, 
hogy elég világos is legyen. 

Az így kezelt aszaltgomba nemcsak saját 
céljainknak felel meg teljes mértékben, hanem 
okvetlenül talál vevőre is, és egyes nagyobb 
fűszer- vagy csemegekereskedő állandó vevőnk 
marad. Ha emellett a csinosan felszerelt üve-
geket szemre való feliratokkal látjuk el, ame-
lyeken a gomba neme, származási helye s az 
aszaló neve fel van tüntetve, úgy pár év alatt 
keresett gombaszállítókká lehetünk s oly jöve-
delemre teszünk szert, amely semminemű befek-
tetett tőkét nem kíván, hacsak nem látjuk 
szükségesnek azt, hogy gombatelepeket léte-
sítsünk, különösen a csiperkegomba és szarvas-
gomba tenyésztésére, amely utóbbit bizony 
csak hírből ismeri az ország legtöbb vidéké-
nek lakossága. 

(Dunakeszi.) lírenedits Ödön. 

Tenyésszünk rózsát. 
Kevés olyan költőnk van, ki a virágok 

királynőjét, a rózsát meg nem énekelte volna. 
A szomorú népdal a hervadt, a víg, a piros 
rózsáról szól. Nincs is szebb és hálásabb virág 
nála, mely úgy a főúri kastélyok parkjainak, 
mint a szalmafödeles házak virágoskertecs-
kéinek egyaránt legfőbb ékessége. 

Midőn ezelőtt hét esztendővel Magasfaluba 
kerültem tanítónak, nagyon meglepett, hogy az itt 
dívó ház előtti kertecskék egynémelyikében pom-
pás rózsák virítanak. Csakhamar megtudtam, 
hogy községünk derék plébánosának buzgólko-
dása folytán adtak helyet a falubeliek e legszebb 
és legnemesebb virágnak. Plébánosunk házikertje 
a több százra rúgó gyümölcsfa-oltvány mellett 
telve van szebbnél-szebb s leghálásabb fajtájú 
rózsával is. Ezt látva, vájjon ki nem nyújtana 
segédkezet plébánosának úgy a gyümölcsfák, 
mint a rózsák kultiválásában? Ki ne buzgól-
kodna vele karöltve a szép és jó megteremté-
sében ? így lettem én is az ő segítőtársa, s ma 
már alig van községünkben kiskertes ház, 

mely előtt rózsák ne pompáznának. Paraszt-
gazdáink szinte versenyeznek a vadrózsa-alanyok 
kiültetésében, melyhez a közeli erdő bő anya-
got nyújt. 

Az alanyok kiültetése után a falubeli gaz-
dára az öntözésen kívül más feladat alig vár. 
A többi összes munkát elvégezzük magunk. 
Midőn a rügyfakasztó meleg tavasz a rózsa-
tövet is életre kelti és hajtásai kitörnek, 
hetenként egyszer bejárom a kerteket s a 
hajtások fölöslegét lecsípem, — mindegyik 
alanyon három, legföljebb négy egymással 
ellenkező oldalon álló hajtást hagyva meg. 
Május közepén az így meghagyott hajtások 
végeit is lecsípem, hogy azok megerősödjenek. 
Ezen nagyon is kevés időt igénylő előkészítés 
után június hó első felében megkezdem a 
szemzést. A hajtások szemzésre való érettsé-
gének ismertető jele az, ha a rajta lévő tövi-
sek legalább azon a részen, hol a szemzést 
eszközlöm, ujjnyomásra könnyen leválnak. A 
szemek érettségét mindenki könnyen felismer-
heti s így arról fölösleges írnom. A szemzést 
legjobb a reggeli órákban, lehetőleg eső vagy 
harmat után eszközölni. 

Igen célszerű, lia a szemeket az első napok-
ban a napnak forró sugarai elől beárnyékol-
juk. Legcélszerűbb erre a lapulevél, melyből 
egy elegendő a tő összes szemeinek beárnyé-
kolására. A szemek kihajtása, vagyis a szem-
zés megfogamzása, feltéve, hogy tiszta és éles 
késsel szemeztünk, majdnem mindig biztosnak 
mondható. Midőn a szemhajtás 10 —15 cm. 
hosszúságot ér el, az alkalmazott kötést meg-
lazítjuk vagy teljesen eltávolítjuk. De ezzel 
még nem ért véget a munkánk. Az első évben 
a szemhajtás igen gyenge s a legkisebb szellő 
is letörheti s tönkre teheti fáradozásunk ered-
ményét. Azért szükséges, hogy azt megerősít-
sük. Legcélszerűbb, ha a beszemezett ágak 
végeit pálcikákkal kötjük össze és azokra erő-
sítjük a szemhajtásokat. Az időközönként elő-
törő vadhajtásokat letisztítjuk s így munkánk 
véget is ért. Azonban a téli eltakarásnál az 
első évben okvetlenül jelenjünk meg, hogy az 
útbaigazításunk mellett történjék. A téli beta-
karásra legcélszerűbb takaróanyagnak a fenyő-
gallyak bizonyultak. A magastörzsü rózsák 
koronái lehajtandók s úgy takarandók be a 
fenyőgallyakkal, amelyek esetleg egy-egy lapát 
földdel is lenyomtathatok. Fenyőgallyak hiányá-
ban a "tiszta rozsszalma is alkalmazható. 

Ezek után most már áttérek arra, hogy 
mely fajta rózsákból szedjük a szemeket. Van-
nak ugyanis egy évben csak egyszer, s vannak 
többször is virító rózsák. Szemezzünk az utób-
biakból s különösen a vörös színüekből. Ezek 
elsősorban nem is olyan kényesek, mint a vi-
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lágos fajták, másodsortan a parasztember 
ízlésének inkább megfelelnek. 

Az egész szemzési eljárás javarészt az iskolai 
szünidőre esik. Töltsük el tehát szabad időnket 
e nemes foglalkozással, melynek nyomán „rózsa 
virít." Szoktassuk polgártársainkat a szépre és 
nemesre s minden igyekezetünk oda irányuljon, 
hogy az a munkában megkérgesedett kéz gyen-
géden ápolja s az a munkában megacélosodott 
szív szeresse a legnemesebb virágot: a rózsát. 
S ha e cél szolgálatába szegődünk és annak 
meg is felelünk, szívünkben otthont nyer a 
népnevelői hivatás legszebb rózsája : a köteles-
ségteljesítés édes tudata. 

(Magasfalu.) Ncdbalek Lajos. 

Selyeiiiterinelés. 
Magyarország selyemtermelése és selyemfonó-

ipara változatos múlttal bír. Uralkodóink közül 
dicső Mária Terézia királynő volt az első, ki 
a selyemtermelést felkarolta és ezt az ország 
déli részeiben, Baranya-, Verőcze- és Szerém 
megyében, valamint az egykori határőrvidéken 
kívánta meghonosítani. Sajátkezű aláírásával 
rendeletet adott ki, amelyben meghagyta a 
selyemtenyésztés fejlesztését különösen Baranya 
vármegyében. ' Uralkodása alatt a közutakat 
beültették szederfával. E'zéken és több más 
helyen selyemfonódákat állítottak fel és Olasz-
országból hozatott munkásnőket, hogy a magya-
rokat megtanítsák a selyemfonásra. 

Sok és nehéz küzdelmek után atny.ra fej-
lődött selyemtenyésztésünk, hogy a 40-es évek-
ben mintegy 400,000 kilogramm volt a gubó-
termés. Később azonban és különösen az 50-es" 
évek elején a hernyók között fellépett Pebrin 
betegség következtében nemcsak a külföldön, 
hanem Magyarországon is annyira hanyatlott 
a selyemtenyésztés, hogy ez majdnem meg-
szűntnek volt tekinthető. 

Az 1867. évben megalakult m. kir. kormány 
ugyan felkarolta a selyemtenyésztést, de azért 
nem nyert nagyobb lerdületet. Sőt 1879-ben 
a képviselőház pénzügyi b.zo'tsága azon javas-
lattal állt elő, hogy a selyemtenyésztés érde-
kében minden további költséges kísérletezéssel 
hagyjon fel a kormány. 

Mégis báró Kemény Gábor, akkori földmíve-
lésügyi miniszter nem ejtette el a dolgot és a 
szekszárdi országos selyemtenyésztési felügye-
lőséget szervezte, melyet független hatáskörrel 
ruházott fel. Ezen szervezet mellett azután a 
felügyelőség legjobb belátása szerint cseleke-
dett, ami nem is lehetett máskép, az ügy sok-
oldalúsága miatt. 

A selyemtermelés sikere természetesen a 
pete jó minőségétől függ elsősorban. Ezért 

rendezett be a felügyelőség Szekszárdon pete-
vizsgáló állomást és emberileg minden lehetőt 
elkövet, hogy a tenyésztőket egészséges petével 
lássa el. Az állomás 190(5. évben 4.478,570 
pillepár petéjét vizsgálta meg. 

Felette fontos a gubók helyes gondozása is. 
E célra külön berendezéssel raktárakat épí-
tettünk és pedig Baján, Békéscsabán, Fehér-
templomban, Győrött, Nagybecskereken, Xémet-
palánkán, Overbászon, Óbecsén, Ómoldován, 
Pancsován, Szabadkán, Temeskubinban, Temes-
váron, Titelen, Tolnán. Újvidéken, Verseczen, 
Zomborban és Zsablyán. A horvátországi gubó-
raktárak a következő helyeken vannak, neve-
zetesen : Eszéken, Zágrábban, Mitroviczán és 
Vinkovczén. 

A gubótermés fokozásával kapcsolatosan 
arról is kellett gondoskodnunk, hogy a gubó-
kat az országban fonjuk fel. Evégett selyem-
gombolyítókat építettünk és ezeket a leg-
nagyobb követelményeknek megfelelően ren-
deztük be. 

Selyemfonódáink a következő helyeken van-
nak, nevezetesen: Győrben, Komáromban, 
Lúgoson, Mohácson, Pancsován, Tolnán és 
Újvidéken. Még 1907. évben Békéscsabán 
és Törökkanizsán építünk egy egy selyem-
gombolyítót. 

A tényleg üzemben lévő hét fonodában 
évenként 1.365.000 kilogramm nyers gubót O . c5 
dolgoznak fel. melyből 113.400 ki'ogramm 
selymet nyerünk 6,700.000 korona értékben. 
A fonódák »1900 munkásnőt foglalkoztatnak, 
kiknek évi keresete 700.000 koronára rúg. 

A tolnai fonodát saját kezelésében tart ja a 
felügyelőség, egyrészt azért, hogy abban ké-
pezze ki a hazai fonodái igazgatókat. Másrészt 
pedig azért, hogy a jó fonással hasonló mun-
kára kényszerítse a fonódák bérhit és hogy 
ezzel megóvjuk selymünk jó hírnevét a kül-
földön. Többi fonodáinkat elsőrangú külföldi 
cégek bérelik. 

A magyar selyem kivívta a maga helyét a 
világ összes selyempiacain és mindenhol a 
legmagasabb árt éri el, amit fizetni szoktak O O 7 

a selyemért. Selymünk szép színe, fénye, a szál 
ereje és ruganyossága á ' tal tűnik ki leginkább. 

Selyemtenyésztésünk jövője kizárólag attól 
függ, hogy mennyire vagyunk képesek emelni 
szederfaállományunkat. 

Tisztán a szederfa-hiánynak tudható be az, 
hogy nálunk egyharmad részét termelik azon 
gubómennyiségnek, amit termelnek Francia-
országban. 

Magától értetődik, hogy a felügyelőség eddig 
is minden lehetőt elkövetett a szederfaállomány 
emelésére. Hiszen működése óta 51.387 liter 
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szederfamagot ; 77,976.055 darab 2—2 éves De viszont elmondhatjuk, hogy a kiültetett— 
szederfacsemetét és 1,275.588 darab szederfát szederfáknak 35%-a rendesen tönkremegy a 
osztott ki teljesen ingyen. szabálytalan ültetés, valamint a hiányos gon-

Ezenkívül 35 vármegyében 5191 községben dozás folytán. Minden kitelhető módon tehát 
ellenőrizteti a szederfatenyésztést. Az ellen- arra kell törekednünk, hogy emeljük szederfa-
őrzésnek következménye az, hogy a községi állományunkat és gondoskodjunk a létező 
faiskolákból eddig 3,598.706 darab szederfát szederfák ápolásáról, védelméről, mert csakis 
ültettek ki. A kiültetett szederfák összes száma ezzel védhetjük meg selyemtenyésztésünk jövő-
pedig 4,874.294 darabra tehető. jének szilárd alapját. K . 

Vihar a gyümölcsösben. 
Búsan járkált Csügged Mihály gyümölcsösé-

ben, sírva nézte a vihar, a jégeső pusztítását. 
Olyanok voltak a fák, mintha csatában lettek 
volna és termésük ott he-vert a földön. 

— Istenem! —fohászkodott föl Mihály gazda 
— mit csináljak szegény fáimmal, mit a levert 
terméssel ? — Észre sem vette, hogy háta 
mögött álltam ; meglátogattam, hogy meg-
vigasztaljam. 

— Ne búsuljon annyira Mihály gazda ; 
— szólaltam meg. — Azért jöttem, hogy segít-
ségére legyek. 

— Isten fizesse meg jó szándékát ! — hálál-
kodott Mihály gazda. — En azt sem tudom, 
hogy mibe is kezdjek legelőbb. « 

— Majd sorjában, amint a szükség paran-
csolja és amennyire lehetséges, megorvosoljuk 
a bajt. 

Hívja csak ide Mihály gazda a háznépét, 
hogy szedjék össze a levert gyümölcsöt, 
galvakat; hárítsák egybe a leveleket; majd 
elmondom, hogy mit tegyenek a gyümölccsel, 
hogyan értékesítsék. Addig mi megvizsgáljuk 
a fákat, hogy mit kell tenni azok orvoslására. 
Halogatni ezt a dolgot nem szabad, mert ha 
a sebek nagyon kiszáradnak, annál lassabban 
forrnak be. 

Mondanom sem kell, hogy minden, még a 
legkisebb sérüléssel nem bíbelődhetünk ; azokat 
a fa, ha erőben van és kellő ápolás mellett 
kiheveri ; ellenben a nagyobb sebekkel, töré-
sekkel szükséges törődnünk, ha a fát meg 
akarjuk a sínylődéstől és utóbb az elpusztu-
lástól menteni, 

A nagyobb sebeket, ha szilánkosak, előbb 
éles késsel lesímítjuk, vagyis a szilánkokat 
kivágjuk, mert a seb behegedése annál gyorsab-
ban következik be. Amint a símítással végez-
tünk. a sebet azonnal bekenjük, hogy a levegő 
ismét ki ne szárítsa. A légmentes elzárásra a 

folyékony viaszktapasz legjobb, de miután 
legdrágább is, ahol sok sebet kell bekenni, 
ott nem igen használhatjuk, hanem helyette 
sárgaföldből, friss marhaganéjból és faszén-
porból habarcsot csinálunk és azzal tapasszuk 
be a sebeket; arra azonban ügyelnünk kell, 
hogyha netán az eső lemosná a tapasztást, 
azt megújítsuk. 

— Engedelmet kérek, — szólalt föl Mihály 
gazda — mire jó a habarcsba faszénport 
keverni ? 

— Arra, mert a rothadástól menten tartja 
a sebet és gyorsítja behegesztését. 

— Hát a lehasított ágakkal mit csinál-
junk? — kérdezte Mihály gazda. 

— Ahol az ág csak félig van meghasadva, 
ott próbát tehetünk az összeforrasztással, 
különösen akkor, ha az ágon termés van, hogy 
az megérhessen. Az ágat szorosan és úgy kell 
hozzákötni a törzshöz, vagy egy vastagabb 
elágazáshoz, hogy a repedésnek csak a nyoma 
maradjon, hogy a két seb felülete jól össze-
érjen és hogy a szél ki ne mozgathassa 
helyéből, mert csakis nyugalomban forrhat 
össze a seb, melyet be is kell tapasztani. Ha a 
megsérült ágat nem tudjuk így megerősíteni, 
kár volna minden vesződségért ; legcélszerűbb 
akkor egészen levágni és a sebet kisímítás 
után betapasztani. 

— Es ezzel a sok vékonyabb törött hajtás-
sal mit tegyek? — aggódott Mihály gazda. — 
Ügy maradjanak, vagy a törés alatt lemessem ? 

— A vékony, sérült hajtásokat most úgy 
hagyjuk, ahogyan vannak ; mert ha vissza-
metsszük, csak fölösleges hajtásra, erőpazarlásra 
kényszerítjük a fát és az ú j hajtások, miután 
félig ki sem érhetnek, amúgy is elfagynak, 
tehát semmi haszon, csak kár volna a mostani 
metszésből. Ezt a munkát az ősz végére, sőt 
télre, avagy kora tavaszra hagyjuk; csak a 
keménymagú gyümölcsfáknál nem halasztjuk 
tavaszra és ezeknek a sebeit is legelőbb be 
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kell tapasztani, mert a sebze's iránt legérzé-
kenyebbek ; a nyitott sebek nyomán mézga-
folyás tör ki, mely többnyire a fa halálát 
okozza. 

Amint látom, a vihar egy-két fát derékon 
is letörött. I t t azt kell megvizsgálnunk, hogy 
hol van a törés. Ha az oltási helyen felül 
van, a fa még új törzset nevelhet; de ha a 
törés az oltáson alul van, csak úgy hagyjuk 
meg a fát, ha még elég fiatal arra, hogy újra 
beoltsuk; különben kiássuk és mást nevelünk 
helyette, de nem azt a fajtát ; vagyis alma 
helyére nem ültetünk ismét almafát, hanem 
mást, különösen akkor, ha már idősebb a fa, 
ha részben kiélte már a helyét, vagyis elfogyasz-
totta azt a táplálékot, amelyre szüksége van, 
amelyet szeret. Hisz azt már Mihály gazda is 
hallhatta, mikor azt mondják : nálam a körtefa 
szépen díszlik, de az almafák nem : vagy pedig, 
hogy»egyik helyen a cseresznye szeret leipi, 
másutt meg a szilva. Mindez arra mutat, arról 
tesz bizonyságot, hogy nem minden fa egy-
forma táplálékkal él. 

A megsebzett fákat ősszel meg is kell 
trágyázni, hogy annál könyebben kiheverhessék 
a sérüléseket, s pedig úgy, amint egy alkalom-
mal már elmondtam. A kisebb fáknál elég-
séges, ha tövüket, de nem egészen a gyökérig, 
kibontjuk és megrakjuk érett marhatrágyával, 
azután a földet hegyébe tesszük. Nagy fák 
tövét annyira kibontani, hogy a trágya közel 
kerüljön a gyökerekhez, sok munkából áll ; 
ahelyett a korona csurgásában, mert ott vannak 
a szívógyökerek, 30 centiméter mély és széles 
árkot ásunk és abba tesszük a trágyát ; de az 
árkot télre sem hányjuk be színig földdel, 
hogy a csapadékok annál jobban lúgozzák ki 
a trágyából a táperőt ; tavaszkor pedig még 
fölhígított trágyát is öntünk az árokba és csak 
azután födjük be. Ha körárkot nem áshatunk, 
ugyancsak a korona csurgásában, vagyis kör-
ben 30 cm. mély és széles gödröket ásunk, 
melyek egymástól fél méternyire legyenek és 
ezekbe, úgy, mint az árokba, rakjuk a 
trágyát. 

Így kell megorvosolni a vihar által meg-
sérült, a jégtől megsebzett fákat. 

Most lássuk, hogy mi történjék a gyü-
mölccsel ? 

A gyümölcsöt kétfelé osztályozzuk. Külön 
rakjuk a szebbet, érettebbet, kevésbé sérültet 
és külön a silányabbat, éretlenebbet és nagyon 
megsérültet. A jobbikat megaszaljuk, a rosszab-
bikból pedig ecetet csinálhatunk, ha nem 
akarjuk a sertésekkel megetetni. 

— Ecetet ? — kérdezte Mihály gazda. — 
Nem tudom a módját, hírét sem hallottam. 

— A gyümölcsecet a legjobb, legegészsé-
gesebb ecet. Készítése igen egyszerű. A piszkos 
gyümölcsöt megmossuk és vályúban össze-
zúzzuk. Azután hordóba tesszük és meleg 
helyen valami egy hétig tartjuk,-hogy erjedjen. 
De a hordót nem szabad bedugaszolni, sőt 
jobb, ha a cefrét kádba tesszük és a kádat 
csak szúnyoghálóval lekötjük, mert mentől 
nagyobb terjedelemben érintkezik a cefre a 
levegővel, annál gyorsabban ecetesedik meg. 
Az erjedés után a tömeget harmadrésznyire 
jó ecettel föltöltjük és néhány napig állni 
hagyjuk, mialatt jó ecetté válik. Ha meg-
tisztult, üvegekbe lefejtjük és bedugaszolva, 
hűs helyen tartjuk. Az ecet idővel még jobbá 
válik. 

Aki ecetkészítés helyett inkább a sertésekkel 
eteti meg a gyümölcsöt, az főzze meg, mert 
ha a nyersből egyszerre sokat esznek, elrontják 
gyomrukat. 

Az összehárított levelet ne tegyük a trágya-
gödörbe, hogy kikerüljön a szántóföldre ; jobban 
is fölhasználhatjuk a kertben. Halmozzuk össze 
egy helyre és hagyjuk egészen megrohadni, 
így olyan trágya lesz belőle, mely jó a kerti 
ágyak, a gyümölcsfák trágyázására. Különösen 
olyan kerti földre jó, mely igen kemény, kötött 
természetű ; ezzel meglazíthatjuk. 

így kell bánni a vihartól, jégesőtől meg-
sebzett gyümölcsfákkal, hogy rö.id idő alatt 
kiheverjék bajukat; de a segítségnek gyorsnak 
kell lenni, mert halogatással sok kárt teszünk. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. I . I íó ta j . Amennyiben a Hreblay-féle 

„Az ezüst szőrmenyúl tenyésztése és értékesí-
tése" című müvet már megrendelte, olvassa 
el azt figyelmesen, abban meg fogja találni 
azt is, hogy a nyulak milyen takarmányozásban 
részesítendők s kell-e nekik vizet is adni. 
Egyébiránt a szabály az, hogy azon nyúlak, 
ameljek a vízhez kezdettől fogva hozzá voltak 
szoktatva, továbbra is részesítendők naponta 
friss vízben. Ha pedig rendszerint vizet nem 
kapnak, akkor — kivált a nyári bőséges zöld 
takarmányozásnál — a víz adagolása elmarad-
hat. A téli száraztakarmány jóminöségü széna, 
lucerna, lóhereszéna stb. lehet, de adagolni 
kell répát és szemes eleséget (árpát) is, a 
kanoknak pedig esetről-esetre egy-egy marék 
zabot is. Ezüstnyulat és az igen szép fehér 
orosz nyulat (amely kevésbé igényes) meg-
kaphatja pl. Heim Gyula földbirtokosnál, 
pa. Bodóháza, u. p. Szempcz (Pozsony megye). 
Egy-egy tenyésznyúl ára 15 — 25 korona között 
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váltakozik. Méltóztassék azonban kérdett intézni 
Hreblay Emil úrhoz, a „Baromfitenyésztés" 
szerkesztőjéhez (jelenlegi címe: Budapest, VII., 
Város iget, Mezőgazd. múzeum), aki (válasz-
bélyeg) szívesen szolgál felvilágosítással és a 
tenyésztők címeit is közli. — M. Gy. Izasó-
patak. Tudomásunk szerint a földmívelésügyi 
miniszter nem szokott olyan eszközöket adomá-
nyozni, amelyek a faiskola kezeléséhez szük-
ségesek. Hiszen jól tudjuk, hogy egy jó kés, 
esetleg egy olló, ásó, gereblye és kapa mind-
azon eszközök, amelyek a faiskola kezeléséhez 
szükségesek; már pedig, azt hiszem, ilyen 
eszközök minden faluban kaphatók. Különben, 
ha 1 koronás bélyeggel ellátott és kellően 
megindokolt kérvénnyel fordulnak a miniszter-
hez, hivatkozva igen nagy szegénységükre, úgy 
nincs kizárva, hogy néhány eszközt kapjanak. 
Az ajándékozásra vonatkozólag azonban garan-
ciát nem vállalhatunk. — S. I. Kolozsvár. 
Hasonló irányú közleményt mindig szívesen 
hozunk. — H. E. A jövő számra marad. — 
P. K. Grinád. A jelzett cikk nem érkezett 
le lapzárta előtt. Talán a jövő szám részére 
lehetne a közérdekű s leginkább kollégáinkat 
érintő cikket beküldeni. — F. B. Verbó. 
A közleményt mindaddig nem hozhatjuk, amíg 
a befejező közlemény is nincs a kezeink között. 
Apróbb hibák már ebben is vannak. Nem 
gondolja, hogy 250 kg. élősúllyal bíró állatot 
még nem igen lehet tehénnek nevezni ? Hiszen 
az legfeljebb egy sovány üsző lehet. Tessék 
csak a második közleményt is beküldeni s akkor 
majd közölni fogjuk, a megfelelő átjavítások 
után. — 0 . M. Gyerk. Már ismételten kijelen-
tettük azt, hogy könyvek vagy eszközök köz-
vetítésével nem foglalkozunk. Méltóztassék kérel-
mével vagy valamely könyvkereskedéshez (pl. a 
Pátria, vagy Franklin-Társulat stb. irodalmi 
vállalathoz) fordulni, vagy pedig esetleg az Orsz. 
Magyar Méhészeti Egyesülethez (Budapest, IX., 
Imre-utca 4. sz.), avagy talán talán a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetéhez kérdést intézni 
(V., Alkotmány-utca 31. szám.) — Zs. I. 
Gara in fő. Részletes válasz azonnal ment, külön 
levélben. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy 
a baj oka a legnagyobb valószínűség szerint 
a túlerős higanykenőcstől eredt, Miért is nem 
kérdeznek meg hozzáértő embert, mielőtt ilyen 
dologba fognak ? Ki mihez nem ért, ahhoz ne 
nyúljon. Bízzák az ilyen dolgot az állatorvosra, 
s ha az nincs kéznél, kérdezzék meg lapunkat, 
ahonnan sürgős esetekben, válaszbélyeg bekül-
dése mellett, azonnal kap választ és tanácsot. 
Allatait most már tartsa tisztán, a kisebese-
dett helyeket kenje be 2%-os karbololajjal 
és vigyázzon arra, hogy a legyek be ne petéz-
zék a sebhelyeket. Az istállót meszeltesse ki 

s állatai alá adasson teljesen friss, tiszta almot. 
— B. K. Gáva. Gazd. akad. végzettség kell. 
A tanítói oklevél arra nem qualifikál. — Sz. 
A. Ercsi. A „Baromfitenyésztés" előfizetési 
ára egy évre 8 korona. Szerkesztősége : Nagy-
várad, Péter-utca 1. sz. — Lendvay. Tiszta-
vérü plimut-tyúkot kaphat Koncz Istvánné 
tenyészetéből, Kis-Sztapár, u. p. Ujszivácz; 
ugyanott megkaphatja a kék óriásnyulat is. 
— U. A. N'áuás. Eddigelé csak nagy beren-
dezésű telepekkel lehetett gázvilágítással ellátni 
a városokat. A cseppfolyós gáz fölfedezése a 
legkisebb falusi lakásnak gázvilágítását is 
lehetővé teszi. A kereskedelmi miniszter támo-
gatásával most Czinkotán létesült egy gyár, 
mely világítógázt cseppfolyósítva állít elő. 
Ezen újszerű világítási gáz nagy befolyással 
lesz a kisebb községek világítására. —. P. A. • o O 
Baja. Egy igen jó recept májpürée-leves ké-
szítéséhez a következő : kis marék lencsét 
félig megfőzünk, 10 deka májat vékonyan fel-
szeletelünk, egynegyed hagymát sárgára meg-
pirítunk és a májat hozzáadva, kissé párolni 
hagyjuk. Ekkor a lencsét is hozzátesszük és 
addig főzzük, míg a lencse megpuhul. Azután 
másfél kanál lisztből — annyi zsírral, mint a 
liszt felvesz — sárga rántást csinálunk, melybe 
kevés hagymát és fokhagymát, borsot és majo-
rannát teszünk. Jó húslevessel felfőzzük és 
paszirozva, hosszúkásra metélt, zsírban pirított 
zsemlyeszeletekkel tálaljuk. — K. J. Csél'a. 
Hogy miért nem célszerű az állatokkal nyers 
burgonyát etetni ? A burgonya emészthető 
összetétele 78"3°/o vizből, 2 '0% proteinből, 
nagyon kevés zsírból (circa 0"2°/o) és 21'8°/o 
szénhidrátból áll. Nyers burgonya etetésénél 
az emésztőnedvek a keményítőszemcséket bur-
koló sejtfalakat nem tudják elég gyorsan 
feloldani, miért is az állatoknak csak főtt bur-
gonyát szabad adni. — Szőlősgazda. A per-
metezés költségei : kat. holdanként és egyszeri 
permetezést számítva, mész- és rézgáliccal 
(bordói keverék) 5'20 koronába kerül. Kell 
ugyanis 5 hektoliter vízbe 10 kg. rézgálic 
à 50 fillér és 10 kg. mész à 2 fillér. A szén-
kénegezés költségei kat. holdanként 61 koro-
nára rágnak. 1 kat. holdra mintegy 137 kg. 
szénke'neg szükséges; ennek ára métermázsán-
ként 30 korona szállítási költség. — Hevesi. 
Száraz, jó erőben levő agyagtalajra kat. hol-
danként a következő fűmagkeveréket ajánljuk : 
Dactylis glomerata 3 kg., Avena elatior 3"5 kg., 
Festuca pratensis 5'4 kg., Cynosurus eristatus 
2 kg., Festuca rubra 1'9 kg., Lolium perenne 
4'75 kg., Poa pratensis 1'7 kg., Tr folium pra-
tense 1*25 kg., Trif. repens 0-70 kg., Lotus cor-
niculatus 0"80 kg., összesen 25 kg. keverék. 
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Gazdasági irodalom. 
— Miként juthatunk nagy jövedelemhez? 

Kétségtelen, hogy ma, amidőn a hűsdrágaság 
napról-napra fokozódik, a legjövedelmezőbb 
gazdasági foglalkozás a marha- és a baromfi-
tenyésztés. Azonban szarvasmarhát nem min-
denki tenyészthet de baromfit jóformán minden 
család tenyészthet, s ha nem is tenyészti azt 
tojásból, tarthat, azaz csirke korában pár 
fillérért veszi azt s otthon hulladékokon nagyra 
neveli s így olcsón finom és tápláló húshoz, 
tollhoz és tojáshoz juthat. Főként a pulyka 
tartása és nevelése jövedelmező. Maga a 
miniszter 3 év előtt országos felhívást intézett 
a közönséghez, hogy karolják # fel jobban a 
jövedelmező pulykatenyésztést. Es van is ennek 
a felhívásnak hatása Ma sokkal nagyobb-
arányú már e tenyésztési ág, mint három év 
előtt volt. 

Most Hreblay Emil állattenyésztési in. kir. 
felügyelő, régi és közkedvelt gazdasági író 
tollából megjelent a „Pulyka tenyésztése és 
értékesítése" című, 140 oldalas s 48 képpel 
díszített munka, melynek megszerzését és az 
abban kitűnő magyarsággal adott tanácsokat 
és útmutatásokat mindenkinek a legmelegebben 
ajánljuk. Megrendelhető e munka néptanítók, 
lelkészek és óvónők által 3 kor. helyett fele áron, 
1 kor. 70 f-ért bérmentve, a szerzőnél. (Címe : 
lJpest. Városliget. Mezőgazdasági múzeum.) 

— Méhtenyésztési kalauz a népkaptárak-
lioz. Irta: Dömötör László. Negyedik átdolgo-
zott kiadás. Ara 1 korona 50 fillér. Berlepsch, 
a méhészet buzgó német apostola, vándor-
gyűléseken folyton hangoztatott mondásával : 
„Mindenekelőtt tanulmányozzátok a méhészet 
elméletét, hogy kontárok ne maradjatok" kell 
kezdenünk, mikor rámutatunk e könyvecske 
célszerű és hasznos voltára. Első része a 
méhészet természetrajzát, második része a 
méhészet gyakorlatát ismertetvén, írásban és 
képben bemutatja mindazon eszközöket, ame-
lyekre a méhésznek szüksége van. Végül elő 
van adva, hogy miként kell a méhekkel ok-
szerűen bánni, hogy azok vígan tenyésszenek 
és biztos jövedelmet adjanak. A könyv a 
magyar mezőgazdák szövetkezete útján is meg-
rendelhető. (Budapest, Y. ker., Alkotmány-utca 
•31. sz.) 

V e g y e s e k . 
— Szerbtövis irtása. A földmívelésügyi 

miniszter alábbi körrendeletet intézte vala-
mennyi .törvényhatóságának. Az 1894: XII. t.-c. 
51. §-a értelmében kötelező a szerbtövis irtása. 
S szakközegeimnek és a gazdasági egyesületek-

nek jelentései szerint azonban eme kártékony 
növény irtása kellőleg foganatosítva nincs. 
Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, hogy 
ezen növény irtását szigorúan hajtassa végre. 
Egyúttal miheztartás és a gazdaközönség 
figyelmeztetése végett közlöm, hogy ezen 
növény legbiztosabban virágzása idején, július-
tól októberig, lekaszálás útján írtható ki. 
Minthogy azonban magja több éven át meg-
tartja csíráképességét, a lekaszált területeken 
a következő évben is felléphet s ekkor azt 
ismét virágzás idején kell lekaszálni, hogy új 
mag ne kerüljön a talajba. A siker leglénye-
gesebb feltétele azonban, hogy az itt vázolt 
egyszerű eljárás mindenütt végre hajtassék. 
Felhívom tehát a törvényhatóságot, hogy ezen 
rendeletemet mielőbb kellőképen közhírré tegye, 
azon figyelmeztetéssel, hogy az 1894: XII. t.-c. 
95. §-ának Alpontja értelmében kihágást követ 
el és 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az, aki a káros növényeket a ható-
ság figyelmeztetése dacára a kitűzött határidő 
alatt irtani elmulasztja. Ezen rendeletem végre-
hajtását gondosan ellenőriztesse és a netalán 
tapasztalt mulasztásokat a most idézett 1894. 
évi XII. t.-c. 95. §-ának k) pontja alapján 
torolja meg. 

— Hogyan célszerű a hasas tehenek 
tejét elapasztani. Nagyon hibás dolog a 
tehenet egész az ellésig fejni, mert ez nagy 
mértékben zavarja a borjú fejlődését, gyengíti 
a tehenet és apaszt ja a tej bőséget az ellés 
után. A tejapadás 2—3 hónappal az ellés 
előtt rendesen magától beáll, de jól táplált 
teheneknél ez nem áll be mindig, ily esetek-
ben azután mesterségesen be kell szűntetni a 
tejkiválasztást, de nem azáltal, hogy a tehe-
neket csak félig fejjük, hanem mindinkább 
meghosszabbítjuk a fejés idejét. 10—12 héttel 
az ellés előtt (ha eddig 3-szor fejtünk) csak 
kétszer fejjünk, 8 nap múlva már csak egyszer 
és amint a tejbőség azután tetemesen apadt, 
csak 36 óránként, végre már csak 48 óránként 
fejjünk. Ily eljárás mellett a tej mirigyek mun-
káját lassan szüneteltetjük. Szem előtt kell 
azonban mindig tartani, hogy a tőgyet minden-
kor jól ki kell fejni. 

— Egy adat a borkezeléshez. A borok 
hibásságának a legtöbb esetben a hibás keze-
lés az oka. Egy ily hiba a kezelésben — mint 
Futterer, a gróf Karátsonyiak pincemestere 
írja — hogy a bort nem hozzák érintkezésbe 
eléggé a kifogástalan jó levegővel. Sok helyt nem 
is hozhatják, mert a pince levegője romlott s az 
a bort is rontja. A segítség ebben, szerinte, a 
következő: megcsapolja az ember a hibás bor 
hordóját szabályszerűen alul s csapot üt felső 
kotyogó lyukába is; ebbe a csapba megerősít 



32 NÉPTANÍTÓK LAPJA. •33. SZÁM. 

egy kellő hosszúságú gummicsövet s kivezeti 
azt a pince ablakán a szabad levegőre. A bort 
már most kénezett tiszta hordóba ereszti le 
az alsó csapon. Ez a szellőztetés tetemesen 
javítja a hibás bort, különösen, ha az eljárást 
időnként megismételjük. 

Talajfedés a gyümölcsösben. Egy prak-
tikus gyümölcsész közli, hogy a gyümölcsfák 
körüli talajnak befedése, különösen a csemeték 
kiültetését követő első évben, szükséges és a 
fák fejlődésére igen előnyös. E kezelésre 
ugyanis a talaj dudváktól mentes marad, laza 
lesz, a lég behatásai jól érhetik s különösen 
erős esőzések csak közvetve érhetik s így ke-
vésbé árthatnak a fának. Emellett önként 
érthetőleg jobban tartja a fedet t talaj a vizet 
s így a szárazság kevésbé fejtheti ki káros 
hatását a növényre. De persze takarékoskodunk 
az öntözés, gyomlálás, porhanyítás költségében 
is. A fedésre, törek, szecska, polyva, használt 
alom egyaránt alkalmas s mintegy 15 cm. 
vastag rétegben célszem azt felszórni, úgy, hogy 
a fa talajfölötti töve szabadon maradjon. Hogy 
szél szét ne hordja a könnyebb burkolóanya-
got, száraz, tövises bokrok rakhatók reá. Ta-
vaszkor szálas, száraz trágya legajánlatosabb a 
fedésre, mert ez egyszersmind jó talajjavító is. 

— A borjaz.is előtti fejesről . Tudvalevő 
dolog, hogy a tehenet egészen a leborjazás 
idejéig fejni határozottan káros, mert zavarólag 
hat a magzat fejlődésére, gyengíti a tehenet 
és kisebbíti a borjazás utáni tejmennyiséget, 
mivel a tőgynek ellés előtt nem adtuk meg a 
szükséges nyugalmat. Szerencsére 2—3 hónap-
pal a borjazás előtt rendesen magától szűnik 
meg a tőgy tejelválasztó képessége. Jó tejelő 
teheneknél és különösen jól tápláltaknál azon-
ban gyakran nem következik be ez az eset s 
ezeknél mesterségesen kell apasztani a tej el-
választási processust. De nem azáltal, hogy 
az állatot csak félig fejjük ki, hanem hogy 
lassanként meghosszabbítjuk a fejések közti 
időtartamot. Először redukáljuk a napi fejések 
számát. Ha háromszor fej tünk, áttérünk két-
szeri fejésre s nyolc nap múlva egyszerire. 
Majd ha a tejelés csökkenését észleljük, csupán 
minden 48 órában egyszer fejünk s így tovább. ' 
Ily módon elérjük azt, hogy nemsokára elapad 
a tej egészen. Megjegyzendő, hogy a tehén 
mindenkor tisztán kifejendő. 

— Egy veszedelmes el lenségről . Sokasá-
gánál és falánkságánál fogva a gyümölcsfák 
legveszedelmesebb ellenségeinek egyike a gala-
gonyaözöndék, az a fehérszárnyú, fekete ere-
zetű lepke, mely valóságosan elözönli gyümöl-
csöseinket és ha a fákat ellene meg nem 
védjük, lekopasztja az utolsó levélig, utolsó 
rügyig, úgy, hogy maga a fa is belepusztul. 

Aki a gonosz ellenség életét nem ismeri, nem 
is tudja, nem is hiszi el, hogy egész gyümöl-
csösöket képes tönkretenni. Mikor ezeket a 
lepkéket az utca sara körül százával, ezrével 
látjuk, nem is gyanítjuk a nagy csapást, mely-
lyel fáinkra nehezednek. De ha megfigyeljük, 
hogy egy-egy lepke gyümölcsfáink leveleinek 
felső lapjára közel 200 tojást rak le : ha tud-
juk, hogy ezekből az apró, citromszínű tojások-
ból kikelt hernyók már a kikelés nyarán le-
eszik a levelek felső, zöld részét; hogy a télre 
száraz levelekben elbújva, tavasszal már egész 
mohósággal pusztítják a riigyeket, a fakadó 
leveleket s hol egy-egy fával elbántak, átván-
dorolnak egy másikra, hogy míg csak télre 
be nem bábozódnak, mindig nagyobb és na-
gyobb falánksággal kopasztják a szegény fá-
kat ; aki ezeket tudja, az nem közönyös ezen 
veszedelmes ellenséggel szemben; nem is sza-
bad lennünk, ha szeretjük fáinkat és védeni 
akarjuk érdekeinket. 

— A hasznos háziállatok tulajdonának 
nyilvántartása. Több ízben merült föl kérdés 
aziránt, hogy milyen alapon torolható meg a 
törvényben és rendeletekben előírt kötelesség 
megsértése olyan esetekben, amidőn a tulaj-
donos személyében beállott változás sem a 
hasznos háziállatra vonatkozó adás-vétellel, sem 
pedig az állat elhajtásával, annak elszállításá-
val egybekötve nincs, hanem a tulajdonosvál-
tozás egyéb szokásos módon, nevezetesen csere 
vagy ajándékozás útján történik. Erre vonat-
kozólag a földmívelésügyi miniszter körrende-
letben értesítette a törvényhatóságokat, hogy 
a tulajdonjog szabályszerű átírása nélkül létre-
jött csereügylet is áthágását képezi az ide-
vonatkozó rendelkezéseknek, és ez büntetendő 
kihágást képez. Amennyiben tehát állatok 
marhalevél nélkül cserébe vagy ajándékba 
adatnak, illetve vétetnek, az idevonatkozó tör-
vényes intézkedések alapján büntetés meg nem 
állapítható ugyan, mindazonáltal, minthogy a 
marhalevél hiánya ilyen esetekben is kötelező 
szabályszerű tulajdonjog-átíratás elmulasztását 
is szükségképen maga után vonja, ennélfogva 
a kihágási eljárás ilyenkor is indokolt és tör-
vényszerű lesz. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

A h i rde tések árszabása. — A pá lyáza t i h i rde t é s e kné l min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is 
előre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEB., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Jcvéziratokat n e m aduixk vissza,. 

A cigányok nevelése. 
A dánosi kegyetlen rablógyilkosság 

kapcsán a „cigány" van a közérdeklő-
dés homlokterében. Újságokban, kaszi-
nókban, fürdőkben, kávéházakban, mű-
helyekben, korcsmákban, szóval min-
denütt, ahol emberek vannak együtt, 
róluk foly a beszéd. Nagy ellenük a 
fölháborodás. A „kötelet" s más ehhez 
hasonló jókat soha sem emlegették 
többször az emberek, mint most teszik. 
Emellett egymást érik a cigányok rendbe-
szedésére irányuló tervek. Reformtervek 
röpködnek a fülledt nyári levegőben 
akárcsak a közegészségi reformeszmék 
egy-egy kiadósabb kolerajárvány idején. 
Amint azonban a járvány elmultával 
abbamaradnak a tervezett s részben 
foganatba is vett közegészségi intézke-
dések ós marad minden a régiben, azon-
képen vagyunk a cigányügy rendezésé-
vel is. Mikor egy-egy rémes eset a 
cigánynépségre tereli a figyelmet, reform-
tervektől hangos hegy, völgy és róna. 
De ha egy új esemény köti le a köz-
érdeklődést, megfeledkezünk az előbb 
oly borzadályos esetről és szomorú vélt, 
vagy valóságos hőseiről: a cigányokról. 

Hogy legalább a mi működési körünk-
ben, a népnevelés terén ne maradjon 
minden a régiben, hogy legalább mi, 
néptanítók valamivel többet tegyünk e 
néptöredék művelése s ezzel kapcsola-

tosan erkölcsiségének emelése tekinte-
tében: azért írjuk az alábbi sorokat. 

A cigány faji tulajdonságainál fogva 
éppenséggel nem szolgál rá arra a meg-
vetésre, amelyben a népek, nemzetek 
világszerte részesítik. Normális, sőt 
hellyel-közzel feltűnően tökéletes fizi-
kuma, közmondásos élénk szelleme, kéz-
ügyessége, művészi hajlama, mind arról 
tesznek tanúbizonyságot, hogy ha vol-
nának is (amit a tudomány, mint ténye-
ken nem nyugvó föltevést, megcáfol) 
magasabb és alacsonyabb rendű fajok, 
a cigány semmiesetre sem volna az 
utóbbiak közé sorozható. 

A cigányra csaknem betűszerint rá-
illik Rousseaunak az a mondása, hogy 
minden jó, ami a természet kezéből ki-
kerül s minden megromlik az ember 
kezében. A cigány erkölcsi defektusai 
egyenesen annak a mostoha bánásmód-
nak gyümölcsei, amelyben a társadalmak 
a cigányt részesítik. A cigány ki van 
közösítve a népek társadalmából. Ma-
gára van hagyatva. Gazdasági és kultú-
rális élete alacsony fokon álló. A tár-
sadalomban élés ösztönöket szelídítő, 
a műveltségnek a belátást biztosító, az 
akaratot helyes irányban befolyásoló 
hatását kevésbé érzi. Holott a tudomány 
beigazolta, hogy az erkölcs és gazda-
sági helyzet s műveltség között a leg-
szorosabb kapcsolat van. 
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A társadalomból kitaszított cigány 
nomád életet ól, a nomád élet föltéte-
lei nélkül. Termelésre nincs tere. Erre 
irányuló képességei nem érvényesülhet-
vén, rossz irányba fejlödnek, a munka 
nélkül való szerzés kieszel ése élesíti a 
c :gány elméjét. Innét származik furfan-
gossága, agyafúrtsága. Nem lévén állandó 
és rendszeres foglalkozása, akarata el-
sorvad, illetőleg ki nem fejlődik. Nem 
képes magát fegyelmezni. Impressziók 
után indul. Szeszélyes, házsártos, köte-
kedő; szóval: cigány. A társadalom ne-
velőhatása vele szemben igen fogyaté-
kosan érvényesül. El lév.én különítve, nem 
érzi szükségét a tisztaságnak és rendtar-
tásnak. Könnyen „szerezvén", tékozlóvá 
lesz. Nem lévén, vagy csak minimálisak 
lévén kultúrális szükségletei, máról hol-
napra él. Ma tivornya, holnap inség. 

A cigánynak itt érintett nagyfokú 
jellembeli fogyatkozásain gyökeresen 
csak törvényhozási úton lehet segíteni, 
még pedig a liatóokokat megszüntető tör-
vényalkotással. Megszüntetvén a művelő-
dés a nomád élet föltételeit, meg kell 
szüntetni a nomád életet. Le kell tele-
píteni s még az egyéni szabadság meg-
szorításának árán is a lehető legszűkebb 
körre kell szorítani a házalást. A telepes-
cigányok fölött legalább egy nemzedé-
ken becsületes gyámságot kell gyako-
rolni, hogy a megélhetésnek rendelke-
zésükre bocsátott eszközeivel (termelési, 
munkaeszközök) élni megtanuljanak. És 
mindenekfölött föl kell karolni művelődési 
ügyüket. Az ingyenes kötelező népokta-
tás, mely a tanulás minden eszközét a 
gyermeknek teljesen ingyenesen bocsátja 
rendelkezésére, a legteljesebb szigorú-
sággal a cigány-tankötelesekkel hajtandó 
végre. Az egész vonalon, ha a helyhez-
kötés biztosítva lesz, helyenként addig is 
mindenütt, ahol cigányok állandóan laknak. 

A cigány-tankötelesek iskolázása ez-
időszerint országszerte rossz lábon áll. 
Első akadálya a rendes iskolalátogatás-
nak a szülők nomád élete. Aki ma i t t , 

holnap o t t üti föl a sátorfáját, annak 
a gyermekei nem járhatnak iskolába. 

Ennél szinte nagyobb baj, a cigány-
tankötelesek beiskolázása szempontjából 
az, hogy a gyermekek nagv többségük-
ben Ínségesek: ruhátlanok, piszkosak, 
férgesek, éhezők. Emiatt egyszerűen nein 
járhatnak iskolába. A tőlük való részint 
természetes, részint előítéletből táplál-
kozó modor kizárja őket az iskolából. 

Ezen a bajon kellene egyelőre tár-
sadalmi úton segíteni. Az állandóan meg-
telepedett cigányok tanköteles gyer-
mekei részére biztosítani a tanulás le-
hetőségét elsőrendű társadalmi föladat. 
Ragadják kartársaink meg ezt a gondola-
tot s igyekezzenek a megvalósulás útjára 
terelni. A társadalom áldozatkészségé-
ből biztosítható ingyenruha, ingyenfalat, 
ingyentankönyv, ingyen gondozás, önzés-
telen gyöngédség elsősorban a rája szo-
rult cigány-tanköteles gyermeket illesse. 

A tanító is a cigánygyermeket gondozza 
a legtöbb odaadással, a legnagyobb gyön-
gédséggel. Gondolja meg, hogy a cigány-
gyermek az erkölcsi defektus hajlamai-
val jő a világra. Inklinál az erkölcsi 
betegségre. Kétszeres figyelemmel és 
szeretettel kell tehát őt gondozni. A 
társadalmi igazságtalanságot, melynek 
keserű gyümölcse a cigány erkölcsi el-
vadulása,szüntesse meg elsősorban a tár-
sadalom alapvető intézménye : az iskola. 

(Szekélyudvarhély.) Ember János. 

U t a s í t á s 
a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára, 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 
községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairói 
szóló 1907. évi XXVII. törvénycikk végrehajtása tárj 
gyában. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügy 
miniszternek 1907. évi 76.000. sz. a. kelt rendeletével. 

II. FEJEZET. 
Az államsegély kérése és engedélyezése körül 

követendő eljárás. 

21. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 12. §-a értel-

mében az összes hitfelekezeti elemi népiskolák 
iskolai hatóságai, községi elemi népiskolákra 
nézve pedig a törvényhatósági közigazgatási 
bizottságok 1910. évi június 30-ig kötelesek az 
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iskolafönntartók által biztosíttatni a 2. és 3. 
§-ban megállapított járandóságokat az ezen 
iskoláknál alkalmazásban levő mindazon tanítók 
részére, kiknek javadalma az ott megbatározott 
járandóságoknak meg nem felel. Evégett a 
felekezeti főhatóságok az iskolafönntartó hit-
községeket, vagy ahol még a hitközségek szer-
vezve nem volnának s azok szervezését azonnal 
végrehajtani nem lehet, az illető felekezeti 
iskolaszéket, a községi iskolákra nézve pedig a 
közigazgatási bizottságok a polgári községeket 
hívják föl a tanítói fizetéseknek az említett 
módon és határidőig leendő biztosítására. 

Azonkívül a közigazgatási bizottságok a be-
számítható tanítói javadalmak kiderítése érde-
kében megtartott tárgyalásokról fölvett jegyző-
könyvek alapján, valamint az ily tárgyalást 
nem igénylő s a jelen Utasítás 19. §-a értel-
mében a közigazgatási bizottságokhoz beküldött 
díjlevelek és a tanító megválasztásáról kiállított 
jogérvényes okmányok alapján megállapítván 
azt, hogy a jelen Utasítás 2—8. §-aiban fog-
laltak számításba vétele mellett mely tanítói 
állomást érintőleg nincs biztosítva a törvény-
szerű legkisebb fizetés, ezen megállapítás ered-
ményéhez képest külön fölszólítják az illetékes 
egyházi főhatóságot, illetve a községi iskolákra 
nézve utasítják a községet a törvényszerű 
járandóság biztosítása végett szükséges intéz-
kedésre. 

A járandóságok biztosításának jogérvényes 
községi, illetőleg hitközségi vagy iskolaszéki 
határozattal kell történnie, mely a törvényszerű 
javadalom biztosításához szükséges összeget 
pontosan megállapítja s melynek alapján ezen 
összeg az iskolafönntartótól behajtható legyen. 
Amennyiben a fizetés egy részét terménybeli 
járandóság vagy földbirtok jövedelme, vagy 
valamely szolgálmány képezné, azok értéke a 
11. §-ban említett hatósági bizonyítványokkal 
igazolandó. 

Szükséges, hogy a törvényszerű tanítói já-
randóságok biztosítása iránt hozott határozat, 
valamint a terménybeli járandóság árára vagy 
földbirtok jövedelmére és szolgálmány értékére 
vonatkozó hatósági bizonyítványok legkésőbb 
1910. évi június hó 30-ig a közigazgatási bi-
zottságnak bemutattassanak, mert különben a 
törvényben megállapított fizetés 1910. évi július 
hó 1-től kezdve enélkül is az iskolafönntartó 
által biztosítottnak tekintendő és a jelen Uta-
sítás III. fejezetében foglalt eljárás alkalmazandó. 

Ha azonban az iskolafönntartók hivatalosan 
megállapított szegénységük (12. §) miatt nem 
képesek a tanítói fizetést a törvényszerű össze-
gig biztosítani, és ha községi iskoláknál az 
1868. évi XXXVIII. t.-cikk 35. §-a alapján 
kivethető iskolai pótadó ki van merítve, akkor 

az 1907. évi XXVII. t.-cikk 12. §-a értelmé-
ben 1910. évi szeptember hó 30-ig a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez fordulhatnak a 
hiány pótlására szolgáló állami segélyért. 

Az állami segélyezésről a jelen Utasítás 
22—26. §-ai intézkednek. 

A kir. tanfelügyelők állandó nyilvántartást 
vezetnek a törvényhatóságok területén levő hit-
felekezeti és községi elemi népiskolai tanítói 
állomásokról és azokkal egybekötött illetmé-
nyekről, amelybe minden változást pontosan 
bejegyeznek. Evégett szükséges, hogy a községi 
és felekezeti iskolaszékek a tanítói illetmények-
ben s a tanítók személyében beálló változások-
ról a kitűzött határidőkben pontosan értesítsék 
a kir. tanfelügyelőt. (L. a 34. § t ) 

Figyelemmel a törvény 12. §• ának ama ren-
delkezésére, hogy az egyes iskolafönntartó köz-
ségek és hitközségek csakis azon megszorító 
korlátozás mellett élhetnek a tanítói járandó-
ságok törvényes rendezése tekintetéből nyert 
3 évi haladékkal, ha arra azonnal képesek nem 
volnának, a közigazgatási bizottságoknak ezen-
nel föladatává tétetik, hogy amennyiben ezen 
alapon előttük fölszólalás történik, az érdekelt 
iskolafönntartó község vagy hitközség anyagi 
helyzetét a jelen Utasítás III. fejezetében tag-
lalt eljárás szerint állapítsák meg. 

Hozandó határozatok ellen a meg nem elé-
gedő fél a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez élhet fölebbezéssel. Amely községben az 
5°/o-os iskolai adó kivetve és kimerítve nincs, 
annak a tanítói fizetéskiegészítés vagy korpót-
lék címén államsegélyt szorgalmazó kérvénye 
tárgyalás alá vétel nélkül visszautasítandó. 

22. §. 

Az állami segélyt az iskolafönntartók az 
1907. évi XXVII. t.-cikk életbelépte után 
mindjárt bármikor igénybe vehetik minden olyan 
elemi népiskolai rendes tanítói állás járandósá-
gának és évötödös korpótlékának a törvény 2. 
és 3. szakaszaiban megszabott összegekig való 
kiegészítésére, mely a törvény 16., 17., 18., 19. 
és 20. § aiban foglalt föltételeknek megfelel; 
és ha eziránt az iskola illetékes hatósága 
(iskolaszék) az alábbi 23. §-ban megszabott 
okmányokkal fölszerelt folyamodványát a köz-
igazgatási bizottsághoz legkésőbb 1910. évi 
szeptember hó 30-ig benyújtja. 

23. §. 
A közigazgatási bizottság a készpénzbeli 

fizetésen kívül a terménybeli járandóságoknak, 
a földbirtok jövedelmének és szolgálmányoknak, 
valamint a tanító részére biztosított kántori 
illetményeknek pénzértékét is a törvény 15. 
§-ában megszabott módon számításba veszi és 
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úgy állapítja meg azt az összeget, amely a 
tanítói alapfizetésnek és az évötödös korpótlé-
koknak a törvényes mértékig leendő kiegészí-
téséhez államsegélyként szükséges. 

24. §. 
Az 1907. évi XXVn. t.-cikk 15. §-ának b) 

pontja ugyan tüzetesen előírja azt, hogy a köz-
igazgatási bizottság az államsegély engedélye-
zésére irányuló kérelem kapcsán a tanítót érin-
tőleg mit tartozik megállapítani, mégis szük-
séges külön is kiemelni, hogy az a tanító felel 
meg a törvényes követelményeknek, aki az 
1868. évi XXXVIH. és 1879. évi XVIII. 
t.-cikkekben megszabott föltételeken kívül: a) 
az 1907. évi XXVII. t.-cikk 32. §-ában előírt 
esküt letette ; b) teljesíti ezen törvény 17. §-ában 
foglalt rendelkezésekből mindazokat, amiknek tel-
jesítése a tanító föladata; c) aki magyarul 
oktatóképességgel beszélni és írni tud. 

Ha a közigazgatási bizottság azt látja, hogy 
az illető tanító, kinek fizetése vagy korpótléka 
államsegéllyel ^kiegészítendő, az 1868. évi 
XXXVIH. t.-cikk 133. §-ában és az 1879. évi 
XVIH. t.-cikkben, valamint az 1907. évi XXVn. 
t.-cikkben megszabott összes követelményeknek 
meg nem felel, és ekkép az illető tanítóként 
nem alkalmazható, az iskolai hatóságot az illető 
tanítónak állomásáról záros határidő alatt 
leendő eltávolítására fölhívja : és ha ez a kitűzött 
határidő alatt meg nem történnék, a közigaz-
gatási bizottság tartozik erről a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez haladék nélkül jelen-
tést tenni. 

Figyelemmel arra, hogy a törvény 9. §-a a 
rendes tanítói állás elnyerhetését érvényes taní-
tói oklevél birtokához köti, szem előtt tartandó, 
hogy azon tanítói oklevél tekinthető érvényes-
nek, mely 

a) magyarországi elemi iskolai tanító- vagy 
tanítónőképző-intézetben a törvényszerű tanítói 
képesítő-vizsgálat sikeres letétele alapján állít-
tatott ki ; 

b) vagy ha nem magyarországi elemi iskolai 
tanító- vagy tanítónőképző-intézetben állíttatott 
ki, az 1900. évi 45.781. számú vallás-és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelettel kiadott elemi 
iskolai tanítóképesítő-vizsgálati szabályzat 29. 
§-a értelmében, a miniszter engedélye alapján 
magyarországi tanító-, illetve tanítónőképző-
intézetben szabályszerűen honosíttatott és a 
honosítási záradékkal el van látva; 

c) az esetben, ha az elemi iskolai tanítói 
oklevél nem magyar tannyelvű tanító-, illetőleg 
tanítónőképző-intézetben állíttatott ki, az az 
1879. évi XVIH. t.-eikk 6. §-a értelmében, 
annak igazolásául, hogy a tanítói oklevél tulaj-
donosa a magyar nyelvet a törvényes követel-

ményeknek megfelelően bírja, az illetékes kir. 
tanfelügyelő aláírásával és hivatali pecsétjével 
el van látva. 

Amennyiben nem forog fönn oly kifogás, 
mely a föntebbiek alapján a tanító eltávolítá-
sára vezetne, ezen kifogásolásnak szüksége 
fönn nem forog és a közigazgatási bizottság a 
törvény 15. §-ában fölsorolt föltételeknek tü-
zetes megvizsgálása és megállapítása után a 
miniszterhez jelentést tesz a fizetéskiegészítési, 
illetve korpótlék-segély engedélyezése végett. 
Ezen jelentése alkalmával 

1. szorosan a törvény 15. §-ához alkalmaz-
kodva, az annak egyes pontjaiban foglaltakra 
vonatkozó adatokat azon pontok sorrendjében 
csoportosítja és minden fölösleges szószaporítás 
mellőzésével csupán a támpontul szolgáló ok-
mányokra utal, 

2. ugyancsak pontokba foglalva feltünteti és 
okmánymellékletekkel igazolja mindazt, amit a 
jelen Utasítás alábbi 25. §-a előír és ezen ala-
pon tesz indokolt javaslatot. 

Egyöntetűség kedvéért a függelékben közölt 
jelentésminta használata kötelező. 

25. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 15. §-ában a 

törvényhatóság közigazgatási bizottsága részére 
megszabott eljárás foganatosíthatása végett 
azon folyamodványhoz, melyben az egyes isko-
lák illetékes hatósága (iskolaszék) fizetéskiegé-
szítés vagy évötödös korpótlék-államsegélyt kér, 
a következő hiteles alakban kiállított okmányok 
csatolandók : 

a) a községnek, illetve hitközségnek a tör-
vényhatóság, illetőleg az illetékes egyházi fő-
hatóság által jóváhagyott legutolsó költség-
vetése. 

Ezzel kapcsolatosan csatolandó az iskolának 
az illetékes iskolai hatóság által jóváhagyott 
költségvetése. Ha az iskolai költségvetésből a 
tanítói, kántortanítói javadalomnak és évötödös 
pótlékoknak fedezésére szolgáló jövedelmi for-
rások ki nem tűnnének, azok megjelölésére a 
javadalmi jegyzőkönyv mellékelendő ; 

b) a tanító, illetőleg tanítók díjlevelei, me-
lyeknek a községi és izr. felekezeti iskolai 
tanítókra nézve a törvényhatósági közigazga-
tási bizottság, az egyházi főhatóság fönnható-
sága alá tartozó iskolák tanítóira nézve pedig 
az illetékes egyházfő által már jóváhagyva kell 
lenniök ; ha a díjlevél adatai iránt komoly két-
ség merül föl, a jelen Utasítás 16. és 17. 
§-aiban körülírt eljárás alkalmazandó ; 

c) újonnan szervezett állásoknál a szerve-
zésre vonatkozó községi, illetve hitközségi jog-
érvényes határozat, továbbá az 1907. évi XXVII. 
t.-cikk 12. §-a 5-ik bekezdésének megfelelően 
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annak igazolása, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter azon állás szervezéséhez előze-
tesen hozzájárult ; 

d) a községnek, illetve a hitközségnek anyagi 
helyzetét igazoló és a járási főszolgabíró, illetve 
rendezett tarácsú város, törvényhatósági joggal 
fölruházott városokban a polgármester által 
láttamozott helyhatósági bizonyítvány ; ezzel 
kapcsolatban a polgári község vagyonleltára 
és pontos kimutatás arról: 

1. mennyi a község egyenes állami adója; 
' 2. hány Yo-nak felel meg az összes adó-

nemek után kivetett községi pótadó abban az 
évben, amelyről a község költségvetése a fönti 
a) pont alapján be mutattatott ; 

3. ki van-e vetve és merítve az 5 % o s isko-
lai adó. 

Felekezeti iskolákat érintőleg az azon feleke-
zet által lakott község most részletezett ada-
tain kívül kimutatandó, hogy: 

1. az egyenes adóból mennyi e^ik a feleke-
zeti iskolákat fönntartó adózókra ; hogy 

2. az egyenes adó hány 0/o-ának felel meg 
annak a hozzájárulásnak az értéke, mellyel a 
hitközségi adózók a felekezeti iskola fönntar-
tása címén megterhelve vannak; 

e) bemutatandó továbbá: a tanítók oklevele 
és előző szolgálatukról szóló bizonyítványai ; 
községi illetőségi bizonyítvány, kétes esetekben 
a belügyminiszter által kiállított állampolgár-
sági bizonyítvány; 

f ) csatolandó továbbá mindazon tanítókra 
nézve, akik nem magyar tannyelvű elemi isko-
lához választatnak meg, a választásra jogosult 
iskolaszék által kiállított szavatoló nyilatkozat 
arról, hogy a tanító magyar nyelven helyesen 
beszélni és írni, valamint tanítani is tud; a 
közigazgatási bizottság a nyilatkozat tartalmá-
nak valódiságáról a kir. tanfelügyelő vagy más 
kiküldött által magának meggyőződést szerez-
het, és ha az utólag bizonyulna valótlannak, 
a már engedélyezett állami fizetés- és korpót-
lék-kiegészítés is megvonandó ; a vonatkozó 
határozat ellen a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez van fölebbezésnek helye; 

g) az 1907. évi XXVII. t.-cikk 15. §-ának 
c) pontjára való tekintettel csatolandó az isko-
lák tantermeinek méreteit feltüntető hiteles 
bizonylat és ennek kapcsában az iskola hiteles 
fölvételi naplójának kivonata a tényleg beírt 
és iskolába járó, illetve egyes tantermekbe járó 
tanulókról, úgyszintén a törvényszakasz d) pont-
jára figyelemmel, a kir. tanfelügyelő által meg-
erősített nyilatkozat arról, hogy az iskola föl-
szerelése a törvényes követelményeknek meg-
felel; továbbá 

h) helyhatósági bizonyítvány arról, hogy 
vannak-e a nem magyar tannyelvű iskolában 

állandóan magyar anyanyelvű növendékek vagy 
olyan nem magyar anyanyelvűek, akiknek ma-
gyar nyelven való oktatását atyjuk vagy gyám-
juk kívánja ; 

i) pontos kimutatása a nem magyar tan-
nyelvű iskolába beírt magyar anyanyelvű tan-
köteleseknek ; 

j) felekezeti iskoláknál az illetékes egyházi 
főhatóságnak nyilatkozata, mellyel a segély 
kéréséhez hozzájárul ; 

k) kimutatása annak, van-e az illető község-
ben a kérvényben érintett iskolán kívül más 
iskola is, még pedig : milyen jellegű ? hány 
tanítós ? hány növendék által látogatott ? állam-
segélyt élvez-e? milyen tannyelvű? 

Főleg pedig van-e állami iskola, hány tan-
erős, hány növendékkel? 

A k) pont eseteiben a községben levő összes 
tankötelesek száma is kimutatandó. 

Azt, hogy az illető iskola a törvény 15. 
§-ának d) pontjában foglalt egyéb föltételeknek 
megfelel e ? a kir. tanfelügyelő vagy az iskola-
látogató által fölvett jegyzőkönyvből és a kir. 
tanfelügyelőhöz ezen Utasítás 37. §-a alapján 
az iskolaszék által bemutatott tanmenet, óra-
rend és tankönyvjegyzék szoros szem előtt tar-
tásával állapítja meg a közigazgatási bizottság. 

Ha ezen okmányok valamelyike a kérvény 
mellől hiányzik, azt a közigazgatási bizottság 
pótlás végett sürgősen és a pótlandók tüzetes 
megjelölése mellett visszaadja. 

Ha valamely, eddig is államsegélyt élvezett 
iskola tanköteleseinek száma 30-on alul marad, 
vagy az iskola a községben az egyedüli magyar 
tannyelvű, ezen iskoláktól az államsegély csak 
az esetben tagadható meg, ha a törvény köve-
télményeinek nem felelnék meg. 

A közigazgatási bizottság ép azért vonat-
kozó határozata meghozatalánál az ezen isko-
lákat érintőleg beadott kérvényeket ebből a 
szempontból vegye tüzetes elbírálás alá. 

Ha pedig a 30-nál kevesebb tankötelessel 
bíró iskola államsegélyt még nem élvezett, 
annak javaslatba hozása alkalmával a kivételes 
eljárást szükségessé tevő indokok fölsorolandók. 

Az iskola fölszerelése tekintetéből a jelen 
Utasítás IV. függelékében foglaltak az irány-
adók. 

Ezen most részletezett adatok alapján teheti 
csak meg a közigazgatási bizottság a fizetés-
illetőleg a korpótlék-kiegészítésre vonatkozó 
indokolt javaslatát. Fizetéskiegészítést már él-
vező iskolánál tanítóváltozás esetén csupán az 
ú j tanító személyére és alkalmazására vonat-
kozó adatokra van szükség. 

26. §. 

Üresedésben levő azon tanítói állásokra vo-
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natkozólag, amelyekhez kötötten az 1907. évi 
XXVII. t.-cikk alapján államsegély engedélyezve 
még nem volt, az államsegély a jelen törvény 
15. §-ának a), c) és d) pontjaiban foglaltak 
megállapítása alapján a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által kilátásba helyezhető ; de 
csakis a törvény érintett szakasza b) pontjában 
foglaltak beigazolása után lesz kiutalványozható. 

Ilyen esetekben az államsegély kilátásba he-
lyezését kérő folyamodványokhoz a jelen Uta-
sítás 25. §-ában fölsorolt okmányok csatolandók, 
kivéve az e) pont alattiakat, melyek csak a 
tanítói állásnak szabályszerű betöltése után a 
kilátásba helyezett államsegély kiutalványozását 
kérő újabb folyamodványhoz lesznek melléke-
lendők. Ezeken kívül, figyelemmel az 1907. évi 
XXVII. t.-cikk 25. §-ára, helyhatósági bizo-
nyítvánnyal igazolandó, hogy a szóbanforgó 
tanítói állás mi módon jött üresedésbe. Ezen 
utóbbi kérvényhez csatolandók még a jelen 
Utasítás 25. §-ának e) pontjában említett ok-
mányokon kívül: a pályázati hirdetés, a be-
érkezett pályázati kérvényekről szerkesztett 
részletes és hiteles minősítési táblázat, a vá-
lasztási jegyzőkönyv és jelen Utasítás 19. §-a 
értelmében kiállított díj levél. 

27. §. 
A közigazgatási bizottság az esetben, ha a 

tanítók részére az iskolafönntartó által kiszol-
gáltatandó járandóságok végleges megállapítása 
végett szükségesnek látja, mivel a rendelkezé-
sére bocsátott okmányok és az Utasítás 16. 
§-ának megfelelően hozzá előzőleg beküldött 
javadalmi jegyzőkönyv kellő fölvilágosítást nem 
nyújtanak : a helyszínén tartandó tárgyalást 
rendelheti el, melynek lefolytatása iránt a jelen 
Utasítás 16. és 17. §-aiban, valamint 51. §-ában 
foglaltak az irányadók. 

28. §. 
Ha az állam valamely községben oly állami 

iskolát tart fönn, vagy állít föl a jövőben, mely 
az ott levő összes 6 —12 éves tanköteleseket 
befogadni képes, a törvény 12. § 3. bekezdése 
értelmében az ott létező másjellegű és akár 
tanítói alapfizetés, vagy korpótlék-kiegészítés 
címén államsegélyt már élvező iskolák tanítói-
tól az államsegély csak akkor vonható el, ille-
tőleg azoktól, akik azt még nem élvezték, csak 
akkor tagadható meg, ha azt fontos állami 
érdekek kívánják és ha az iskola főhatóságá-
hoz intézett figyelmeztetés után az államsegély 
megtagadásának oka meg nem szűnt. 

Hogy fönnforognak-e olyan fontos állami 
érdekek, melyekre az 1907. évi XXVII. t.-cikk 
12. §-ának most idézett 3. bekezdése utal, annak 
mérlegelése a közigazgatási bizottság vélemé-

nyének meghallgatása után a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez tartozik. 

A törvény ezen rendelkezéséhez képest a 
közigazgatási bizottság azon községek iskola-
ügyét, melyekben állami elemi iskola mellett 
államsegélyt élvező másjellegű iskola is mű-
ködik, fokozott figyelemmel kíséri s amennyi-
ben ezan iskolák valamelyikéről azt tapasztalná, 
hogy akár a működési eredmény szempontjá-
ból, akár a hazafias szellem ápolása és ébren-
tartásának elhanyagolása miatt, akár az iskolai 
hatóság, vagy tanító magatartását tekintve szük-
ségessé válik annak megfontolása, hogy vájjon 
a törvény 12. §-ának 3. és 4. bekezdésében 
megjelölt fontos állami érdek sérelme nem 
forog-e fönn? a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek azonnal indokolt jelentést, illetve 
javaslatot tesz. 

Ugyanezek veendők irányadóul akkor is, ha 
a jelzett községekben egyes, államsegélyt még 
nem élvező tanítók fizetésének vagy korpótlé-
kának kiegészítésére kérnek államsegélyt, s 
végül, midőn már államsegélyes községi vagy 
hitfelekezeti iskolával bíró községekben állami 
elemi népiskola szervezése iránt tétetik javaslat. 

A közigazgatási bizottság mindezen, most 
fölsorolt esetekben teendő jelentéséhez tartozik 
a kir. tanfelügyelő által az államsegélyes nem 
állami népiskolák tüzetes megvizsgálásáról leg-
utóbb fölvett iskolalátogatási jegyzőkönyv hi-
teles másolatát csatolni. 

Ha az iskolafönntartó az államsegélynek az 
1907. évi XXVII. t.-cikk 12. §-ának 4. bekez-
dése alapján történt elvonása után iskoláját 
egy éven belül megszünteti, és a fizetéskiegé-
szítésben részesült tanító az iskola megszűné-
sét követő egy félév alatt alkalmazárt nem 
nyert, illetve nem nyugdíjaztatott: az államtól 
élvezett államsegély egy évi összegét kárpót-
lásul kapja 

A közigazgatási bizottság tehát, ha az itt 
megjelölt okokból valamely államsegélyes iskola 
az államsegély megvonása következtében egy 
éven belül megszűnt, annak tanítóját nyilván-
tartja, s amennyiben a tanító hitelt érdemlő-
leg igazolja, hogy az iskola megszüntetésétől 
számított félév alatt tanítói alkalmazást nem 
nyert és a kir. tanfelügyelő tanusaga szerint 
nem nyugdíjaztatott — a tanító szolgálati bi-
zonyítványának és az iskola megszűnését iga-
zoló helyhatósági bizonyítványnak bemutatása 
mellett — a törvény érintett rendelkezése értel-
mében az államsegély egy évi összegének ki-
utalványozása végett a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez jelentést tesz. 

Az, hogy az illető tanító a szóbanforgó félév 
alatt tényleg alkalmazás nélkül volt, azon idő-
beli tartózkodási helyének helyi hatósága által 
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kiállított és az illetékes kir. tanfelügyelő által 
is láttamozott bizonyítvánnyal igazolandó. 

Ha a segély megvonását és ebből követke-
zőleg az iskola megszűnését előidézett körül-
ményekben a tanító nem bibás, úgy az ilyen 
tanító, amennyiben hitfelekezete által fönntar-
tott más iskolánál, bár erre pályázott, egy éven 
belül nem nyer alkalmazást, állami iskolákhoz 
való kinevezések során lehetőleg figyelemben 
fog részesülni. 

29. §. 
Újonnan szervezett községi vagy hitfelekezeti 

iskolai tanítói állásokon alkalmazott tanítók az 
alapfizetésnek és korpótléknak állami kiegészí-
tésére csak azon esetben tarthatnak igényt, ha 
az iskolafönntartó az űj állás szervezéséhez a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előzetes 
beleegyezését kinyerte. 

Ép ezért a törvény 12. §-ának utolsóelőtti 
bekezdése értelmében minden iskolafönntartó, 
ha államsegély számításba vételével kíván új 
tanítói állást szervezni, ahhoz a miniszternek 
előzetes beleegyezését a közigazgatási bizottság 
útján kinyerni köteles. 

Az iskolafönntai-tónak evégből benyújtandó 
kérvényéhez csatolandók : 

a) a már meglevő vagy esetleg újonnan épí-
tendő iskolaépület vázlatrajza, a tantermek alap-
területének pontos kimutatásával ; 

b) az illető iskolára utalt mindennapi (6 —12 
éves) tankötelesek hiteles kimutatása; 

c) a meglevő tanítói állások javadalmazásá-
nak és az eddig élvezett állami segélyeknek 
állomásonként való kimutatása; 

d) ha az iskola eddig még a meglevő állá-
sokra nézve állami segélyt nem élvezett, mind-
azon okmányok, melyek a 25. § értelmében a 
fizetéskiegészítési államsegélyt kérő folyamod-
ványokhoz szükségesek ; 

e) végül a község tanügyi viszonyainak az 
Utasítás 25. §-a k) pontjának megfelelő ki-
mutatása. 

30. §. 
A törvény 12. §-ában említett és igénybe 

vett háromévi átmeneti idő alatt az iskolafönn-
tartók az iskoláikban alkalmazott tanítóknak 
csupán az 1893. évi XXVI. t.-cikkben meg-
határozott járandóságokat tartoznak biztosítani, 
amelyek kiegészítése céljából ezen idő alatt az 
1907. évi június hó 30-ig engedélyezett állami 
segélyek élvezetében 1910. évi szeptember hó 
30-ig meghagyatnak ugyan, azonban az állam-
segély kiszolgáltatása ezen alapon is a törvény 
31. és 32. §-aiban körülírt módon, vagyis a 
tanítók kezéhez és az eskü letételének föltéte-
léhez kötötten történik. 

Ezen iskolákkal szemben az 1907. évi XXYII. 
t.-cikk összes rendelkezései a törvény hatályba-
léptétől kezdve érvénnyel bírnak, csupán a fize-
tést és kor pótlékot megállapító 2. és 3. §-nak, 
továbbá a nem magyar tanítási nyelvű községi 
és hitfelekezeti iskolákra nézve a magyar nyelv-
nek, számolásnak, hazai földrajznak és törté-
nelemnek, továbbá a polgári jogoknak tanítá-
sára és a tantervre vonatkozó 20. § rendelke-
zései az átmeneti idő alatt alkalmazást nem 
nyernek. 

Uj állami segély azonban az átmeneti idő 
alatt is csak a törvényben meghatározott alap-
fizetés és korpótlék kiegészítésére és olyan 
iskoláknál alkalmazott tanítóknak adható, me-
lyek az 1907. évi XXYII. t.-cikk összes fölté-
teleinek megfelelnek. 

31 . §. 

Ha a hitfelekezeti iskola fönntartók 1910. évi 
június hó 30-ig nem biztosítanát tanítóik ré-
szére az 1907. évi XXYII. t.-cikk 2. és 3. 
§-aiban előírt járandóságokat, de iskolájukat 
mindamellett fönntartani kívánják, az ott meg-
állapított tanítói fizetés és korpótlékok az 
iskolafönntartó hitfelekezet terhére biztosított-
nak tekintetnek. A törvény 13 §-ának ezen 
rendelkezését a közigazgatási bizottság szigo-
rúan ellenőrizni tartozik, és pedig kettős 
irányban : 

1. biztosítja-e a jelen Utasítás 19. §-a értel-
mében kiadandó díjlevél a legkisebb törvényes 
tanítói járandóságot? 

2. az ekként díjlevélileg biztosított járandó-
ságot tényleg kiszolgáltatja-e az iskolafönntartó 
a tanítónak? 

Ha az első irányban akár panasz, akár föl-
jelentés folytán, akár más alapon komoly ké-
tely merül föl, vagy ha a miniszter ar ra uta-
sítást ad, a közigazgatási bizottság bekívánja 
az illető iskola helyi hatóságától a díjlevelet. 
Ha díjlevél nincs, vagy azt az iskolafönntartó 
be nem szolgáltatja, vagy az a jelen Utasítás 
19. §-a rendelkezésének meg nem felel, a köz-
igazgatási bizottság az iskolai hatóságot a díj-
levélnek záros határidő alatti kiállítására, illetve 
kiigazítására és bemutatására utasítja. 

Ha az iskolai hatóság a közigazgatási bizott-
ság utasításának nem felel meg, vagy ha a 
közigazgatási bizottság a díjlevél tartalmát 
részben vagy egészben a valóság szempontjá-
ból kifogásolja: akkor az egész tanítói járan-
dóság, illetve a kifogásolt tételek hivatalos 
megállapításának van helye, a jelen Utasítás 
16. és 17. §-aiban körülírt eljárás szerint. 

Az ily módon történt megállapításnak jog-
hatálya ugyanaz, mint a díjlevélé, melyet egész-
ben vagy részben pótol. 
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A fönt megjelölt második irányban pedig, 
akármely alapon fölmerült komoly kétely vagy 
panasz esetén a közigazgatási bizottság, a kir. 
tanfelügyelő és főszolgabíró (illetve polgár-
mester) útján a költségvetésekből, a javadalmi 
jegyzőkönyvből, a jelen Utasítás 18. §-a vég-
pontjában említett nyilvántartásokból, szükség 
esetén a tanító bevallásából : a tényállást meg-
állapítja és a megállapított hátralék behajtása 
iránt intézkedik. 

32. §. 
Ha a díjlevélből vagy a 31. § értelmében 

történt hivatalos megállapításból az tűnik ki, 
hogy az iskolafönntartó a tanítónak a törvény 
által előírt legkisebb járandóságot nem bizto-
sította, ez esetben a közigazgatási bizottság a 
hiánynak akár az is kola fönntartó saját erejéből, 
akár állami segéllyel leendő pótlására 3 hónap-
nál nem hosszabb határidőt tűz ki. Ugyanezt 
teszi, ha a törvényes magasságban megállapított 
járandóság egy része behajthatlannak bizonyult. 

Ha a záros határidő letelt anélkül, hogy az 
iskolafönntartó a közigazgatási bizottság ezen 
utasításának eleget tett volna, a törvény 13. 
§-ának intézkedése nyer alkalmazást és evégett 
a közigazgatási bizottság a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez haladéktalanul jelentést tesz. 

33. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 14. § a értel-

mében a községi és hitfelekezeti tanítói fize-
téseknek, illetőleg a kántortanítói javadalomnak 
eddig megállapított és az iskolafönntartók által 
saját anyagi forx-ásaikból okmányszerű díjlevél 
alapján mégállapított mennyisége továbbra is 
csonkítatlanul kiszolgáltatandó, illetőleg állam-
segély igénybevétele céljából le nem szállítható. 

Ettől eltérésnek csupán a törvény 8. §-ának 
3., 12. §-ának 2. és 14. §-ának 3. bekezdésében 
körülírt okból lehet helye. Ily esetben a jelen 
Utasítás 18., illetve 16. és 17. §-aiban meg-
szabott eljárás tartandó be. 

Jogában áll azonban az iskola fönntartó köz-
ségnek, illetőleg hitfelekezetnek az államsegély-
lyel kiegészített tanítói javadalmazást az állami 
tanítók fizetése arányában saját erejéből föl-
emelni anélkül, hogy ennek következtében a 
már megállapított államsegély megvonható, vagy 
leszállítható volna. 

A törvény ezen kettős rendelkezéséből — t. i. 
a leszállításra vonatkozó tilalomból, valamint 
az iskolafönntartók részére biztosított azon 
jogból, hogy a tanítók javadalmát az állam-
segély. érintetlenül maradása mellett az állami 
tanítók fizetésével egyenlővé tehetik — követ 
kezik egyrészt, hogy a községi és hitfelekezeti 
iskolai tanítók egyszer megállapított javadal-

mai minden hullámzástól mentesíttettek, más-
felől megadatott a mód az iskolafönntartóknak 
arra, hogy tanítóik fizetését aránylag csekély 
anyagi megterheltetés mellett az állami tanítók 
fizetésével egyenlővé tegyék. 

Ha azonban ezen kiegyenlítés után a tör-
vény 14. §-a harmadik bekezdésének elején 
említett csökkenés állana be, a csökkenés foly-
tán előálló és a jelen Utasítás 16. és 17. §-aiban 
foglalt eljárás szerint megállapítandó különbözet 
az államsegélynek csakis a jelen törvény 2. és 
3. §-aiban megállapított járandóságok erejéig 
történő pótlását vonhatja maga után. 

34. §. 
Ha a tanítói javadalmazásban bármely vál-

tozás állana be, az iskolaszék köteles azt a 
szükséges okmányok csatolása mellett egyfelől 
nyilvántartás, másfelől a tanító nyugdíjigényé-
nek rendezése, illetőleg szükséges helyesbítése 
végett a kir. tanfelügyelőnek 15 nap alatt, a 
kellő indokok közlése mellett, bejelenteni. 

Ezen bejelentés elmulasztásából, valamint a 
késedelmes bejelentésekből a tanítóra háramol-
ható kárért, nemkülönben a kir. kincstárt vagy 
az országos tanítói nyugdíjintézetet érhető vesz-
teségért az iskolaszék anyagi felelősséggel 
tartozik. 

Hasonlóképen kötelesek az iskolafönntartók, 
illetőleg az iskolaszékek elnökei az 1907. évi 
XXVII. t.-cikk 30. §-a értelmében a tanítói 
állomásokon beálló bármiféle személyi változást, 
vagy a tanítói állomások beszüntetését, esetleg 
újak rendszeresítését 15 nap alatt a kir. tan-
felügyelőnek bejelenteni. 

Ezen utóbbi rendelkezésnek elmulasztása ese-
tén jogában áll a kir. tanfelügyelőnek az illető 
mulasztó ellen 20 koronáig terjedhető s annyi-
szor, amennyiszer ismétlődő rendbírságot alkal-
mazni az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalap 
javára. 

35. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 15. § a értel-

mében a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
tanítók korpótlékait, ha az iskolafönntartók 
igazolt szegénységük miatt azt részben vagy 
egészben kiszolgáltatni nem tudják, az e célra 
rendelkezésre álló összegből államsegélyként 
kiegészíti, illetőleg engedélyezi. 

A kérelmezés ez esetben is teljesen akként 
történik, amint az a fizetéskiegészítés tekinte-
téből megállapíttatott, azzal a különbséggel 
mindazonáltal, hogy ha az illető tanító fizetés-
kiegészítési államsegélyt már élvez, sem az 
iskolafönntartó anyagi helyzete, sem az, hogy 
az iskola és tanító a törvény követelményeinek 
megfelel, mint már előzőleg igazolt ténykörül-
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menyek újból nem bizonyítandók s csupán a 
tanító szolgálati bizonyítványai mutatandók be. 

Ha azonban olyan tanító korpótlékáról van 
szó, aki fizetéskiegészítési államsegélyt azon 
iskolánál nem élvez, a kérelmezés és megálla-
pítás jelen Utasítás idevágó szakaszaihoz alkal-
mazkodik. 

36. g. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 31. §-a értel-

mében a községi és hitfelekezeti népiskolai 
tanítok részére akár a^ipfizetés, akár korpótlék 
címén engedélyezett államsegély a kir. adó-
hivatalnál az illető tanító nevére, havi előleges 
részletekben utalványoztatok, olykép, hogy min-
den évben a január és július havi részletről 
szóló nyugta az illetékes kir. tanfelügyelőnek 
láttamozás végett bemutatandó, ezenkívül azon-
ban az összes nyugták az illető iskolaszék elnöke 
által is láttamozandók. 

Az államsegélyben részesülő azok a községi 
és hitfelekezeti népiskolai tanítók (tanítónők), 
akik oly székhelyen működnek, ahol állami 
pénztár (kir. adóhivatal) nincsen, a részükre 
utalványozott államsegélyeket az alábbi módo-
zatok mellett pcsta útján is fölvehetik. 

Mindazok a tanítók, akik ezzel a kedvez-
ménnyel élni kívánnak, az államsegélyről az 
1907. évi XXVII. t.-cikk 31. §-ában foglalt 
határozmányoknak megfelelően kiállított s bé-
lyeggel szabályszerűen ellátott nyugtáikat min-
den hónap 25 ig, országos tanítói és gyámalap 
befizetési könyvecskéiket pedig az eszközölt 
levonások bejegyzése céljából évenként két-
szer — január és július havában — iskolán-
ként egy boríték alatt „Hivatalból, népoktatási 
ügyben portómentes" záradékkal ellátott levél-
ben, a kifizető állami pénztár (kir. adóhivatal) 
címére postára adják. 

Az állami pénztár (kir. adóhivatal) pedig az 
államsegélyt az esetleges levonások figyelembe 
vétele mellett és szabályszerű elszámolás után, 
minden hónap elsején — azon községi és hit-
felekezeti iskoláknál, amelyeknél csak egy tanító 
van — ennek a tanítónak a címére ; azoknál 
az iskoláknál pedig, amelyeknél több állam-
segélyben részesülő tanító van, az ezek által 
megnevezeti tanító címére postautalványon, portó-
mentesen tartozik megküldeni. 

Ezen utóbbi esetben az államsegélyek föl-
vételére jogosult tanító neve — a nyugták 
beküldése alkalmával — az illető állampénztár-
ral (kir. adóhivatallal) közlendő. 

Ezek a postautalványok „Hivatalos fizetés, 
portómentes" záradékkal láttatnak el és azok-
nak „Föladó magánközleményei" rovata alatt 
a kifizető-pénztár egyenként kitünteti azokat 
az összegeket, amelyek a postautalványon továb-
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bított járandóságból az egyes tanítóknak kész-
pénzben kifizetendők. 

A félévenként beküldött országos tanítói nyug-
díj- és gyámalap befizetési könyvecskékbe a 
kifizető-pénztár (adóhivatal) az előző félévben 
eszközölt levonásokat bejegyzi s ennek meg-
történte után a könyvecskéket „Közszolgálati 
ügyben portómentes" záradékkal ellátott levél-
ben a beküldő címére postára adja. 

Az állami pénztárak (kir. adóhivatalok) szék-
helyén működő községi és hitfelekezeti nép-
iskolai tanítók vagy személyesen, vagy szabály-
szerűen igazolt megbizottjuk útján veszik föl 
az illető állami pénztárnál (kir. adóhivatalnál) a 
részükre utalványozott államsegélyeket, az utal-
vár.yrendeletben megjelölt módozatok szerint. 

A kir. tanfelügyelő az összes államsegélyes 
népiskolai tanítói állásokról oly nyilvántartást 
vezet, amelyben minden tanítói állásnak külön 
lap nyittatik és amelyen a tanító nyugtájának 
láttarnozása följegyezhető. 

Ha valamely államsegélyes községi vagy 
hitfelekezeti elemi népiskolában az államsegélyt 
élvező tanító lemond, meghal vagy nyugdíjaz-
tátik és ezen körülményt az iskolaszék a jelen 
Utasítás 34. §-ában foglaltak értelmében a kir. 
tanfelügyelőnek bejelentette, vagy ha az állam-
segélyt élvező tanító állomásáról jogérvényes 
fegyelmi ítélettel elmozdíttatott és ekkép az 
államsegély beszüntetésének szüksége beállott, 
a kir. tanfelügye ő köteles az illető kir. adó-
hivatalt erről azonnal értesíteni és a kérdéses 
államsegély kifizetésének további rendelkezésig 
való fölfüggesztését elrendelni és erről egy-
idejűleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez jelentést tenni. 

Ezen jelentésben a) a nyugdíjazásra vonat-
kozó rendelet és a nyugdíjazás kezdőpontja, 
b) az elmozdítást kimondó fegyelmi ítélet jog-
erőre emelkedésének ideje, c) az elhalálozás, 
d) lemondás napja — anyakönyvi kivonattal, 
illetőleg az írásbeli lemondási nyilatkozattal 
fölszerelve — föltüntetendő és az illetmény 
beszüntetésének időpontja megjelölendő. 

Viszont a kir. tanfelügyelőnek ezen jelen-
tésével egyidejűleg a közigazgatási bizottság a 
a kir. tanfelügyelő előterjesztése alapján az 
iskolafönntartót, illetőleg az iskolaszéket föl-
szólítja, hogy a megüresedett tanítói állomásra 
a szabályszerű pályázatot azonnal írja ki és a 
törvény által megszabott idő alatt az állomást 
a jelen Utasításban foglaltak figyelembe véte-
lével töltse be. 

Hasonlókép köteles a kir. tanfelügyelő jelen-
tést tenni, ha a tanító az eskütételre a törvény 
32. §-ában, illetve a jelen Utasítás 41. §-ában 
megjelölt idő alatt nem jelentkezett, vagy az 

megtagadta volna. 
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III. FEJEZET. 

Az állami segélyezés Mäönös föltételei és folyo-
mányai. 

37. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-c. 16. §-a értelmében 

alapfizetés vagy korpótlék címén államsegélyt 
csak olyan községi vagy hitfelekezeti iskolák 
tanítói nyerhetnek, melyekben az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 11. és 55. §-aiban, valamint az 
érintett törvénycikk 19. és 20. § aiban fölsorolt 
köteles tantárgyak a mindennapi iskolában az 
illető egyházi főhatóság, illetőleg a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által kiadott tanterv 
szerint 6 évre fölosztva, faluhelyen legalább 
8 havi, városhelyen legalább 9 havi szorgalom-
idő alatt taníttatnak. 

Eszerint tehát a közigazgatási bizottság 
szigorúan ellenőrizze, hogy az államsegélyt kérő 
és élvező iskolákban a hatéves mindennapi tan-
folyam valósággal megtartassák, és hogy a 
tanulók a hatévre fölosztott népiskolai tantár-
gyak mindegyikében törvényszerű oktatásban 
részesüljenek. 

A kir. tanfelügyelő pedig az iskolákat főleg 
abban ellenőrzi, hogy a tanulók neesak hat 
évig tartassanak vissza az elemi mindennapi 
iskolákban, hanem, hogy a hat évfolyamon 
valósággal végig is vezettessenek, illetve az 
egyes évfolyamokra megszabott tantárgyak 
mindegyikében törvényszerű oktatást nyerjenek. 

A szorgalomidő pontos betartásának ellen-
őrzése céljából fölhívja a közigazgatási bizott-
ság az összes államsegélyes községi és hitfele-
kezeti iskolák iskolaszékeit, hogy úgy a tanév 
megkezdésének, valamint a tanév bezárásának 
időpontját, nemkülönben a nagyobb évközi 
szünetek kezdő- és végpontját, valamint a heti 
rendes szünnapokat a kir. tanfelügyelőnek egy-
felől nyilvántartás, de másfelől avégett is jelent-
sék be, hogy a kir. tanfelügyelő iskolalátogatásait 
ehhezképest oszthassa be. 

Ha e tekintetben változások állanának elő, 
a kir. tanfelügyelőnek időről időre azok is be-
jelentendők. A kir. tanfelügyelő nyilvántartásul 
e jelentéseket együtt kezeli. 

Amíg a törvény 16. §-ának most ismertetett 
intézkedései minden iskolára szólólag, tehát 
annak tannyelvére való tekintet nélkül állapít-
ják meg a fizetés vagy korpótlék címén nyer-
hető államsegély alapföltételeit, addig a törvény 
20. §-a azokat a különleges föltételeket szabja 
meg, amelyek teljesítése mellett a nem magyar 
tanítási nyelvű községi és hitfelekezeti iskolák 
részesülhetnek államsegélyben. 

Ezek a különleges föltételek a következők: 
1. Ha az illető iskolában a magyar nyelv, 

a számolás, a hazai földrajz és történelem, 

továbbá a polgári jogok és kötelességek tanítása 
és pedig községi iskolákban kizárólag a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által megállapított 
tanterv szerint és óraszámban és kizárólag az 
általa engedélyezett tankönyvek és tanítási 
segédeszközök használatával történik; hitfele-
kezeti iskolákban pedig a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter által is jóváhagyott, vagy 
amennyiben az iskolafönntartó részéről fölter-
jesztett tanterv jóváhagyható nem volna, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által meg-
állapított tanterv szerint és óraszámban, kizá-
rólag a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
engedélyezett tankönyvek és tanítási segéd-
eszközök használatával történik. 

2. Ha az illető iskolában kizárólag a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által is helyben-
hagyott hazafias tartalmú olvasókönyvek és 
tanszerek használtatnak. 

A törvény 20. §-ának ezen világosan meg-
szabott föltételei és rendelkezései alapján ezennel 
kötelezőleg megállapíttatik, hogy a nem magyar 
tannyelvű felekezeti iskolák főhatóságai kötelesek : 

a) az iskoláikban a föntemlített tantárgyak 
tekintetében használandó és általuk már elfoga-
dott tanterveket és azok keretében alkalmazásba 
veendő óraterveket, amennyiben ez még meg 
nem történt volna, a vallás- és közokt minisz-
ternek mielőbb bemutatni avégből, hogy azokat 
a miniszter a maga részéről is jóváhagyja; 

b) kötelesek az egyházi főhatóságok a tör-
vény 20. §-ának 1. pontjához képest ugyané 
tantárgyakra nézve az általuk jóváhagyott tan-
könyveket, tanítási segédeszközöket, valamint 
ugyanazon törvényszakasz 2. pontjában említett 
hazafias tartalmú olvasókönyveket és tanszere-
ket, amennyiben ez még meg nem történt volna, 
felülbírálás és a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter részéről is leendő engedélyezés végett 
haladéktalanul bemutatni. 

Mindaddig, amíg a felekezeti elemi iskolát 
érintőleg nem igazoltatott, hogy a többször 
említett tantárgyak tekintetében a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által is jóváhagyott 
tanterv és óraterv abban tényleg életbe van 
léptetve és hogy ezekre nézve az, a miniszter 
felülbírált és helybenhagyott tanítási segéd-
eszközöket, tanszereket, tankönyveket, nem-
különben a miniszter által is jóváhagyott és 
hazafias tartalmú olvasókönyveket tényleg hasz-
nálatba vette, államsegély nem engedélyezhető. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
általa is jóváhagyott tanterv egy- egy példányát 
a kir. tanfelügyelőnek a szükséges^ ellenőrzés 
foganatosíthatása végett megküldi. Epúgv közli 
a kir. tanfelügyelővel a miniszter az általa is jóvá-
hagyott olvasókönyvek és tanszerek jegyzékét. 

Az 1. és 2. pontban foglaltak ellenőrzése 
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céljából : a már államsegélyt élvező nem ma-
gyar tanítási nyelvű elemi népiskolák iskola-
székei minden év szeptember bó elsejéig, az 
államsegélyt kérők pedig az államsegélyre 
irányuló első kérvényezés alkalmával kötelesek 
egyfelől a mondott tantárgyak tanítására vonat-
kozó tanmenetet, órarendet, valamint a tan-
könyvek jegyzékét magyar nyelven a kir. tan-
felügyelőnek bemutatni s kívánságára az általa 
megjelölt tankönyvek egy-egy példányát is be-
küldeni. 

A kir. tanfelügyelő, illetőleg az állami iskola-
látogató ezen iskolákat évenként legalább egy-
szer tüzetesen megvizsgálja: s amennyiben a 
most mondottak okából kifogásolni valót talál, 
azokról a látogatási jegyzőkönyvek másolatának 
csatolása mellett, az államsegély esetleges meg-
vonása iránt teendő javaslattétel végett a köz-
igazgatási bizottságnak jelentést tesz. 

38. §. 
Ha az állam valamely községi vagy felekezeti 

iskolai tanító alapfizetésének kiegészítéséhez 
200 koronát meghaladó államsegéllyel járul, a 
tanító alkalmazása a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jóváhagyásától függ. 

Az alkalmazás jóváhagyása iránt a közigaz-
gatási bizottság föladata indokolt javaslatot 
tenni. A bizottság javaslatát a jelen Utasítás-
ban részletesen ismertetett általános és különös 
föltételek mérlegelése u'án teszi meg, annak 
szem előtt tartásával: 

a) hogy a községi és hitfelekezeti elemi 
iskolai tanítók alkalmazása az illető tanítói 
állásra nézve a betöltés tekintetéből érvényben 
álló törvénynek vagy szabálynak megfelel-e; 

b) hogy hitfelekezeti elemi iskolai tanító 
választása az illetékes egyházi főhatóság részé-
ről szabályszerű megerősítésben részesült-e ? 

A közigazgatási bizottság a megválasztott 
egyén ellen a törvény alapján, főleg állami 
szempontból fönnforgó észrevételeit kísérő jelen-
tésében köteles indokoltan kifejteni. 

Szabályszerűen megválasztott tanító ellen 
csak tényekre alapított kifogás tehető. 

Ha 200 koronát meghaladó fizetéskiegészítési 
államsegéllyel kiegészített tanítói állomásra oly 
egyén választatnék, illetőleg oly egyénnek meg-
választása terjesztetnék föl jóváhagyás végett, 
aki ellen a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
törvény alapján, vagy állami szempontból ki-
fogást emelhet, a miniszter 60 napra terjedő 
záros határidő kitűzése mellett más egyén 
választására és újabb fölterjesztés tételére szó-
lítja föl a tanító alkalmazására jogosultakat. 

Ha ezen fölszólítás eredménytelen maradna, 
vagy ha az ú j fölterjesztés a föntebbi szem-
pontokból másodízben is kifogásra szolgáltatna 

okot: az esetben a tanítót az iskolafönntartó 
további meghallgatása nélkül a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter nevezi ki, a hitfelekezetek 
által fönntartott népiskolát illetőleg azonban 
oly korlátozással, hogy a kinevezendő tanító 
ugyanahhoz a vallásfelekezethez tartozzék, mint 
az illető iskola, és hogy a tanító személyére nézve 
az illetékes egyházi főhatóság előlegesen, záros 
határidő alatt, nyilatkozattételre hívassék föl. 

Ha az egyházi főhatóság a kitűzött határ-
időre nem nyilatkozik, vagy ha nyilatkozatában 
figyelembe vehető kifogást föl nem hoz, a 
miniszter a tanítót kinevezi és erről az egyházi 
főhatóságot oly fölhívással értesíti, hogy intéz-
kedjék, miképp a tanító állomását mielőbb 
elfoglalhassa. 

Ha a tanító működésének megkezdése ellen 
a felekezeti iskolai hatóságok részéről bármily 
akadály tétetnék, a közigazgatási bizottság a 
tanítót a községi elöljáróság és szükség esetén 
karhatalom segélyével helyezi be állomásába. 

Oly egyén, aki ellen az egyházi főhatóságnak 
valláserkölcsi szempontból indoko t kifogása 
van, az illető hitfelekezeti iskola tanítójává nem 
nevezhető ki. 

A miniszter jóváhagyásának leérkezése előtt 
a tanító alkalmazása végérvényesnek nem tekint-
hető és ehhez képest sem a községi, sem a 
hitfelekezeti elemi népiskolához az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 21. §-a, illetőleg a jelen szakasz 
alapján megválasztott hitfelekezeti, illetőleg 
községi elemi iskolai tanítótól a törvény 32. 
§-ában megszabott eskü addig el nem fogad-
ható, amíg a választás a miniszter által jóvá 
nem hagyatott. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 21. g-ának végső 
bekezdése szerint a 200 koronát meghaladó 
államsegélyt élvező községi elemi iskolák taní-
tóinak választása körül fölmerült vitás ügyek 
végérvényes elintézése a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hatáskörébe tartozik. 

A törvény ezen rendelkezése által módosult, 
a közigazgatási bíróságokról szóló 1896. évi 
XXVI. t.-c. 52. §-ának II. pontjában foglalt 
ama rendelkezés, mely szerint a községi iskolai 
tanítóválasztások körül fölmerült vitás kérdések 
végső fokon a m. kir. közigazgatási bíróság 
hatáskörébe utaltattak. 

IV. FEJEZET. 
A nem állami elemi iskolákkal szemben föl-

állított általános követelményekről, 
39. §. 

A nem állami elemi iskolákkal szemben az 
1907. évi XXVII. t.-c. erején érvényben álló 
követelmények, aszerint, amint az iskolát és 
annak tanítóját, avagy az iskolának helyi ható-
ságát terhelik, két csoportra oszlanak. 
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1. Az első csoportba sorolandó az 1907. évi 
XXVII. t. c. 17. §-ának azon tüzetes rendel-
kezése, hogy minden iskola és minden tanító, 
tekintet néik ül az iskola jellegére és arra, hogy 
állami segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek 
lelkében a magyar hazához v^ló ragaszkodás szel-
lemét tartozik kifejleszteni és megerősíteni. Ennek 
a szempontnak, amint azt a törvény külön is 
kiemeli, az egész tanításban érvényesülnie kell. 

A törvény eme rendelkezésének folyománya-
képp tehát a tanító köteles úgy egész tanítói, 
valamint nevelői működésében a magyar hazá-
hoz való ragaszkodást kifejleszteni és ápolni 
és úgy. az iskolában, mint az iskolán kívül, 
buzdító szavával, magatartásában adott jó 
példával, szóval egész ténykedésével a hazafias 
szellemet megerősíteni. 

A tanító ezen irányú kötelességének hü és 
lelkiismeretes teljesítését az iskolafönntartó is 
felelősség mellett ellenőrizni tartozik. 

Az iskolafönntartó ezen irányú ellenőrző 
kötelességét a törvény 17. §-a bevezető monda-
tában foglalt általános rendelkezésen kívül 
külön is megállapítja annak 21. § a második 
bekezdésében, mely szerint „a szakasz intéz-
kedései nem szüntetik meg az iskolafönctartók 
azon jogát és kötelességét, hogy az abban 
érintett nemzeti szempontok fölött saját hatás-
körében is őrködjenek". 

Ugyanezen csoportba tartozik, vagyis a 
tanítót terheli azon kötelesség, hogy a tanter-
mekben kellő módon elhelyezett történeti képek 
jelentőségét a nyelv- és értelemgyakorlatok, 
továbbá a földrajz és történelem hatása során 
a gyermekeknek megmagyarázni, illetve ezen 
képek lelkes magyarázatával is a hazához való 
ragaszkodás szellemét és a hazafias érzést 
biztosítani tartozik. 

2. A második csoportba tartozó, tehát az 
iskolai hatóságot terhelő kötelességek : 

a) minden iskolában, jellegkülönbség nélkül, 
úgy az iskola főbejárata fölött, valamint meg-
felelő helyen a tantermekben Magyarország 
címere helyezendő el; 

b) a tantermekben a magyar történelemből 
vett képek függesztendő k ki ; 

c) nemzeti ünnepeken az iskolaépület fő-
bejárata fölött a magyar nemzeti címeres zászló 
kitűzendő ; 

d) e jelvényeken kívül csak a törvényhatóság 
és a község címere és az iskola községi, ille-
tőleg felekezeti jellegét a törvényesen megálla-
pított kitételekkel megjelölő magyarnyelvű külső 
fölirat és a tantermekben az illető hitfeleke-
zetek főpásztorainak arcképei, vallási jelvények, 
a valláskegyeleti képek és az oktatáshoz szük-
féges tanszerek alkalmazása van megengedve. 

Erek azonban idegen történeti vagy földrajzi 

vonatkozásokat nem tartalmazhatnak és csakis 
hazai készítmények lehetnek. 

Az idegen vonatkozás úgy értendő, hogy a 
jelvények, képek és tanszerek nem tartalmaz-
hatnak olyant, ami Magyarország területi ép-
ségét érinti, állami önállóságát elhomályosítja, 
vagy arra alkalmas, hogy a növendéket idegen 
állammal vagy nemzettel szorosabb, akár kép-
zelt közjogi, akár lelki kapcsolatba hozza és 
így a magyar államhoz való tartozás kizáróla-
gosságának érzelmét benne gyengítse. 

Az összes iskolákat a magyar címerrel és 
zászlóval, valamint az iskolafönntartó hatóság 
meghallgatásával megállapítandó magyar tör-
téneti képekkel a miniszter látja el. 

E történeti képek a termekben kellő módon, 
vagyis akképp helyezendők el, hogy azokat a 
tanulóifjúság állandóanszemlélhesse, hogy azok el-
helyezésük módja által isnecsak mellékes, hanem 
fő szemléltetőeszközök gyanánt tekintessenek. 

Ezen második csoportban fölsorolt köteles-
ségek teljesítése a törvény 17. §-ának második 
bekezdése értelmében az iskolaszék föladata és 
érette elsősorban az iskolaszék elnöke felelős. 

Ezen kötelesség teljesítésének szándékos 
elmulasztása kihágást képez, mely fölött azok 
a közigazgatási hatóságok illetékesek bíráskodni, 
melyeket az 1901 : XX. t.-c. kijelölt. Az ilyképen 
megállapított kihágás büntetése 500 koronáig 
terjedhető pénzbüntetés, mellyel a mulasztás el-
követője sújtandó. A befolyó pénzbüntetés az orsz. 
tanítói nyugdíj- és gyámalap céljaira fordítandó. 
Egyéb tekintetekben a kihágásokról szóló, az 
1879. évi XL. t.-c. határozmányai irányadók. 

Az iskolaszék föladatát képező ezen köteles-
ségek teljesítésének ellenőrzése nemcsak a kir. 
tanfelügyelő és a szakértő iskolalátogatók, hanem 
az 1876. évi VI. t.-c. 30. §-a alapján a járási 
közegeknek is joga és tiszte. 

(Folytatjuk.) 

Kereseti pályák nők számára. 
(Levél a szerkesztőhöz.) 

Olvastam a Néptanítók Lapjának ezévi 30. 
számában Lakatos Lajos úr „Sok a tanítónő" 
című cikkét; ahhoz kívánnék hozzászólni. 

Csakugyan legfőbb ideje, hogy a nők Magyar-
országon is találjanak más pályát a tanítónőin 
kívül, hiszen már nemcsak a tanítónők és óvó-
nők képzését kellett a túltermelés miatt kor-
látozni, de a leánygimnáziumok növendékeinek 
számát is, mert az érettségit tett leányok közül 
legtöbb az egyetemnek filozófiai fakultására 
özönlik s diplomát nyervén, azok is a tanító-
női állásokra pályáznak, jobb hiányában. 

Cikkíró igen érdekes példákat sorol föl azok-
ból a foglalkozásokból, melyek külföldön már 
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csaknem annyira elterjedtek a nők, mint a fér-
fiak között. Minthogy azonban az általa emlí-
tett foglalkozásokra nálunk a közeljövőben 
még aligha nyílik alkalom, a nők keresői pá-
lyájának kérdését pedig égető szükség előbbre 
vinni, engedje meg e becses lap szerkesztője, 
hogy reámutassak egy tényre, melyre föl kell 
hívni a leányaikat neveltetni akaró szülők, 
sőt a már végzett, de állás és pártfogó nélkül 
szűkölködő tanítónők figyelmét is. 

Cikkíró azt mondja, hogy sok az irodai al-
kalmazott és gépíró kisasszony. Ez igaz, de a 
jól képzett tisztviselőnő sokkal kevesebb, mint 
amennyire szükség van. A „Nőtisztviselők Or-
szágos Egyesületé"-nek évi jelentésében, mely 
a „Nő és Társadalom" című hivatalos folyó-
irat 5. számában jelent meg, szomorúan álla-
pítja meg a jelentéstevő, hogy nem győzi évről-
évre ismételni, mily óriási nagy a kereslet jól 
képzett tisztviselőnők után. Hogy számok bizo-
nyítsanak: 1906-ban 1151 állásüresedést jelen-
tettek be a N. 0 . E.-nél és csak 311 tagtársat 
helyezhettek el, nem mintha több pályázó nem 
lett volna, de nem bírtak kellő képzettséggel, 
vagy gyakorlattal. Pedig azok a szülők, kik 
3 — 4 éven át fedezik leányuk neveltetési költ-
ségeit, míg tanítónői, vagy óvónői oklevelét el-
nyeri, rövidebb idő alatt kiképeztethetnék őket 
a kereskedelmi tanfolyamon, csak arra ne saj-
nálják a költséget, hogy a kereskedelmi könyv-
vitelt, gyorsírást, gépírást és német nyelvet igen 
jól elsajátíttassák velük. Igaz, hogy a tiszt-
viselőnők fizetése kisebb magánvállalatoknál 
havi 50—60 koronán kezdődik, de az állam, 
a bankok, részvénytársaságok és más nagyobb 
vállalatok sokkal többet, sőt emelkedő fizetést 
és nyugdíjat is adnak az ügyes tisztviselőnők-
nek, ha nem, úgy a N. O. É. révén kaphatnak 
nyugdíjat, akik beiratkoztak s az évi illetéket 
pontosan fizetik. Ha valaki az angol és francia 
nyelvet is jól bírja, mint levelező 200—240 
koronát is megkeres havonként s nem ritkán 
élettársat is talál hivataltársii körében. 

Ha a sok állás nélkül küzködő tanítónő reá-
szánná magát, hogy a megjelölt tanfolyamokat 
jól elvégezze, mily hamar kaphatna állást 
anélkül a megalázó kísérletezés nélkül, hogy 
kolduskéat kilincseljen a pártfogók ajtaján. De 
be is telnének az üresedésben levő állások 
mihamar még akkor is, ha sikerülne a tiszt-
viselőnők abbeli törekvése, hogy a kereskedelmi 
akadémiát megnyissák a nők számára, ami a 
férfiakéval egyenlő képzést és fizetést biztosí-
tana számukra. 

Az újabb nemzedék szülőit arról kell meg-
győzni, hogy legjobb, ha leányaikat az ipari 
és termelőpályákra adják, hiszen azok úgy az 
egyénnek, mint az egész ország gazdagodásának 

főforrásai; de, fájdalom! mi még nem tudjuk 
a munkát annyira megbecsülni, hogy le ne néz-
nők egy kissé azt, aki keze munkájával keresi 
kenyerét; csak akkor érzünk némi tiszteletet, 
mikor halljuk, hogy ez vagy amaz a szabónő, 
kalaposnő stb. mekkora házat, villát vagy egyéb 
fekvőséget vásárolt magának. 

A „Magyar Védő-Egyesület" már ez év őszén 
megnyitja tanfolyamait a francia virágok készí-
tésére, finom szalma- és selyemkalap-fonásra, 
mint amelyekért rengeteg pénz megy külföldre 
s bizony nem durva gyári munkásnők, de 
finomkezű, műveltízlésű nők készítik és festik 
a híres francia virágokat hazájában is. De van 
már több és nálunk régebben művelt iparág is, 
és a fővárosban lakó úrinők hovatovább na-
gyobb számmal fognak azokhoz a munkákhoz, 
melyekben a művészet kielégíti az ambíciót és 
jóval többet jövedelmeznek, mint a tanítás. 

Tág tér nyílik a nők foglalkozásának a mező-
és kertgazdaságban is. Erről szintén a „Nő és 
Társadalom" 6. számában Magyar Kázmér a 
földm. minisztérium gazdasági felügyelője í r t 
érdekes fölvilágosító cikket, melyben kimutatja, 
a nő fontos, de kihasználatlan szerepkörét ná-
lunk az említett téreken. Hogy a pályaválasztók 
figyelme erre irányuljon s alapos képzést nyerhes-
senek, a kérdés tárgyalója szükségesnek tar t ja a 
kertészeti tanintézet megnyitását anők számára. 

A mező- és kertgazdasági foglalkozás rend-
kívül egészséges és jövedelmező, a család csak-
nem minden, még az apró tagjának is ju tha t 
belőle, tehát az otthon szeretetét is növeli, ami 
bizony nem megvetendő erkölcsi előny. 

A tanítóság föladata leginkább, hogv a szü-
lők figyelmét ezekre a foglalkozásokra irányozza 
s a hiúbbakkal megértesse, hogy nem az állás, 
hanem a jövedelem biztosítja legjobban az em-
ber jólétét ; de minden téren az egyén saját 
szorgalma, ébersége, ügyessége és becsületes-
sége a döntő, mert szédelgéssel, fölületes mun-
kával, pontatlansággal stb. nem boldogul senki, 
nálunk pedig igen nagy a jelzett hibákra való 
hajlandóság. Ha a gyermekeket minél lelki-
ismeretesebb, pontosabb, kitartóbb munkára 
neveljük, akkor a jövő nemzedék nemcsak dol-
gozni tanul meg, de a munkát valódi értéke 
szerint megbecsülni is. 

Csak nagyjából ismertetem ezekben a nők 
előtt álló különféle pályákat ; a szakfolyóiratok, 
sőt a napi- és hetilapok révén is alaposabb 
tájékozódást szerezhet mindenki, aki komolyan 
érdeklődik az ügy iránt ; az ilyeneknek ember-
baráti kötelessége, hogy a tájékozatlanokat 
tanácsaikkal támogassák. 

Ezeket óhajtottam a tanítónők számának 
kevesbítése céljából elmondani. 

(Budapest.) Muraközy Ilona. 
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A gyógypedagógiai tanfolyamról. 
Június 25-én minden parádé nélkül, zajta-

lanul nyílt meg a gyógypedagógusok szünidei 
tanfolyama. 

Azon kedves kartársaim tájékoztatásául, kik 
esetleg valamikor hasonló tanfolyamon részt 
venni óhajtanak, idejegyzem, hogy e tanfolyamot 
a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
rendezte. Fölvételért folyamodhattak azon állami, 
községi, felekezeti tanítók és tanítónők, kik oly 
állomáshelyen működnek, melynek lakossága 
a 20 ezret meghaladja s hol így egy, a gyenge-
tehetségű gyermekek ügyeit fölkaroló kisegítő-
iskola fölállítása indokolt. 

A kérvényeket, az illetékes kir. tanfelügyelő 
úr útján, a Vll /b. ügyosztályba kellett be-
nyújtani. 

Akiiét a tanfolyamra fölvettek, azok Berkes 
János úrtól, a gyengeelméjűek m. kir. országos 
intézetének igazgatójától nyertek értesítést. 0 
volt szeretetreméltó házigazdánk, mert lakást 
és ellátást intézetében nyertünk. 

A tanfolyamra összesen 22 jelentkezőt vettek 
föl, 7 nőt ós 15 férfit. Ezek közül 4 nő és 
4 férfi a fővárosban működik, a többiek vidé-
kiek voltak. 

A tanfolyamon Berkes János úr, dr. Bansch-
burg Pál úr ideg- és elmeorvos, a m. kir. 
pszichológiai laboratórium vezetője, és Éltes 
Mátyás úr, a budapesti kisegítő-iskola igaz-
gatója adtak elő. 

Mind a hármójukon igaz szeretettel, ragasz-
kodással, őszinte lelkesedéssel csüggött a tan-
folyam hallgatósága, mert nemcsak gyönyörű, 
magasan szárnyaló előadásaikkal bővítették 
tudásunkat, hanem szeretetreméltó modorukkal 
meg is könnyítették elég nehéz munkánkat. 
Mert bizony rövid öt hét alatt rengeteg anyagot 
kellett elménkbe elraktároznunk. 

Őszintén bevallom, mikor feljöttem a tan-
folyamra, azt gondoltam a kisegítő-iskoláról, 
hogy az a hanyag, rosszakaratú tanulók gyüle-
kező helye s a tanító, ki velük vesződik, a 
kollégái kényelmét szolgálja, kiknek osztálya 
megszabadul a kellemetlen tehertől. 

Mennyire tévedtem ! 
Dr. Banschburg Pál úr előbb megismertetett 

bennünket — bonctani alapon — az emberi 
agy működésével. Megtanultuk, hogy a gyenge-

elméjűség (lassú gondolkodás, figyelmetlenség, 
erkölcsi fogyatkozások) nem a gyermek leszok-
tatható hibája, hanem a csecsemőkorban, vagy 
még előbb lefolyt agybajok szomorú követ-
kezménye, melyet eltüntetni soha sem lehet, 
mely az egész életen át megmarad. 

Aztán az agyműködésen alapnló lelkivilág 
titkaiba avatott be bennünket s ellenállhatat-
lanul ragadtak gyönyörű szavai magukkal a 
mindent megértő bölcseség és minden fogyat-
kozást meleg szeretettel felölelő humanizmus 
világába. 

Most már tudom, hogy a kisegítő-iskola 
nemes föladata, hogy ezen szánandó, testi 
bajokkal is bőségesen megvert szellemi fogya-
tékos gyermekeket kivigye az elemi iskolából, 
hol elmaradottságuk miatt csak a többiek gúny-
tárgyát képezik s hol amúgy is csekély ön-
bizalmuk végleg megtörik s apáthiába sülyed-
nek, vagy elzüllenek. 

A kisegítő iskola kiemeli őket elszigetelt-
ségükből, amidőn hasonló pajtások közé helyezi 
őket, jóleső meleget áraszt rájuk, vidám gyer-
mekkort biztosít számukra s képezi őket a 
csekély szellemi képességükhöz leereszkedő 
módszer, játszva tanulás s még inkább célszerű 
szoktatás által. S annak tudatában, hogy szel-
lemi fogyatékosságuk enyhíthető, de bajuk végleg 
soha el nem tüntethető, a kisegítő-iskola irá-
nyítja pályaválasztásukat is a 6 osztály elvég-
zése után, s jogi tanácsadójuk, társadalmi támo-
gatójuk is marad mindenkor. 

Hogy megszokjuk a gyengetehetségü tanu-
lókkal való bánásmódot, tanítottuk is őket. 
Mindenikünkre két tanítás jutott. Éltes igaz-
gató úr minden tanítást nagy lelkiismeretesség-
gel bíráitel — a kisegítő-iskola szempontjából. 

0 adta elő a módszertant s a gyengeelméjü 
gyermekek neveléstörténetét is a külföldön s 
hazánkban. 

Éltes igazgató úr a kisegítő-iskolában adott 
elő, dr. Banschburg Pál úr a mosonyi-utcai 
siketnémák intézetében, délután pedig „itthon" 
tanultuk Berkes igazgató úrtól a beszécfMbák • O o 
javítását. Általa ismerkedtünk meg a vakok és 
siketnémák testi-lelki életével is közelebbről. 

Hogy a vakokról írok, eszembe jut a tan-
folyam legmeghatóbb momentuma is. Dr. 
Banschburg Pál úr kezdeményezésére Adler úr, 
az izraelita siketnéma-intézet tanára, bemutatta 
nekünk a kis Egri Margitot. 
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Ez a mártírarcú, szép, nyúlánk termetű 
leányka hat éves korában átszenvedett agyvelő-
gyúladás folytán vak és süket. Csupán tapintás 
által szerezhet tudomást a világról. És mégis ! 
A dereshajú, jóságos arcú, angyali türelmű 
ember, ki ct hozzánk vezette, megtanította őt 
írni, olvasni, számolni, a térképen tájékozódni. 
Visszaadta őt a világnak. Margitka vidám, élénk, 
szeret tréfálni, sőt hiú ! Vele jött Adler tanár 
úrnak egykorú leánykája is, egy komoly, kedves 
gyermek. Margitka egyszer csak odaszaladt a 
szürkeruhás kis barátnőhöz s jeleket betűzött 
kezére (ők így társalognak). Arra kérte, hogy 
igazítsa meg a fehér s?alagcsokrot hajában. 
Margitka most 10 éves, nagyon okos. Azt 
hiszem, ő lesz a magyar Keller Helén. Meg-
csókoltam a Breil-féle betűket oly ügyesen 
kezelő parányi kacsóját s egy könnyem perdült 
rá, amit ő megértett. E könnyben és csókban 
benne volt, amit e fehérruhás, barnahajú leány-
káról én elmondani nem tudok. 

A tanfolyam másik érdekes, habár kevésbé 
vonzó momentuma rákosszentmihályi kirándu-
lásunk volt. Berkes igazgató úr ugyanis elvitt 
bennünket a „Szeretet" egyesület rákosszent-
mihályi ápoldájába, ahol a képezhetetlen gyenge-
elméjüek vannak elhelyezve. Itt Ákos István 
úr kalauzolta a tanfolyamot szeretetreméltóan. 
Pártfogoltjairól nem mondhatok sokat, mert, 
őszintén megvallom, behunyt szemmel igyekez-
tem ki közülök. 

Legnagyobb részük az elállatiasodás fokán áll. 
Fogalmam se volt róla, hogy ilyen teljes 

öntudatlanságban vegetáló, beszéd helyett böm-
bölő és üvöltő „emberi" lények is vannak. 
Szinte menekülve hagytam el a szép, tiszta, 
modern épületet s nagyterjedelmű kertet. Mintha 
rémesen zúgták volna utánam a nagy, sötét, 
annyi nyomort takargató fakoronák: „Mert 
megbüntetem az apák vétkeit hetedíziglen." 

Vizsgánk július 26-án volt, Gopcsa miniszteri 
kormánybiztos úr s az előadó urak jelenlétében. 
Szigorúan kikérdeztek bennünket. 

Vizsga végeztével kijelentette a kormány-
biztos úr, hogy a tanfolyam hallgatói mind-
nyájan gyógypedagógiai képesítést nyertek és 
fölolvasta az osztályzatokat. 

A kormánybiztos úr távozta után a tan-
folyamhallgatók nevében Marx Tamás, szent-
huberti állami iskolai tanító mondott az előadó 
uraknak köszönetet. 

Csekélységemnek pedig az a megbízatás 
jírott, hogy a tanfolyamon résztvett hallgatók 
fényképét, ragaszkodásunk látható jele gyanánt, 
emlékképen átnyújtsam. Amit néhány egyszerű 
szó kíséretében tettem meg. Sok nem telt tőlem, 
mert szívem tele volt fájdalommal, hogy ezen 

nagy elmék áldásos meleget árasztó lángja 
meljett én többé nem sütkérezhetem. 

És még azt a vigasztalást se vihetem ma-
gammal, hogy humánus törekvéseik lelkes apos-
tola leszek, mert vidéken — anyagi eszközök 
híján — ki tudja még mikor lesznek kisegítő-
iskoláink. 

A községek, felekezetek ilyesmire nem áldoz-
nak s az állam sem vett még föl létesítendő 
kisegítő-iskolák számára ez évi költségvetésébe 
semminemű összeget. 

Ha még fölemlítem, hogy nemcsak vérző 
szívvel, hanem vérző talpakkal is búcsúztunk 
a fővárostól, mert budai szállásunktól másfél 
órát gyalogoltunk a Központi pályaudvar mel-
lett fekvő kisegítő-iskoláig s talán még jobban 
működött volna elménk, ha nem érkezünk hol 
megsülve és verejtékezve, hol átázva a V28 
órától 12 óráig tartó előadásokra, — megemlé-
keztem mindenről. 

(Budapest.) Szentimrei Mártim. 

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

Kinevezte : Kiss Antal szilágyszegi Wesse-
lényi egyleti el. isk. tanítót a szilágyszegi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szabó Béla csapi ev. 
ret. el. isk. tanítót a csapi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Kehrer Károly, Schramm Tamás, 
Schlächter András, Zsák Antal, Faulhaber Fe-
renc, Mittnacht József, Karlik Ferenc, Hesz 
Jenő, Dostál Stefánia, Juracsek Mária, Tóth 
Róza eleki közs. el. isk. oki. tanítókat, illetve 
tanítónőket az eleki áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónőkké ; Csepen Pál oki. tanítót az 
óbrézsai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Longaur 
János és Garami Rezső erdőközi róm. kath. 
el. isk. tanítókat az erdőközi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká. 

Jelen minőségében áthelyezte: Veszelg 
Erzsébet bártfai és Markup Malvin zólyomi 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Becker 
Ferenc czeglédberczeli és Farkas Márton szánk -
félegyházai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; 
Györgyei László kőrösmező-fűrészvölgyi és 
Iváncsó Jenő sajkásgyörgyi áll. el. isk. taní-
tókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Palicz Gizella 
nyíregyházi áll. s. közs. polg. isk. munkakép-
telen tanítónőnek évi 1700 K-t ; Somogyi Károly 
deésházai ev. ref. el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 320 K-t ; Flutur Tivadar kőrösszegi 
gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
680 K-t; Becsák Géza somogyhatvani ev. ref. 
munkaképtelen tanítónak évi 960 K-t ; Maye-
ring Emma verseczi magánisk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 760 K-t; Sztojsits Dusán zentai 
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gör. kel. szerb el. isk. elaggott tanítónak évi 
1720 K-t; Hasas Gábor atyási gör. kel. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 680 K-t ; 
Höbl Ferencné szül. Vali Irma szabadkai közs. 
el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 1440 
K-t ; Müller Károlyné szül. Szende Mária báziási 
áll. munkaképtelen óvónőnek évi 480 K-t. 

Gyám-, il l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Spielmann József kisbecskereki nyug. közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Schvarcz Annának évi 
562 K-t, Ferenc nevű kkorú árvájának pedig 
93 K 66 f - t ; néh. Pintér Ferenc kismartoni 
tanító özv., szül. Ollinger Karóimnak évi 667 
K 20 f t, János és Ernő nevű kkorú árváinak 
egyenként 111 K 20 f-t, együtt 222 K 40 f-t, 
mindössze 889 K 60 f - t ; néh. Rusz Illés zsák-
falvai nyug. gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. 
Hideg Máriának évi 384 K-t, 2 kkorú árvájá-
nak összesen 128 K-t; néh. Kozma János 
zentai nyug. közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Gál Amáliának évi 640 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap gyűlései. Meghívó. Az 

„Eötvös-alap" (országos tanítói segély egyesü-
let) f. évi aug. hó 27-én, kedden d. e. 11 órakor 
tartja Budapesten, a Ferenc József Tanítók 
Házában rendes közgyűlését, melyre az egye-
sületnek minden egyes tagját tisztelettel meg-
hívjuk. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Elnöki bejelentések. 3. Az Országos Osztó-
bizottság határozatainak bemutatása. 4. Alelnök 
választása. 5. Indítványok tárgyalása, melyek 
augusztus hó 25-ig az elnökséghez írásban be-
terjesztetnek. Budapesten, 1907 auguszlus 12-én. 
Ujváry Béla s. k., elnök. Kapy Rezső s. k., 
titkár. A Tanítók Házai igazgató-tanácsa és 
felügyelő-bizottsága aug. hó 25-én délelőtt 9 
órakor, a választmány pedig aug. hó 26-án 
délután 5 órakor, az Országos Osztó-bizottság 
pedig aug. 27-én reggel 8 órakor tartja ülését 
a Tanítók Ferenc József Házában. 

— Alkalmas új számtanszer a Némedy-
féle Egyetemes szemléltető szám- és méréstani 
taneszköz, mely az elemi iskolák használatára 
(1907. évi 12.337. sz. a.) miniszterileg enge-
délyeztetett. Ezen egyesített taneszköz egy 2 
m. magas és 72 em. széles, szilárd alkotású s 
csinos kivitelű, felül ívalakban hajtott állvány-
ban foglalja magában a tulajdonképeni 100-
jegyű számgépet, mely 72 cm. hosszú s ugyanily 
széles, jobbra és balra eltolható, az írásra és 
számolásra alkalmas fedő táblával ellátott. Felső 

részét 1 óralap foglalja el, amelynek igen ügyes 
beosztásánál, kettős körben, a gyermekek által 
már ismert számjegyek mellett a római szám-
jegyeket is ott találjuk s így azok a folytonos 
szemléltetéssel állandóan megmaradnak a gyer-
mek lelkében. Az óra alatt a számok helyi 
értékének szemléltetésére szolgálnak a hengeren 
elhelyezett számjegyek. Az előbbitől lefelé kö-
vetkező része a naptár és évszakokat föltüntető 
henger, amelyről Kiss Béla bíráló úr azt mondta, 
hogy: „igen ügyesen van alkalmazva s a modern 
számológépnek igen lényeges s valóban elenged-
hetetlen kellékét képezi". A kalmárkodáshoz 
felölel minden szükséges dolgot, úgymint : mér-
leget, súlyokat, űrmértékeket, árúcikk-mintákat 
és a kalmárkodáshoz szükséges pénznemeket 
(tantuszokat), ércpénzeink utánzatát papírból, 
továbbá a mérést illetőleg minden szükséges 
dolgot. A készülék kiegészítéséhez tartozik még 
2 db vászonra húzott falitábla is és 1 kettős 
dobogó. Egy teljesen fölszerelt példány ára 
90 korona. Megrendelhető : Némedy József 
szokolyahuttai tanítónál, ki az eladott egyes 
példányok után 2 koronát, vagyis a csekély 
haszonnak 20%-át a Tanítók Háza javára szol-
gáltatja. Ajánljuk a t. kartárs urak, iskolafönn-
tartók és iskolaszékek szíves figyelmébe. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. évi július 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
Erhardt Kálmán, hajósi tanító Barrara ; Klein 
Gizella és Ilona, magyaróvári tanítónők Kette-
seire. (T. S.) 

— Halálozások. Sasko Mathild, Sasko Gyula 
b.-gyarmati áll. el. isk. tanító leánya életének 
18. évében, jobblétre szenderült.— Tóth Ferenc 
nagykőrösi ev. ref. tanító életének 64 ik évében, 
júL 27-én hosszas és súlyos szenvedés után el-
hunyt. — Vámossy Ferenc araki róm. kath. 
el. isk. tanító július 24-én, 25 éves tanítói 
működés után 73 éves korában hirtelen el-
hunyt. — Vinrze Imre kéméndi nyug. kántor-
tanító július hó ^9-én, életének 70-ik évében, 
fáradhatatlan 52 évi buzgó tanítói működés és 6 
évi nyugdíjazás után elhunyt. Áldás emlékükre! 

Szerkesztői üzenetek. M. J. Somotli. Nem. 
tudjuk. — S. M. Nyírcsalioly. A Népnevelő szerkesztő-
ségétől tessék megkérdezni; mi nem tudjuk. — N. J . 
rk. tanító. Teljesen igaza van ; mi is megbotránko-
zással olvastuk, de nem árthatjuk bele magunkat. 

Tartalom : A cigányok nevelése. Ember János. — 
Utasítás. — Kereseti pályák nők számára. Muraköly 
Ilona. — Szünóra : A gyógypedagógiai tanfolyamról. 
Szentimrei Martha. — Hivatalos rész. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a ni. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK 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). 

Megkapha t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lát tamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to lsó posta világosan ki í randó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 60 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénxek a 
kiadóhivatalba kü ldendők . 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. A* i ly 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZEKKESZTÔSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, i l . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI XTOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem aciu.uk: vissza. 

A fiatal korszak a magyar judika-
tnrában. 

Günther Antal igazságügyi miniszter 
több nevezetes törvényjavaslatot terjesz-
te t t az országgyűlés elé, melyek közül 
az, mely a fiatal korszakra vonatkozó 
rendelkezéseket foglalja magában, az 
ifjúság oktatóit és nevelőit különösen 
érdekelheti. 

Az élet már régóta sürgeti e törvény-
reformot, mely tömérdek méltánytalan-
ságnak, igazságtalanságnak, és visszaélés-
nek végét jelenti. 

Az új törvényjavaslatnak egyik nem 
eléggé dicsérhető intenciója az, hogy az 
ifjúság a bűnperektől lehetőleg megóvas-
sék. Eszerint az ellen, ki a bűntett vagy 
vétség elkövetésekor életének 12-ik évét 
meg nem haladta (gyermekkor), sem vád 
nem emelhető, sem bűnvádi eljárás nem 
indítható. Ha a gyermek bűntettet vagy 
vétséget követett el, a hatóság, amely 
elé kerül, őt megfenyítés végett a házi 
fegyelem gyakorlására jogosított egyén-
nek vagy az iskolai hatóságnak adhatja 
át. Az ièkolai hatóság a gyermeket meg-
dorgálhatja, vagy iskolai elzárással fe-
nyítheti. Ha a gyermek eddigi környe-
zetében erkölcsi romlásnak van kitéve, 
vagy züllésnek indult, a hatóság a gyám-
hatóságot értesíti, és ha a gyermek ér-
dekében halaszthatatlanul szükséges, a 
gyermeket ideiglenes fölvétel végett a leg-

közelebb eső állami gyermekmenhelybe 
szállítja. Ha a 12-ik évét betöltötte, de 
a 18-ikat nem haladta túl, csak akkor 
indíthat eljárást a bíróság, ha a bün-
tethetőséghez szükséges értelmi és er-
kölcsi fejlettsége megvan. I t t a követ-
kező intézkedések tehetők: 1. dorgálás, 
2. próbára bocsátás, B. javító-intézet, 4. 
fogházbüntetés. A dorgálás abban áll, 
hogy a bíróság nyilvános tárgyaláson az 
elítélthez ünnepélyes, komoly intelmet 
intéz és figyelmezteti őt, hogy újabb 
bűntett vagy vétség elkövetése esetében 
ellene szigorú büntetést fog alkalmazni. 
A próbára bocsátás abban áll, hogy a 
bíróság a terheltet ítélethozatal nélkül, 
megfelelő figyelmeztetés után, egyévi 
próbaidőre szigorú szabályokhoz kötött 
felügyelet mellett föltételesenszabadlábon 
hagyja. 

Üdvözlést^jnéltó az igazságügyi mi-
Isztériumjaírc (Vne törvényjavaslata, mert 

oly rendszert "kivan életbeléptetni, amely-
lyel a bűnösség ösvényére lépett gyer-
mekeket a tisztességes élet számára még 
vissza lehet vezetni. 

A büntetőjogilag felelősségre nem 
vonható gyermekek megmentéséről köz-
igazgatási úton gondoskodik. Kimondja, 
hogy a fiatalkorúak bűnösségének meg-
állapításánál a bírónak nem a belátási 
képességet, hanem a gyermek erkölcsi 
és értelmi fejlettségét, életmódját és 
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életviszonyait kell vizsgálat tárgyává 
tennie. Minthogy a fiatalkorúak e tekin-
tetben egymástól fölötte különböznek, 
a javaslat a bíróra bízza, bogy az eset 
körülményeihez képest azokkal szemben 
milyen elbánást kövessen. Adott esetben 
megszüntetheti az eljárást és gondos-
kodhatik a megtévedt gyermekek házi, 
vagy iskolai fenyítéséről, megdorgál-
hatja, próbára bocsáthatja őt; kiszabott 
büntetését föltételesen elengedheti; ha 
nevelésének látja szükségét, 24 éves 
koráig határozatlan időtartamra javí tó-
nevelésben részesítheti. Ha szigorúbb 
megtorlás mutatkozik szükségesnek, fog-
házbüntetésre ítéli. De ha ily büntetést 
szab ki, azt külön ily célra fölállított 
és berendezett intézetben hajtja végre. 

Ez újí tásoktól a tudományos világ 
nagy sikert remél és ott, ahol hasonló 
kísérletet tettek, mint Amerikában, a 
gyakorlati tapasztalatok a lehető leg-
jobbak. A bíróság nem csupán ítélkezni 
fog, hanem a fiatalkorúak megmentésé-
vel részt vesz az állam szociális mun-
kájában is. 

A Budapesten 1905-ben tar tot t nem-
zetközi börtönügyi kongresszuson az 
Egyesült-Államok képviselője előadta, 
hogy az amerikai jogfejlődés utolsó ne-
gyedszázadának legbecsületesebb és leg-
szebb vívmánya a fiatalkorúak bünte-
tésére vonatkozó új berendezés. 

Angolország pedig e téren már any-
nyira jutot t , hogy erősen dolgozik egy 
törvényjavaslat keresztülvitelén, amely-
nek az volna a célja, hogy külön minisz-
tériumot állítsanak a gyermekek számára. 
Az új minisztérium kizárólag csakis a 
gyermeknevelésnek biztosításával foglal-
koznék. A gyermekek bántalmazása ellen 
alakult nemzeti szövetség nagy hévvel 
propagálja ezt az eszmét, népes gyűlé-
seket tar tanak érdekében. A szövet-
ség egyik vezére beszédében nagyon 
helyesen indokolta, hogy mennyire szük-
séges az új minisztérium, amikor ezt 
a kijelentést te t te : 

— Hogyha a sertések, szarvasmarhák 
és gabonaneműek számára tar thatunk 
egy minisztert, azt hiszem, hogy a gyer-
mekek részére is állíthatunk külön mi-
nisztériumot. 

Impulzust a nemrégiben megindult 
mozgalomra különösen egy bírósági tár-
gyalás adott, amely Greenwichben folyt 
le, ahol a nemzeti szövetség panaszára 
a bíróságnak felelősségre kellett vonni 
egy házaspárt, mert tizenhároméves fiát 
arra kényszerítette, hogy naponta húsz 
órát dolgozzék. A szegény gyermeknek 
már hajnali négy órakor föl kellett kel-
nie és ez időtől kezdve késő estig egy 
talicskán szenet hordott szét. A fárasztó 
munkáért pedig mindössze két szelet 
kenyeret és egy csésze teát kapot t szü-
leitől táplálékul, de ehelyett annál több 
ütleget és szidást. 

Csak nemrég let tem figyelmessé téve 
a Budapesten újonnan alakított „Gyermek-
otthon-Egyesület"-YQ, melynek erkölcsi 
alapja a család oltalma. Az életért való 
nehéz küzdelemben a társadalmi jóté-
konyságnak a család megoltalmazására 
kell sietnie, mert a család a társadalmi 
fejlődésnek alapja, az egyéni boldogu-
lásnak záloga. Ameddig sikerül meg-
akadályozni a családi kötelék meglazu-
lását, a családtagok szóthullását, amed-
dig sikerül megtartani az anyának a 
gyermeket s a férjnek a hitvest, addig 
nyomasztó gondjai mellett is az erkölcs-
telenség fertőjében nem fog elmerülni 
a küzdő ember. 

Ily törekvések között fogamzott meg 
a „Gyermekotthon-Egyesület" eszméje, 
melynek kialakulását Pálffy Pálné grófné, 
Zichy János gróf és Hajduska Emil dr. 
az emberbaráti nemes ügyhöz méltó 
lelkesedéssel és szeretettel mozdítot-
ták elő. 

Az egyesület ma már hatóságilag 
jóváhagyott alapszabályokkal rendelkezik 
s elhagyott, vagy bármely oknál fogva 
segítségre szoruló szegény gyermekeknek 
nemi és hitfelekezeti különbség nélkül 
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ellátást és segedelmet ad. Ily célból 
napközi otthonokat szervez. A napközi 
otthonnak betetőzése lesz az állandó 
otthon. Mert akinek van otthona, szerető 
édesanyja, azt nem szabad elszakítani 
az édesanyától. Az anya szeretete talán 
az ő egyetlen vagyona; hagyjuk meg 
neki, helyébe jobbat nem adhatunk.Igaz, 
hogy az életküzdés gondja nehéz mun-
kára kényszeríti nemcsak az atyát, de 
az anyát is. A hajnal riasztja el családi 
fészkéből s munkában kimerülten, csak 
az este hozza őket a családi tűzhelyhez 
haza. De este együtt vannak, az atya, 
az anya és a gyermek és boldogok, amíg 
együtt vannak. Mily áldás az ily szülőre, 
ha tudja, hogy azalatt, míg ő a mű-
helyben dolgozik, gyermeke nem fetreng 
az utca porában, züllött emberek között, 
hanem gondos kezek oltalma alatt van s 
este, ha útban van hazafelé, örömmel siet 
az otthonba, hogy gyermekét hazavigye. 

De ott, hol a családi tűzhely omla-
dozik, a romok alól meg kell menteni 
a gyermeket Az egyesület állandó ott-
hona azt a gyermeket fogja befogadni, 
akinek vagy már nincs családi otthona, 
vagy aki ebben az otthonban lelkének 
vagy testének romlása nélkül többé nem 
maradhat. 

Az ily gyermekek számára rendezi be 
az egyesület állandó otthonát. Ez az 
otthon nem fog bezárulni még a bűnös, 
a toloncházakban meghurcolt szerencsét-
len gyermek előtt sem. Mert a gyer-
meknek arra van szüksége, hogy sze-
ressék, a szeretet visszahelyezi elhomá-
lyosult lelkének fényét. 

Az egyesület otthona a megmentett 
és oltalomba fogadott gyermeknek egy-
szerű, józan nevelést ad. Az életnek fog 
nevelni. Súlyt fog helyezni a gyermek 
egyéniségének kifejlesztésére, életener-
giájának kibontakozására. Az egyesület 
gondoskodni fog, hogy a serdültebb gyer-
mekeket a szervezett társadalmi oltalom-
nak, a nyugati államok társadalmában 
oly virágzó patronnage gondozására bízza. 

Első intézeteit az egyesület a fő-
városban fogja szervezni ós igen helye-
sen van ez így, mert a fővárosi nyo-
mornak, melyet az erkölcsi romlás tetéz, 
égető szüksége van arra, hogy a rész-
vét mennél több virágzó ligetet alkos-
son az életküzdés sivatagában. 

(Rimaszombat) Lakatos Lajos. 

U t a s í t á s 
a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára, 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól éa a 
községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól 
szóló 1907. évi XXVII. törvénycikk végrehajtása tár-
gyában. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 1907. évi 76.000. sz. a. kelt rendeletével. 

40. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-c. 18. §-a az 1868. 

évi XLIV. t.-c. 14. §-ának azon rendelkezését, 
mely szerint az egyházközségek iskoláikban az 
oktatásnak nyelvét tetszés szerint határozhatják 
meg, akképen értelmezi, hogy az egyházközsé-
geknek szabadságukban áll iskoláikban oktatási 
nyelvül vagy az állam nyelvét, vagy a gyer-
mekek anyanyelvét megállapítani; azonban ha 
nem a magyar nyelvet választotta az egyház-
község iskolájában tanítási nyelvül : azon esetben 
természetesen fönnmarad a magyar nyelv taní-
tására vonatkozó törvényes intézkedések föl-
tét len érvénye és hatálya. 

A nem magyar tanítási nyelvű elemi isko-
lákban, tekintet nélkül az iskola jellegére, 
— tehát a törvény 34. és 35. §-a értelmében 
a magán- és társulati jellegű iskolákban is — 
akár részesülnek állami segélyben az iskolák, 
akár nem, a magyar nyelv a mindennapi tan-
folyam valamennyi osztályaiban a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által a hitfelekezeti 
iskolafönntartó meghallgatásával megállapított 
tanítási terv szerint és kijelölt óraszámban oly 
mérvben tanítandó, hogy a nem magyar anya-
•yelvü gyermek a negyedik évfolyam végez-
tével gondolatait magyarul élőszóval és írásban 
érthetően ki tudja fejezni. 

Minthogy pedig a törvény 18. §-ának utolsó 
két sora szerint az összes elemi népiskolákban 
jellegkülönbség nélkül az ismétlő-tanfolyamokon 
a tanítás nyelve a magyar : kétségtelen, hogy 
az elemi mindennapi iskola utolsó két évfolya-
mában, vagyis az ötödik és hatodik évfolyam-
ban a magyar nyelv tanításának minden elemi 
népiskolában oly módon kell történni, hogy az 
a tanulót előkészítse arra, hogy az ismétlő-
tanfolyamban a tiszta magyar tanítási nyelvű 
iskolázásban nehézség nélkül részesíthető legyen. 

Ezen célhoz képest tehát az V. és VI. ,év^-
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folyamban a beszédbeli készség és kifejezésbeli 
és írásbeli ügyesség fokozására kell törekedni. 

Az ismétlő-tanfolyamokban pedig minden 
népiskolában a tanítás nyelve a magyar lóvén, 
természetes, bogy ott kizárólag csak magyar-
nyelvű tankönyvek basználbatók. 

Ezen rendelkezés követése, a kormány részé-
ről a képviselőházban tett és ott tudomásul 
vett nyilatkozatok értelmében, csak a jelen 
törvény életbeléptét követő 3 év elteltével, azaz 
1910 július 1-ével alkalmazható teljes szigorá-
ban s azontúl sem zárható ki az anyanyelvnek 
kisegítő használata. 

Ha netán pedig a mindennapi oktatás a 
törvény által előírt hatéves tanfolyamon túl-
menőleg nyerne az iskolafönntartó részéről 
meghosszabbítást, természetes, hogy ezen foly-
tatólagos tanulásban is azon törvényes rendel-
kezések irányadók, melyeket jelen törvény a 
mindennapi oktatásra nézve előírt. 

Mindazonáltal, ha a mindennapos tanítási 
időnek ily módon történt kitolása következté-
ben az ismétlő-iskolai tanfolyam részben vagy 
egészben ebbe beleolvad, azon heti óraszámnak, 
amelyet a népiskolai törvény kifejezetten az 
ismétlő-tanfolyam számára jelöl ki, a jelen 
törvény rendelkezéseihez képest kizárólag a 
magyar nyelv tanítására, illetőleg magyar tanítási 
nyelv alkalmazása mellett kell fölhasználtatnia, 
oly tantárgyak kiszemelésével, melyek a magyar 
nyelv gyakorlására és a hazafias érzés megerő-
sítésére alkalmasak. 

A kir. tanfelügyelő köteles odahatni, hogy 
az összes elemi népiskolák mellett, ahol ez 
még nem történt volna, az ismétlő-tanfolyamok 
szerveztessenek, illetőleg, hogy ahol a hitfele-
kezetek az ismétlő-tanfolyamokat nem szervez-
nék, ott a község az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
50. §-a értelmében az ismétlő tankötelesek 
számára ismétlő-tanfolyamokat, községi jelleg 
mellett, létesítsen. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 18. §-ának máso-
dik bekezdése szeiint azon népoktatási intéze-
tekben, melyekben az állam nyelve van egyedüli 
tanítási nyelvül bevezetve, ez az állapot többé 
megváltoztatható nem lévén: a közigazgatási 
bizottság mindazon elemi iskolákat, melyek az 
1907. évi XXVII. törvény hatálybalépte idején 
magyar tannyelvüek, hiteles törzskönyvbe a 
kir. tanfelügyelő által összeíratja és ezen állapot 
fönntartását ezen törzskönyv alapján általa 
ellenőrizteti. 

Minden oly eset, midőn valamely nem magyar 
tannyelvű népiskola később magyar tannyelvűvé 
válik, a jelzett törzskönyvben pótlólag fölveendő. 

Az 1907. évi XXVÏI. t.-c. 18. §-a első be-
kezdésének második mondata szerint : amely 
községben magyar tannyelvű iskola nincs, ott 

az olyan hitfelekezeti iskolában, amelyben állan-
dóan vannak magyar anyanyelvű növendékek, 
vagy olyan nem magyar anyanyelvűek, akiknek 
magyar nyelven való oktatását atyjuk vagy 
gyámjuk kívánja: a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elrendelheti, hogy ezek számára a 
magyar nyelv használta >sék mint tannyelv, ha 
pedig a magyar anyanyelvűek száma a húszat 
eléri, vagy az összes beírt növendékek 20%-át 
teszi, számukra a magyar nyelv oktatási nyelvül 
használtassék. 

A törvény ezen rendelkezésének végrehajtása 
céljából a közigazgatási bizottság évről évre 
július havi üléséből azon községek elöljáróságait, 
amelyekben magyar tannyelvű iskola nincs, 
vagy ha van, az a magyar anyanyelvű tan-
kötelesek befogadására nem elégséges, és a 
nem magyar tannyelvű községi vagy hitfele-
kezeti iskolában állandóan vannak magyar 
anyanyelvű tanulók, utasítja: hogy a községben 
levő magyar anyanyelvű mindennapi tanköteles 
gyermekek névszerinti kimutatását és azon nem 
magyar anyanyelvű gyermekeknek kimutatását 
is, akiknek magyar nyelven leendő oktatását 
szülőjük vagy gyámjuk kívánja, minden évi 
augusztus hó 20-ig a kir. tanfelügyelőnek fele-
lősség mellett küldjék meg. 

A kir. tanfelügyelő ezen kimutatásokat felül-
bírálja és a szükséghez képest a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez a magyar tannyelvű 
tanítás elrendelése végett jelentést tesz. 

41. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-c.32. §-a értelmében : 

„bármilyen jellegű elemi népiskolánál első ízben 
alkalmazott rendes tanító köteles magyar állam-
polgárságát a kir. tanfelügyelő előtt igazolni. 
Továbbá köteles a kir. tanfelügyelő vagy ennek 
megbízottja és az illetékes iskolai hatóság előtt 
a következő hivatalos esküt az állam nyelvén 
letenni : 

„Én, N. N., nrendes tanító, esküszöm az élő 
Istenre, hogy Őfelsége apostoli királyom, ma-
gyar hazám és annak alkotmánya iránt tánto-
ríthatatlan és rendületlen hűséggel viseltetem, 
az ország szentesített törvényeit és törvényes 
szokásait megtartom, a hazai hatóságok tör-
vényes rendeleteit, valamint tanítói tisztemmel 
járó kötelességeket mindenkor lelkiismeretesen, 
híven és pontosan teljesítem és a gondjaimra 
bízott ifjúságot a magyar haza szeretetében 
fogom nevelni. Isten engem úgy segéljen!" 

A magyar állampolgárság igazolása az 1879. 
évi L. t.-c. 19. §-ának 1. pontja értelmében köz-
ségi illetőségi bizonyítvánnyal, vagy ugyanezen 
t.-c. 11., illetőleg 17. §-a értelmében nyert hono-
sítási okirat fölmutatásával és a honpolgári eskü 
letételének igazolásával (14. és 15. §) történik 
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Aki magyar állampolgárságát igazolni nem 
tudja : attól az esküt elfogadni nem leket és 
állomását véglegesen el nem foglalhatja, műkö-
dését meg nem kezdheti és a tanítói javadal-
makra igénnyel nem bír. 

Az esküt a tanító a kir. tanfelügyelő, illető-
leg ennek megbízottja és az iskolai hatóság 
előtt teszi le. 

A kir. tanfelügyelő a székhelyén kívül fekvő 
iskolákra nézve vagy községenként, vagy az 
egymáshoz közel fekvő községek kellő csopor-
tosításával, a tanítók esküjének kivétele iránt 
lehetőleg köztisztviselőként működő, vagy a 
községekben lakó és köztekintélynek örvendő 
egyének fölkérése által intézkedik. 

A kir. tanfelügyelő tartozik azokat, akik az 
eskü kivételére való megbízást elvállalták, a 
törvényben és ezen Utasításban az eskü elfoga-
dásához kötött és ezen Utasítás 38. §-ában 
fölsorolt föltételek felől tüzetesen tájékoztatni. 

Azok neveit, akik a megbízást elvállalták, 
az ő körzetükbe eső iskolaszékekkel és az ille-
tékes egyházi főhatóságokkal közli. 

A községi és izraelita felekezeti iskolák 
hatóságát az eskü kivételénél az iskolaszék 
elnöke képviseli. 

A többi felekezetek egyházi főhatóságai saját 
hatáskörükben jelölik ki azt, aki az iskolai 
hatóságot az eskü kivételénél képviseli. 

A kijelöltek nevei az egyházi főhatóság által 
a kir. tanfelügyelővel közlendők, viszont a kir. 
tanfelügyelő az általa megbízottakkal az ő kör-
zetükbe eső felekezeti kiküldöttek neveit tudatja. 

A kir. tanfelügyelő, illetve megbízottja az 
eskü kivételének időpontját az iskolai hatóság 
képviselőjével vétív mellett tudatja. 

Amennyiben az iskolai hatóság képviselője 
az eskü kivételéhez kellő időben meg nem jele-
nik, az eskü távollétében kiveendő. 

Az eskü letételéről okirat állítandó ki, a 
következő szöveggel : 

I g a z o l v á n y . 
N- N. a i 

jellegű elemi népiskola rendes tanítója, 
tanítónője, az 1907. évi XXVII. t.-c. 32. g-ának 
megfelelőleg, alulírottak előtt a következő esküt 
tette le: 

Itt következik az eskü szószerinti szövege, 
a tanító névaláírásával. 

Kelt, 
Iskolai hatóság képviselője, 

mp. 
Az iskolaszék pecsétje. Kir. tanfelügyelő v meg-1 J bízottja és pecsetje. 

Ezen igazolvány két példányban állítandó ki. 
Egyik példánya a tanítónak adatik át, másik 
példánya a kir. tanfelügyelő irattára számára 

beküldendő, illetőleg visszatartandó. Ezenkívül 
a tanító kinevezési okmányára, vagy megválasz-
tásáról szóló okiratra záradékul az eskü leté-
telének megtörténte a kir. tanfelügyelő által 
reávezetendő. 

A tanító csak ezen eskü letétele után fog-
lalhatja el állását, az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe csak ezen eskü letételének igazolása 
mellett vehető föl. 

Az 1907. évi XXVII. törvény életbeléptekor 
már alkalmazásban levő mindazon tanítók pedig, 
akik akár alapfizetés, akár korpótlék-kiegészítés 
címén már államsegélyt élveznek, kötelesek a 
jelen törvény életbeléptétől számított három hó-
nap alatt, azok pedig, kik ily államsegélyt nem 
élveznek, egy év alatt a fönnebbi esküt az itt 
meghatározott módon letenni. 

A tanfelügyelő a tanító fizetésének kiegészí-
tésére engedélyezett államsegélyről szóló első 
nyugtát csak úgy láttamozhatja, ha a tanító 
az eskü letételét előtte okmánnyal igazolja. 

Bármilyen jellegű elemi népiskolánál alkal-
mazott olyan tanító ellen, ki az esküt meg-
tagadja, a törvény 22. §-ának c) pontja alapján 
fegyelmi eljárásnak van helye. 

A már állomáson levő és államsegélyes 
tanítókat a kir. tanfelügyelő vagy megbízottja, 
ha a körülmények úgy kívánják, bizonyos cso-
portokban hívhatja föl az eskü letételére és az 
ilyen csoportok az esküt együttesen tehetik le. 

A csoportos eskütételnél azonban minden 
egyes tanító külön igazolványt kap és kinevezési, 
illetve választási okmányára az eskütételi zára-
dékot rá kell vezetni. 

42. §. 
Az iskolai nyomtatványok használata felől 

az 1907. évi XXVII. t.-c. 33. §-a ekképen 
intézkedik : 

„Bármilyen jellegű elemi népiskolánál ma-
gyarnyelvű és csak olyan nyomtatványminták 
— iskolai fölvételi, előmeneteli és mulasztási 
naplók, mulasztási kimutatások stb. — alkal-
mazhatók, amelyek a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által megállapított összes rovatokat 
tartalmazzák." 

E nyomtatványminták magyar nyelven töl-
tendők ki. 

A községi iskolák és az államsegélyes hit-
felekezeti népiskolák az állami iskolák számára 
megállapított nyomtatványmintákat kötelesek 
használni és szintén magyar nyelven kitölteni. 
A tanulók számára kiadandó értesítőkönyvek és 
bizonyítványok bármily jellegű elemi népisko-
láknál magyar nyelven átlítandók ki. 

Az iskolafönntartónak azonban jogában áll 
ezeket a magyar nyelv mellett hasábosan a 
megállapított tannyelven is kitölteni. 
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Ezen kimerítő intézkedés közelebbi taglalást 
nem igénjel. A közigazgatási hatóságok által 
annak a gyakorlatban való keresztülvitele szi-
gorúan ellenőrzendő. 

V. FEJEZET. 
A fegyelmi eljárásról. 

48. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 2. §-ának 5-ik 

bekezdése értelmében az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cikk 138. § ának első pontjában foglalt ama 
rendelkezés, mely szerint a tanítók élethosszig 
választatnak, a hitfelekezeti elemi népiskolák-
nál működő rendes tanítókra is kiterjesztetett. 

Ehhez képest a hitfelekezeti elemi népisko-
lák rendes tanítói állásukról csak e törvény 
23., 24., illetve a 22. §-a alapján és az azon 
törvényszakaszokban megszabott föltételek mel-
lett hozott jogérvényes fegyelmi ítélettel moz-
díthatók el. 

Ugyanezen törvény 22 — 29. §-aiban részle-
tesen szabályozza egyfelől a községi elemi 
népiskolák tanítóival szemben, másfelől az állam-
segélyes és általában a nem állatni iskolák 
tanítóinak azon fegyelmi vétségeivel szemben 
követendő eljárást, amelyek fönnforgása esetén 
a fegyelmi eljárás lebonyolítására az állami 
befolyás biztosíttatott. 

A hitfelekezetek, valamint magánosok és 
társulatok által fönntartott elemi népiskolák 
tanítóit érintőleg a fegyelmi jog szempontjá-
ból a törvény annak 24. §-ából kitetszőleg két 
csoportot állít föl : 

Az első csoportba esik a törvény 23. §- a, 
mely biztosítja a miniszter részére azt a jogot, 
hogy az államsegélyt élvező felekezeti iskolák 
tanítóival szemben bármely fegyelmi vétség 
fönnforgása esetén a fegyelmi eljárásnak a 
felekezeti hatóság részéről leendő megindítását 
megkövetelheti. 

Viszont a második csoportba tartoznak a 
törvény 22. § ának a)—e) pontjában fölsorolt, 
vagyis azok a vétségek, amelyekkel a tanító 
a nemzeti szempontokba ütközik. 

Ezen utóbbi csoportba tartozó vétségek fönn-
forgása esetén nem jő tekintetbe az iskola jel-
lege és az a körülmény, vájjon élvez e állam-
segélyt vagy nem és felekezeti iskolai tanítók-
kal szemben az egyházi főhatóság fegyelmi jogá-
nak érvényesülhetése mellett a vallás- és közokt. 
miniszter teljes rendelkezési joga lép előtérbe. 

Fontos intézkedése a törvénynek, hogy az 
1876. évi XXVIII. t.-cikk 7. §-ának 3. és 4. 
pontját a községi elemi népiskolai tanítók te-
kintetében hatályon kívül helyezte s a fegyelmi 
eljárás, a fegyelmi vétségek, a fegyelmi vizs-
gálat és fegyelmi büntetések tekintetében új 
rendelkezéseket létesített. 

44. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 22. §-a 1. pont-

jában tüzetesen megállapítja azokat a cselek-
ményeket, melyek elkövetése a községi elemi 
iskolai tanítóval szemben fegyelmi vétség tény-
álladékát szolgáltatja ; 

2. pontjában foglalkozik a panaszemelés, a 
fegyelmi vizsgálat elrendelése, a terhelt tanító-
nak állásától való felfüggesztése és a fegyelmi 
eljárásnak a büntető eljárással való kapcsolata 
kérdéseivel ; 

3. pontjában a fegyelmi vizsgálat teljesítése 
foganatosításának módja, a jogvédelem, bírás-
kodás és jogorvoslat felől rendelkezik s végül 

4. pontjában a kiszabható büntetéseket 
írja elő. 

A törvény ezen rendelkezéseinek a gyakor-
lati alkalmazásban való rendszeres és egyöntetű 
érvényesülését biztosítandó s a fegyelmi jog 
gyakorlását lehetőleg azonos szabályokhoz kö-
tendő: a községi és izraelita felekezeti elemi 
iskolai tanítókra is kiterjesztetik, illetve azok 
fegyelmi ügyeinek ellátása tekintetéből is ezen-
nel érvényre emeltetik az állami elemi iskolai 
tanítók, tanítónők stb. fegyelmi „Szabályzata", 
megjegyeztetvén, hogy a hivatkozott törvény-
szakasz 1. pontjában fölsorolt vétségek közé 
az állami elemi iskolai tanítókról szóló 1907. 
évi XXVI. t.-cikk analógiája szerint a törvény-
hozás kétségtelen akaratához képest a „nemze-
tiség elleni izgatás" is sorozandó. 

A községi és izraelita felekezeti elemi isko-
lai tanítók fegyelmi ügyeiben lefolytatandó 
eljárás során tehát szorosan azon Szabályzat 
rendelkezései tartandók be — mely az 1907. 
évi XXVI. t.-cikk alapján az állami elemi isko-
lai tanítók stb. részére az 1907. évi 73.776. 
sz. a. kelt vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendelettel kiadatott — azzal a módosítással : 

1. hogy ezen Szabályzatnak az állami elemi 
iskolai gondnokságokat érintő rendelkezései a 
községi és izraelita felekezeti iskolákkal szem-
ben azok iskolaszékeire értendők ; 

2. hogy az ezen iskoláknál alkalmazásban 
levő tanítókkal szemben foganatosítandó fe-
gyelmi eljárás során a kir. ügyész helyett a 
törvényhatósági tiszti főügyész működik közre, 
és végül 

3. hogy az eljárási költségek a jelen Utasí-
tás 49. §-ában foglaltak szerint állapi tandók 
meg. 

Ugyanezen Szabályzat, de a most megjelölt 
módosításokkal nyer érvényt akkor is, amikor 
az 1907. évi XXVII. t.-cikk 23. és 24. §-ai 
alapján és azoknak megfelelőleg a közigazga-
tási bizottság hitfelekezetek, magánosok és tár-
sulatok által fönntartott elemi népiskolánál al-
kalmazott tanító ellen a törvény 22. §-ában 
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megszabott módon és az ott megállapított 
fegyelmi büntetések alkalmazásával foganatosí-
tandó fegyelmi eljárást visz keresztül. 

45. §. 
Az Utasítás 43. §-ának 4. és 5. bekezdésé-

ben föltüntetett csoportosítás első részét a kö-
vetkező rendelkezések érintik, illetve szabá-
lyozzák : 

A törvény 23. §-ának második bekezdése 
értelmében az egyházi főhatóságok fegyelmi 
szabályait a miniszternek bemutatni tartozván, 
ezen rendelkezés a törvény életbeléptétől 6 hó-
nap alatt foganatosítandó. 

A hitfelekezeti hatóság minden olyan tanító 
ellen, aki alapfizetés vagy korpótlék-kiegészítés 
címén bármilyen összegű államsegélyt élvez, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter fölhívására 
a fegyelmi eljárást köteles megindítani minden 
oly esetben, amelyben a törvény 22. §-a értel-
mében fegyelmi eljárásnak van helye. 

Ha pedig a felekezeti hatóság : 
1. a fegyelmi eljárást a rendelet vételétől 

számított 30 nap alatt meg nem indítaná ; vagy 
2. ha azt kellő igazolás nélkül három hó 

alatt be nem fejezné; vagy 
3. ha az ítéletet annak meghozatalától szá-

mított 15 nap alatt a miniszterhez föl nem 
terjesztené, a fegyelmi ügyet a törvény 22. 
§-ában körülírt eljárással és az abban fölsorolt 
büntetési fokozatok alkalmazásával a közigaz-
gatási bizottság látja el. 

Az 1. alatti esetben a közigazgatási bizott-
ság megállapítván azt, hogy a fegyelmi eljárás 
az egyházi hatóság által meg nem indíttatott : 
az eljárást saját hatáskörében megindítja és 
erről egyidejűleg az egyházi hatóságot értesíti. 

Hasonlóképen jár el a 2. alatti esetben akkor, 
ha az egyházi főhatóság a törvény által előírt 
idő alatt a fegyelmi eljárást szabályszerű íté-
lettel be nem fejezte és erről a bizottságot 
nem értesítette. 

Ha a 2. alatti esetben az egyházi főhatóság 
a fegyelmi eljárás befejezésének akadályait a 
közigazgatási bizottság előtt föltárja, a köz-
igazgatási bizottság azonban ezt igazolásul el-
fogadhatónak nem tartja, erről a miniszternek 
jelentést tesz és döntését kéri. 

A 3. alatti esetben, ha t. i. az egyházi fő-
hatóság a törvényben megszabott határidő alatt 
a fegyelmi ítéletet a miniszternek be nem mu-
tatná, figyelemmel arra, hogy a miniszter föl-
hívásától az ítélet bemutatásáig 1 + 3 hónap 
és -j- két hét, összesen négy hónap és két hét 
telhet el, a miniszter a közigazgatási bizottsá-
got erről a körülményről értesíti és a közigaz-
gatási bizottság a törvény 23. §. 4-ik bekezdése 
értelmében a fegyelmi ügyben saját jogán eljár. 

Ha pedig a fegyelmi eljárás a törvény 22. §. 
1. a)—c) pontjaiban fölsorolt vétségek, t. i. a 
magyar nyelv tanításának elhanyagolása, eltil-
tott vagy a miniszter által nem engedélyezett 
tankönyv használata, államellenes irányzat köve-
tése miatt indíttatik meg, a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter kívánságára a tanító állá-
sától mindenesetre fölfüggesztendő. 

Ugyanezen alapon a miniszter az államsegély 
kiszolgáltatását akár a fegyelmi vizsgálat el-
rendelése alkalmával, akár az eljárás folyamán 
bármikor egészben vagy részben fölfüggesztheti. 

Ha az illető főhatóság a miniszter ezen 
irányú fölhívásának eleget nem tesz, akkor a 
közigazgatási bizottság köteles ezt a miniszter-
nek azonnal bejelenteni. 

Ez esetben az illető tanító felfüggesztését a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlenül 
rendeli el. 

Ha az egyházi főhatóság valamely hitfele-
kezeti iskolai tanítót, aki akár fizetéskiegészí-
tés, akár korpótlék címén államsegélyt élvez, 
fegyelmi úton hivatalvesztésre ítél : ítéletét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 15 nap 
alatt fölterjeszteni köteles. 

A miniszter a határozat vételétől számított 
egy hónapon belül a közigazgatási bizottság 
kiküldött tagjának közreműködésével új eljárást 
és ennek alapján új határozathozatalt rendel-
het el. 

Ha a miniszter az említett határidőn belül 
nem nyilatkozik, a határozat végrehajtható. 

46. §. 
A 2. csoport, t . i. a nemzeti szempontot 

érintő vétségek körüli eljárás a következőkben 
nyer szabályozást. 

A törvény 24. §-ának első bekezdése azon 
elvet állítja föl, hogy minden tanító ellen, te-
kintet nélkül az iskola jellegére és tekintet 
nélkül arra, hogy kap-e valamely címen állam-
segélyt vagy sem, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a törvény 22. § ában megírt módon, 
tehát a közigazgatási bizottság által és az ott 
megállapított fegyelmi büntetések alkalmazásá-
val lebonyolítandó fegyelmi eljárást rendel el, 
ha a tanító a törvény 22. §-ának 1. a)—e) 
pontjaiban fölsorolt fegyelmi vétségek vala-
melyikét elkövette és ha azt a miniszter az e 
pontban említett, illetve a törvény 22. §-ának 
1. a)—e) pontjaiban fölsorolt fegyelmi vétségek 
valamelyike által veszélyeztetett állami érdekek 
biztosítása szempontjából szükségesnek tartja. 

Ezen most jelzett intézkedések nem szünte-
tik meg az iskolafönntartók azon jogát és kö-
telességét, hogy az abban érintett nemzeti 
szempontok fölött saját hatáskörükben is őr-
ködjenek. Fegyelmi jogukat tehát ezekre is 
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érvényesíthetik, de ily esetekben tartoznak a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert a fegyelmi 
eljárás megindításáról haladéktalanul értesíteni 
és az ö kívánságára a tanítót állásától fel-
függeszteni, ítélethozatal után pedig az ítéletet 
az összes fegyelmi iratokkal a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez fölterjeszteni. 

A miniszter, ha ezt a törvény 22. §-ának 
1. aj—e) pontjaiban fölsorolt fegyelmi vétsé-
gek valamelyike által veszélyeztetett állami 
érdek szempontjából szükségesnek látja, a föl-
terjesztés vételétől számítandó 15 napon belül 
a közigazgatási bizottság által foganatosítandó 
és a törvény 22. §-ában megállapított bünte-
tési fokozatok alkalmazásával befejezendő új 
fegyelmi eljárást rendelhet el, és ez esetben a 
más hatóság által hozott fegyelmi ítélet az új 
eljárás befejeztéig függőben marad. 

Ha a miniszter a 15 napi határidő alatt ú j 
eljárást el nem rendel, a fönntartó hatóság 
ítélete végérvényes. 

A miniszternek egyáltalában jogában áll a 
törvény 22. §-ának 1. a)—e) pontjaiban meg-
állapított fegyelmi vétségek címén minden más 
hatóság által indított fegyelmi eljárásnak bár-
mily szakában az ügyet, ha az érintett fegyelmi 
vétségek valamelyike által veszélyeztetett, illetve 
megtámadott állami érdek szempontjából szük-
ségesnek tartja, a 22. §-ban megszabott el-
járásra átterelni, vagyis a közigazgatási bizott-
sághoz utalni. 

Ez esetben a fönntartó hatóság által indí-
tott fegyelmi eljárás megszűntnek tekintendő. 

47. §. 
Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 22. §-ának 

a)—e) pontjai, valamint a jelen Utasítás 44. 
§-ának 5-ik bekezdése megállapítják azon fe-
gyelmi vétségeket, melyek fönnforgása esetén 
az előbbiekben megjelölt hatóságok a tanító 
ellen a fegyelmi eljárást megindítják, illetve 
lebonyolítják. 

E fegyelmi vétségeket érintőleg a közigaz-
gatási bizottság, illetőleg a kir. tanfelügyelő 
köteles ellenőrizni és felügyelni arra, hogy : 

1. Minden nem magyar tannyelvű elemi nép-
iskolában alkalmazott tanító : a magyar nyel-
vet a törvény 16. §-ában megjelölt évfolya-
mokban és osztályokban az ott megszabott 
szorgalmi idő alatt, a törvény 19. §-ában ki-
kötött tanítási terv és óraszámban oly mérvben 
tanítsa, hogy a nem magyar anyanyelvű gyer-
mekek a negyedik évfolyam végeztével gondo-
lataikat magyarul élőszóval és írásban érthe-
tően ki tudják fejezni, továbbá, hogy a tanító 
az ismétlő-iskolában magyar tanítási nyelvet 
használjon. Ez utolsó pontnál azonban az Uta-
sítás 40. §-ában mondottak figyelembe veendők. 

Ennek megállapítása céljából a nem magyar 
tannyelvű elemi iskolák tanítóinak tanítási 
eredményét tüzetesen megvizsgálja, és amelyik 
tanítónál a magyar nyelv tanításának ered-
ménye az átlagosan megkövetelhető eredmény-
nél gyöngébb volna: ha az eredménytelenség 
a tanító hibájából ered, úgy erre a körül-
ményre az iskolafönntartó főhatóságának figyel-
mét azonnal fölhívja és egyidejűleg a látoga-
tási jegyzőkönyv hiteles másolatának csatolása 
mellett a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
jelentést tesz. 

Amennyiben a nem magyar tannyelvű iskola 
tanítója vagy az iskolafönntartó a magyar nyelv 
tanításának a kir. tanfelügyelő által megálla-
pított eredménytelenségét magára nézve sérel-
mesnek találja, a közigazgatási bizottság egy 
három tagból álló bizottságot küld ki, mely a 
helyszínén a tanítás kifogásolt eredményét 
megvizsgálja s arról jelentést tesz. 

Ha az eredménytelenség a tankötelesek ren-
detlen iskolába járásából, vagy az iskola, ille-
tőleg a tanterem túlzsúfoltságából vagy más 
kimutatható, a tanító felelősségi körén kívül eső 
okból eredne, előbbi esetben a községi elöljá-
róság ellen a fegyelmi eljárás megindítására 
nézve tesz a közigazgatási bizottságnál javas-
latot, túlzsúfoltság esetében pedig az iskola 
fejlesztése iránt az iskolafönntartót a közigaz-
gatási bizottság útján záros határidő alatt föl-
szólíttatja. 

A közigazgatási bizottság a fölszólítás ered-
ménytelensége esetében az iskolaügy rendezése 
iránt tesz a miniszternek javaslatot. 

2. Felügyel arra a tanfelügyelő, hogy a ta-
nító a törvény 17. §-ában megszabott köteles-
ségének eleget tesz-e. 

Ennek megállapítása végett megvizsgálja, 
hogy a) a magyar nyelv, mint államnyelv iránt 
való tisztelet ápolására gondot fordít-e? b) a 
magyar földrajznak, a magyar történelemnek 
és a magyar polgári jogoknak és alkotmány-
nak tanításában a nemzeti és hazafias érzés 
fejlesztésére és biztosítására alkalmas mozza-
natokat kiemeli-e, a magyar történeti képek 
jelentőségét a beszédértelemgyakorlatok rendjén 
a hazafias nevelés szempontjából ketlően meg-
magyarázta-e a növendékeknek? 

3. Felügyel a kir. tanfelügyelő, hogy az 
államsegélyes nem magyar tannyelvű községi 
iskolákban a törvény 20. §-ában megjelölt tan-
tárgyak tanítása a miniszter által jóváhagyott 
tanterv szerint és craszámban és kizárólag ál-
tala engedélyezett tankönyvek és tanítási segéd-
eszközök igénybe vételével történik-e, a nem 
magyar tannyelvű és államsegélyt élvező hit-
felekezeti elemi népiskolák iskolaszékétől pedig 
minden év augusztus havában beköveteli a mi-



3 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

niszter által is jóváhagyott s az illető iskolá-
ban használt tankönyvek és tanítási segédesz-
közök magyar nyelven szerkesztett jegyzékét. 

Ugyanezen törvényszakasz rendelkezéseinek 
végrehajtását minden iskolalátogatás alkalmá-
val szigorúan ellenőrzi. 

4. Különös gondot fordít minden jelenségre, 
mely a törvény 22-ik szakaszának c) és d) 
pontjaiban foglalt és a legsúlyosabb beszámí-
tás alá eső fegyelmi vétségek, úgyszintén a 
jelen Utasítás 44. §-ában említett „nemzetiség 
elleni izgatás" vétségének fönnforgására mutat. 

5. Felügyel arra, hogy a tanító kivándorlási 
ügyekkel nem foglalkozik-e ? közbotrányt okozó 
életet nem folytat-e ? a növendékekkel nem 
bánik-e durván és egyáltalán tanítói és nevelői 
kötelességeiben vétkes mulasztásokat nem kö-
vet-e el? 

Mindezen, tehát a 2—5. pontok alatt föl-
sorolt esetekben föladata a kir. tanfelügyelőnek 
észleleteire az iskolafönntartó figyelmét fölhívni 
és egyidejűleg a miniszterhez jelentést tenni. 

A közigazgatási bizottság pedig az 1876. 
évi VI. t.-cikk 30. §-a alapján az 1907. évi 
XXVII. t-cikk 22. §-ának 1. pontja c), d) és 
f ) pontjai alatt foglaltakra való tekintettel a 
járási közegek által is ellenőrzi a tanítót, akkép, 
hogy utasítja őket, hogy, ha a jelzett törvény-
szakaszban foglalt vétségekről tudomást sze-
reznek. azt neki jelentsék be. 

48. §. 
A képviselőháznak 1907. évi április hó 24-én 

tartott ülésén hozott határozata alapján s annak 
megfelelendő, kötelességévé tétetik a törvény-
hatósági közigazgatási bizottságnak, hogy mind-
azon fegyelmi ügyekről, melyek a törvény 22. 
§-ának 1. a), b) és c) pontjai alapján indíttat-
tak, nyilvántartást vezessen, melyben 1. a vét-
ség, mely miatt a vizsgálat indíttatott, 2. azon 
hatóság, mely a vizsgálatot elrendelte, és 3. a 
vizsgálat elrendelésének időpontja, végül 4. az 
eljárásnak beszüntetése, vagy jogerős fegyelmi 
ítélettel történt befejezésének időpontja ponto-
san följegyzendők. 

Ezen nyilvántartás adatait a közigazgatási 
bizottság egyfelől a m. kir. miniszterelnök 1904. 
évi 4869. sz. a. kelt körrendelete értelmében 
szerkesztendő évi jelentésébe fölveszi, és más-
felől a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
külön is tartozik minden évi december hó vé-
géig a képviselőház elé leendő terjesztés cél-
jából bejelenteni. 

Oly elemi népiskolákkal szemben, melyeknek 
tanítói ellen a nemzeti szempontok megsértése 
miatt, vagyis a törvény 22. §-ának 1. a), b) 
c) pontjaiban fölsorolt okok valamelyikénél 
fogva indíttatott fegyelmi eljárás : a törvény 

25. és 2C\ g-ai megtorló rendelkpzéseket tar-
talmaznak és pedig aszerint, amint 

1. a vétség csak a tanítót terheli, vagy 
2. a tanító vétségében az iskolaszék, vagy 
3. valamely több iskolára kiterjedő hatás-

körrel bíró iskolai hatóság cselekvőleg részes 
volt, és végül 

4. ha a hibában a lelkész is részes. 
Az P. pont alá tartozó esetben, ha t. i. a 

tanító a törvény 22. §-ában körülírt eljárással 
állásáról elmozdíttatott, az új tanító alkalma-
zása, tekintet nélkül arra, hogy élvez-e az illető 
iskola államsegélyt vagy nem, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter jóváhagyásához van kötve 
és pedig a törvény 21. §-ában foglalt rendel-
kezéseknek megtartása mellett. 

Ha pedig valamely elemi népiskolában a 
tanító elmozdítása másodízben is a törvény 22. 
§-ának 1. a), b) és c) pontjaiban foglalt vétség 
miatt és a 22. §-ban körülírt eljárással történt 
meg : akkor a vallás- éi közoktatásügyi mi-
niszter az iskolát megszüntetheti és helyébe 
állami iskolát állíthat. 

A 2. pont esetében, ha t. i. a fegyelmi el-
járás során az derül ki, hogy az előfordult 
hibában az iskolaszék cselekvőleg, azaz: utasí-
tás vagy tilalom útján részes, a miniszter akkor 
is, ha a tanító ellen hozott fegyelmi ítélet nem 
szól hivatalvesztésre, az illető iskolát már az első 
fegyelmi eljárás során lezáratja, vagy fönnmara-
dását új iskolaszék megválasztásától teszi függővé. 

Ha tehát a 22. § értelmében végrehajtott 
fegyelmi eljárás során a közigazgatási bizott-
ság az iskolaszéknek a tanító hibájában való 
részességét kétségtelenül beigazoltnak látja, 
köteles erről már a fegyelmi ítélet meghozatala 
előtt is, az eset súlyosságához képest, a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek jelentést tenni. 

Ha az illető iskolafönntartó az iskolaszéket 
a miniszter által megjelölt záros határidő alatt 
föl nem oszlatná és új iskolaszék megalakítása 
iránt nem intézkednék, vagy ha hasonló eset 
az iskolaszék részéről ismétlődnék, az iskola-
fönntartó az illető községben elveszti iskola-
fönntartói jogát. 

Meg kell itt jegyezni, hogy az iskolafönn-
tartói jog a most említett esetből kifolyólag 
történt elvesztése után magától többé fel nem 
éled. (L. ezzel szemben a törvény 13. §-át.) 

Ezen szakasz első bekezdésében jelzett 3. 
pont alá tartozik az az eset, ha a törvény 22. 
g-a alapján történt fegyelmi eljárás során ki-
derül, hogy az előfordult hibában olyan nem 
állami iskolai hatóság, melynek rendelkezési 
joga több népiskolára kiterjed, cselekvőleg, azaz : 
utasítás, rendelet vagy tilalom útján részes. 

Ezen esetben a közigazgatási bizottságnak ~ o o 
már az eljárás során teendő jelentésére a val-
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lás- és közoktatásügyi miniszter az illető iskolai 
hatóság slatt álló összes iskolák megvizsgálása 
iránt haladéktalanul intézkedik és a vizsgálat 
eszközlésére külön miniszteri biztost küldhet ki. 

Ezen vizsgálat kiterjed : 
a) azon szóbeli vagy írásbeli rendelkezésekre, 

melyekkel az iskolai hatóság cselekvőleg, azaz : 
utasítás, rendelet vagy tilalom útján jészesévé 
vált a tanító fegyelmi vétségének; 

b) a tanítók magyarnyelvű tanításának ered-
ményére; 

c) az illető iskolákban használt tantervre, 
taneszközökre, tankönyvekre, az óratervre ; 

d) arra, hogy a tanítás szelleme a törvény 
17. §-ának megfelel-e? Az olvasókönyvek a 
törvény 20. §-a 2. pontjának, a iskola fölszere-
lése a törvény 17. §-ának megfelelnek-e? 

Ha a miniszter e vizsgálatra külön minisz-
teri biztos kiküldését szükségesnek nem találná, 
akkor a vizsgálatot a kir. tanfelügyelő teljesíti, 
aminek során az iskolaszék mindenesetre meg-
hallgatandó. 

Ha a vizsgálat több iskolára terjed ki, a 
vizsgálat iskolánként külön-külön az iskola 
székhelyén tartandó meg. 

A kihallgatásokról, a tapasztalt állapotokról 
a vonatkozó okmányokkal fölszerelt és a val-
lomásokra nézve az illetők által aláírandó 
jegyzőkönyvet kell fölvenni. 

A vizsgálati jegyzőkönyvet véleményes jelen-
tése kapcsán a kir. tanfelügyelő a közigazga-
tási bizottság útján, illetve a miniszteri biztos, 
közvetlenül a miniszterhez fölterjeszti, aki a 
vizsgálat eredményéhez és az eset súlyosságá-
hoz képest első ízben vagy kellő biztosítékot 
szerez hasonló hibák ismétlődése ellen, vagy 
az illető iskoláktól az állami segélyt megvonja, 
súlyosabb esetekben azokat be is záratja. 

Ismétlés esetében az illető vétkes iskolai 
hatóság hatásköre alá tartozó iskolák föltétle-
nül bezárandók és ezzel az illető iskolafönn-
tartónak az a joga, hogy az ekkép bezárt isko-
lák helyébe azon községekben iskolát állíthasson, 
végleg megszűnik. 

A 4. pont alá tartozó eset az, mikor a fe-
gyelmi eljárás során az derül ki, hogy a tör-
vény 22. §-ának 1. a), b) és c) pontjaiban föl-
sorolt hibák valamelyikében a lelkész is részes 
volt. 

Ez esetben a miniszter a közigazgatási bi-
zottságnak az eljárás során tett jelentése alap-
ján az illetékes egyházi főhatóságot értesíti és 
az 1898 évi IV. t.-cikk rendelkezései által sza-
bályozott eljárással az illető lelkésztől az állami 
kongrua-kiegészítést, az eset súlyos voltához 
képest, meghatározott időre vagy mindenkorra 
elvonhatja. 

Ha a kir. tanfelügyelő a lelkész, illetőleg a 

hitoktatónak a népiskolában teljesített műkö-
dését a föntiek szempontjából kifogás alá eső-
nek tapasztalja, vagy annak jön nyomára, hogy 
az a tanítót rendelkezés vagy tilalom útján a 
törvény 22. § ának 1. a), b) és c) pontjaiban 
megjelölt vétségek elkövetésére indította, erről 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek azon-
nal jelentést tesz. 

A közigazgatási bizottság a törvény most 
tárgyalt 25., 26. és 27. §-aiból reá háramló 
fontos föladata teljesítéséhez az 1876. e'vi VI. 
t.-cikk 30. §-a alapján a járási (városi) közegek 
ellenőrző segítségét veszi igénybe, akkép, hogy 
azokat minden olyan jelenség haladéktalan be-
jelentésére utasítja, mely a törvény idézett 
szakaszai alá voaható cselekmény fönnforgására 
mutat. 

49. §. 
Figyelemmel a törvény 24. §-ának 3. bekez-

désében foglaltakra, a fegyelmi eljárás során 
fölmerült költségek ki által leendő viselésére 
nézve a következők szolgálnak irányadóul: 

1. ha a fegyelmi eljárás során a tanító jog-
erős ítélettel a törvény 22. §-ában megszabott 
büntetések valamelyikében elmarasztaltatott, a 
fegyelmi vizsgálat költségei az elmarasztalt 
tanító terhére állapítandók meg, és közigazga-
tási úton hajtandók be; 

2. fölmentő ítélet esetén, ha magánpanasz 
emeltetett, az alaptalan panasztevőt ; 

az iskolafönntartó részéről történt följelentés 
kapcsában az iskolafönntartót és végül 

hivatalból folyamatba tett eljárás esetén, 
úgyszintén az elmarasztalt tanítón való bchajt-
hítlanság alkalmából az államkincstárt terhelik 
a költségek. 

VI. FEJEZET. 

A szerzetes-tanítók és tanítónők által ellátott 
iskolákról. 

50. §. 
A törvény 35. §-a értelmében a hazai róm. 

kath. felekezeti elemi népiskoláknál alkalmazott 
szerzetes-tanítók és tanítónők fizetése szintén 
kiegészíthető lévén államsegéllyel, a segélyre való 
igény megállapításának, valamint az eskütétel 
körüli eljárásnak módját, az ott nyert fölhatal-
mazás alapján, a következőkben állapítom meg. 

1. Állami fizetéskiegészítésben csakis magyar 
honos, Magyarországon érvényes tanítói (ta-
nítónői) oklevéllel bíró, magyar nyelven tanítani 
tökéletesen képes tanítók (tanítónők) részesül-
hetnek. Minthogy a törvény intézkedései a 
kisdedóvónőkre ki nem terjednek, akik ily mi-
nőségben vannak alkalmazva, fizetéskiegészítés-
ben nem részesíthetők. 

2. A fizetéskiegészítés kiszámításánál alapul 
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szolgál az intézet jövedelméből, a dologi ki-
adások levonása után, egy-egy tanítóra (tanító-
nőre) eső évi illeték vagy fizetés. Amennyiben 
pedig ez az illeték évi 900, illetve 700 koro-
nánál kevesebb volna, a 9GÜ, illetve 700 ko-
ronáig biányzó összeg a törvényben megállapí-
tott föltételek alatt és a következő módozatok 
szerint államsegélyként utaltatik ki. Akikre 
eddigi jövedelmi forrásaikból 900, illetőleg 700 
korona esik évenként, azok államsegélyben nem 
részesülhetnek. 

3. A szerzetes-tanítók (tanítónők) sem kor-
pótlék, sem nyugdíjigénnyel nem bírnak. 

4. Azok az iskolák, melyekben szerzetesek 
működnek, mint tanítók (tanítónők) olyképen 
vehetik igénybe a fizetéskiegészítést, hogy e 
célból as illetékes egyházhatóságok útján a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz kell 
folyamodniok. 

5. Ha a szerzetesektől ellátott iskola műkö-
désben tartásával járó költségeket egészben a 
hitközség viseli, úgy a hitközség vagyoni hely-
zete az 1907. évi XXVII. t.-cikk 15. § ában 
körülírt módon állapítandó meg, ha pedig az 
iskolának szükségleteit egyes alapítványok ka-
matai, vagy a szerzetes-rend egyéb jövedelmei 
fedezik, a folyamodók úgy a bevétel, mint a 
kiadás mérvét hitelesen igazolni tartoznak. 

A tanítói járandóság első esetben a hitköz-
ség és az iskolát ellátó szerzet közt létrejött 
és az egyházi főhatósag által jóváhagyott szer-
ződés alapján állapíttatik meg. 

A második esetben pedig a most megjelölt 
forrásokból befolyó s az iskola dologi szükség-
leteinek leszámítása után rendelkezésre álló 
összeg arányában számíttatik ki. 

Azok az intézkedések, melyeket az 1907. évi 
XXVH. t.-cikk 12. §-a az állami hozzájárulás 
igénybevehetésének föltételeiként előír, az ilyen 
iskolákra is kiterjednek. 

6. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
hoz intézendő kérvényhez csatolandó a három 
utolsó iskolai évről, még pedig minden tan-
évről külön-külön kiállított (nem) okmányolt 
számadási kivonat és költségelőirányzat, annak 
igazolása végett, hogy a tanerők ellátására a 
törvény által megállapított maximális összeg, 
azaz 900, illetőleg 700 korona az iskola be-
vételeiben fedezetet nem talál. 

A kérvényhez a számadáson és költségveté-
sen kívül még a következő okmányok csato-
landók: a) tanítók (tanítónők) és az iskolába 
járó tanulók létszámának hiteles és az intézet 
igazgatója és főnöke (főnöknője) áital aláírt 
kimutatása, b) A tanítók (tanítónők) képesítő-
okleveleinek egyszerű, az intézet igazgatója 
által hitelesített másolata, c) A kir. tanfel-
ügyelő által kiadott bizonylat, hogy az iskola 

megfelel a törvényes kellékeknek, amelyek az 
1868. évi XXXVIII. t.-cikk 27. és 28. §-aiban 
és a jelen törvény 16., 17., 18., 19., 20. §-aiban 
foglaltatnak, d) Bizonyítvány arról, hogy a 
tanítók (tanítónők) a 32. §-ban előírt esküt 
letették, az intézet igazgatója az általa szolgál-
tatott és aláírásával megerősített adatok való-
diságá írt felelős. 

7. Az egyházmegyei hatóság a kérvényeket 
és azok mellékleteit felülvizsgálja és ha azokat 
a tényeknek megfelelőnek találta, saját véle-
ményével a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez fölterjeszti. 

A miniszter a kérvényeket elbírálja és a 
szükségesnek talált fizetéskiegészítés kiutalvá-
nyozása iránt intézkedik. 

8. A fizetéskiegészíté-i nem a szerzetes-taní-
tók (tanítónők) nevére, hanem azok létszámához 
képest az iskola megjelölésével az iskola fönntartó 
kezéhez utaltatik, bélyegmentes nyugtára, az 
illetékes m. kir. adóhivatalnál (állami pénztár-
nál). A fizetéskiegészítést az iskolafönntartó 
bélyeges nyugta mellett tartozik a tanítóinté-
zetnek, illetve a szerzetes-tanítóknak (tanító-
nőknek) átadni. 

9. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
kiutalt fizetéskiegészítésről egyidejűleg a kir. 
tanfelügyelőt is értesíti, aki viszont erről a 
közigazgatási bizottságnak tesz jelentést. 

10. Ha valamely szerzetes-tanító (tanítónő) 
meghal és a részére kijáró fizetéskiegészítést 
arra az évre az egyházi hatóság már fölvette, 
a helyére alkalmazott tanerő részére a segély 
csak a jövő évtől kezdve utalható ki. 

11. Amennyiben valamely hitközség kebelé-
ben akár a hitközség, akár alapítványok, akár 
magánosok által a jövőben alakíttatik olyan 
róm. kath. hitfelekezeti iskola, melyben a ta-
nítói teendők ellátása szerzetesekre bízatik : 
köteles a hitközség, illetve az iskolaalapító 
vagy az alapítványtevő egy-egy szerzetes-tanító 
részére legalább 600, tanítónő részére évi 400 
koronát, mint minimumot biztosítani azon 
esetre, ha a törvény 35. §-ában foglalt állami 
fizetéskiegészítésben óhajtana részesülni. 

12. A törvény 12. §-ának azon intézkedése, 
mely szerint újonnan szervezett hitfelekezeti 
tanítói állások csak akkor tarthatnak igényt 
állami fizetéskiegészítésre, ha az új állásszerve-
zés a vallás- és közoktatásügyi miniszter elő-
zetes beleegyezésével történik, ezekre az isko-
lákra is kiterjed. 

A törvény 30. §-ában előírt bejelentéseket 
az iskola igazgatója köteles a kir. tanfelügye-
lőnek megtenni. 

13. A szerzetes-tanítók (tanítónők) kötelesek , 
a törvény 32. §-ában előírt esküt az ott meg-
szabott határidő alatt letenni. E kötelezettseg 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 32. SZÁM. 

mindnyájukra kiterjed, akár igénybe veszik az 
állami fizetéskiegészítést, akár nem. E célból 
a kir. tanfelügyelő vagy az egyházi hatósággal, 
vagy pedig az illető intézet igazgatójával 
egyetértőleg megállapítja az eskütétel napját. 
Az eskütétel helye mindenkor az illető iskola 
helyisége. Az eskütételnél mindenkor jelen vaa 
a kir. tanfelügyelő, vagy ha személyes meg-
jelenésében akadályozva volna, annak helyet-
tese. Jelen van továbbá az egyházi hatóság 
képviselője. Ha az esküttevő tanító (tanítónő) 
a vallásnak megfelelő szertartások, ú. m. ke-
reszt, égő gyertya stb. mellett óhajtja az esküt 
letenni, ezt akadályozni nem szabad. Az eskü 
letevéséről jegyzőkönyv veendő föl két példány-
ban, amelyeket a kir. tanfelügyelő vagy he-
lyettese, az egyházi hatóság megbízottja és az 
esküttevő tanító (tanítónő) is aláír. A jegyző-
könyv egyik példánya a kir. tanfelügyelőnél 
marad, a másik az esküttevőnek adatik ki. A 
jegyzőkönyv következőképen állítandó ki : 

J e g y z ő k ö n y v , 
fölvétetett alulírt helyen és napon, alulírottak 
jelenlétében, a szerzetes-tanítók (tanítónők) által 
ellátott róm. kath. népiskola helyiségében, az 
1907. évi XXVII. t.-cikk 32. és 35. § ai által 
elrendelt eskütétel alkalmából. Miután az egy-
házi hatóság képviselője az eskü szentségére 
az illető tanítót (tanítónőt) tanítókat (tanító-
nőket) figyelmeztette, ez (ezek) a törvényben 
foglalt és ide szószerint iktatott esküt: 

„Én N. N. stb. 

letette (letették)." 
Miről jelen jegyzőkönyv két példányban ki-

állíttatott és azok egyike az esküttevőnek ki-
adatott. 

Kelt 190 . évi 
hó n. 

kir. tanfelügyelő. egyházi megbízott, 

esküttevő. 

Ha az esküt az intézet összes tanerői egy-
szerre teszik le, a kir. tanfelügyelő számára 
készült példányt mindnyájan aláírhatják s ez 
esetben csak az esküt tevők részére állíttatik 
ki külön-külön példány. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

Községi és egyéb helynevek. 
Esztergom vármegye. 

I. Esztergomi járás: Bajna községhez tar-
tozó Nagykabláspuszta (eddig Kabláspuszta 
néven). — Bajót községhez tartozó Szarkás 

(eddig Pusztaszarkás kőszén bányatelep néven). — 
Dorog községhez tartozó Obánya (eddig Otelep 
néven), Újbánya (eddig Újtelep néven is), Ár-
pádkőszénbánya (eddig Kőszénbánya néven), 
Dorogi puszta (eddig Körtvélyespuszta és Fő-
káptalanipuszta neveken). — Epöl községhez 
tartozó Epöli puszta (eddig Káptalanimajor és 
Bencziváripuszta neveken). — Kirva községhez 
tartozó Kirvai puszta (eddig Közalapitványi-
major néven). — Mogyorós = Mogyorósbánya. — 
Nyergesújfalu községhez tartozó Pusztamarót 
(eddig Kisrétpuszta néven is). — Pilismarót 
községhez tartozó Basaharcz (eddig István-
téglagyár néven is). — Szent-Lélek =: Pilisszent-
lélek. 

II. Párkányi járás: Búcs községhez tartozó 
Búcsperespuszta (eddig Perespuszta és Kis-
homok neveken). — Ébed községhez tartozó 
Ebedi puszta (eddig Káptalanpuszta néven), 
Hörcsökpuszta (eddig Ebedpuszta, Hörcsög-
puszta és Mattyasovszkypuszta neveken). — 
Karva községhez tartozó Máriamajor (eddig 
Farkas néven), Felsőpuszta (eddig Wisni né-
ven), Nagypuszta (eddig Braun- és Kobekpuszta 
neveken), Sándormajor (eddig Szarvasypuszta né-
ven).— Kéty=Érsekkéty községhez tartozó Érsek-
puszta (eddig Kétyi puszta és Pusztakéty neve-
ken). — Kisújfalu községhez tartozó Szélhordta-
puszta (eddig Szélhordópuszt a néven is).—Magyar-
Szölgyén = Magyarszőgyén községhez tartozó 
Várhelypuszta (eddig Ivanics I. és Ivanics II. puszta 
külön neveken). — Muzsla községhez tartozó 
Papmajor (eddig Szentvendelpuszta néven is). — 
Nagyölved községhez tartozó Rétföldimajor 
(eddig Pipiskemajor néven is). — Német-
Szölgyén = Németszőgyén községhez tartozó 
Alsóhidegvölgy (eddig Hechtpuszta és Farkas-
puszta neveken), Felsőhidegvölgy (eddig Hideg-
völgy néven. — Sárkány = Sárkányfalva. 

III. Esztergom rend. tan. városhoz tartozó 
Kenyérmezőmajor (eddig Nixprod néven is). 

= A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága f. évi augusztus hó 26-án, hétfőn, 
d. e. 8 órakor a Váci-utcai Újvárosház köz-
gyűlési termében tartja évi rendes közgyűlését, 
melyre az egyetemes tanítógyülés kiküldötteit, 
a tanítóegyesületek képviselőit és az érdeklő-
dőket tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. A 
tanítói nyugdíjtörvény revíziója. 4. A tanítók 
az egyetemen. 5. Indítványok. A közgyűlés 
után társas ebéd lesz, d. u. 4 órakor pedig 
volt elnökünknek, Somlyay Józsefnek síremlé-
két avatjuk föl. Kozma László, elnök. Hajós 
Mihály, titkár. 

s£X$Oe 
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Mesterségek szótára. 
Ezt a szerény címet viseli az a tartalmas 

és tanulságos munka, amely az akadémia meg-
bízásából írójában Freeskay Jánost, kiadójában 
pedig Hornyánszky Viktort dicséri. A munka 
nem idei, de nem is régi keletű. Tartalma és 
célzatánál fogva azonban a mű, dacára hogy 
nem egészen új, ami sajátságos viszonyaink 
között még sokáig aktualitással fog bírni. Ez 
okból, de meg annakokáért is, hogy ráirányít-
suk az illetékes körök figyelmét, azt hisszük, 
hogy nem végzünk hiába való munkát, ha 
rövidesen megemlékezünk róla. 

Az egész műből mindössze öt füzet akadt 
kezünk ügyébe. De az öt füzet is bepillantást 
enged a többibe. És élénken bizonyítja, hogy 
értékes könyvvel állunk szemben. A kezeink 
között levő füzetek szólanak egyenként : a fa-
és rézmetszésről, az asztalosmesterségről, a fésűs-
mesterségről, a bodnármesterségről, és végre a 
könyvnyomtatásról. A füzetes vállalat azóta, 
amint halljuk, közös fedelet is kapott és piacra 
is került. Hogy van e kelendősége, arról nem 
szól a krónika. De hisszük, hogy nircs, mert 
nálunk a komoly munkáknak alig van kelete. 

A főcím fogyatékosságából azt lehetne követ-
keztetni, hogy az egész elaborátum nem egyéb, 
mint az egyes mesterágakban használatban levő 
szavak élettelen névjegyzéke, vagyis közönséges 
dikcionárium. Ámde a dolog épen nem így áll. 
Az egyes mesterségeknek ugyanis nemcsak mű-
szaki mozzanatai és eközben használatos szerei, 
hanem ezeknek szakszerű magyarázatai is kellő 
méltatásra találnak a könyvben. Még pedig 
olyan bőségesen és szemléletesen, hogy olvasása 
közben szinte magunk előtt látjuk a különféle 
műhelyi eszközöket, ezeknek a munkaközben való 
használatát, magát a munka járását, forgását, 
az anyag kidolgozását egészen addig a pontig, 
amíg az bevégzettségének teljes kialakulásáig ér. 

A munka ekkép, amint látszik, nemcsak érté-
kes, hanem érdekes is. Még pedig nemcsak a 
céhbeliekre, hanem magára az avatatlan közön-
ségre is. És csak sajnálni lehet, ha az ipari 
vi ágban, mint ahová a mű különösen szánva 
van, nagyobb forgalomra nem talál, hanem 
csaknem „holtkéz" birtok marad. Mert a mű 
a föntebbiek szerint erősen rászolgál arra, hogy 
leveleit iparosaink, de különösen a most nevel-
kedő mesterinasok mennél többet forgassák már 

csak azért is, mert lapjain az ipari élet minden 
mozzanatának és eszközének olyan magyaros 
elnevezésével találkoznának, aminőre idáig még 
egy könyv sem adott példát. Egyszóval nem-
csak a különböző iparágak teknikai forgását 
és eszközeinek leírását, használatát magyarázza, 
hanem azok nyelvi életének nemzeti irányban 
való fejlesztésére is világot gyújt. Kinek volna 
pedig erre nagyobb szüksége, mint a magyar 
iparosnak, a magyar iparossegédnek és a magyar 
mesterinasnak ? 

Tudjuk ugyanis, hogy mesterségeinknek leg-
többje idegen keletű. Ez az idegenszerűség ter-
mészetesen mesteri nyelvezetünket is idegen 
elemekkel rakta meg. Ennek a nyelvbeli ide-
genszerűségnek a genezise egész Szent Istvánig 
nyúlik vissza. A nagy király téveteg eszméje, 
hogy csak a többnyelvű ország lehet erős és 
számíthat állandóságra : n az ipari életen is érez-
tette romboló hatását. 0 ugyanis a magyarok 
félrelökésével a várak körül idegen, főleg német-
ajkú mestereket telepített le. Ezek természe-
tesen behozták magukkal a nyelvüket is. És 
ami ismét természetes, nyelvüket rányomták az 
ipari szervezetre is. Azóta csaknem ezer év telt 
el. És még mindig nem tudtunk kigázolni abból 
a feneketlen mocsárból, amelybe ez a német 
invázió belesodorta a magyar mesterséget. Mert 
hát sajnos, ipari nyelvezetünk igen nagy száza-
lékban még ma is német emlőkön éldegél. 

Nos, a szóban levő munka akar ezen a sze-
gényes és hozzátesszük: szégyenletes állapoton 
segíteni. Az író minden tehetségét, tudását, 
fáradtságát belevitte ebbe a műbe, csakhogy 
iparunk nyelvezetét nemzetivé tegye, azt mes-
tereink lelkébe átültesse és azt ottan meg-
gyökeresítse. Kutatott a mult mohos emlékeiben, 
a jelen és a mult idők ipari tallózatán, csak-
hogy ipari életünk nyelvében nemzeti karaktert 
kapjon. És ez a legnagyobb mértékben sikerült 
is neki. Mert könyvében minden ipari eszköz-
nek és műveleti jelenségnek, amelyeket idáig 
mind német szóval jelöltek, megtalálhatók a 
magok magyarnyelvű egyértékesei. Még pedig 
nem szolgai utánzásban, hanem ha lehetséges 
volt, a magyar nyelv törzsökéről leszüretelve. 

Mi úgy találjuk, hogy ez a könyv nem muzeális 
elhelyezésre, hanem az élet célzatával lett írva. 
Ekképen nem gyapotba göngyölve kellene azt 
tartanunk, hanem bele kellene ömleszteni az 
ipar szervezetének ereibe, hogy az ottan föl-

y 
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szívódván, ipari nyelvezetünknek nemzeti jelleget 
adjon. Mely ér volna pedig erre legalkalmasabb, 
mint a mesterinas-iskola ? Vigyük be azért ezt 
a könyvet oda, liogy az szellemével áthatva a 
sarjadó nemzedéket, nemzeti életünknek ebben 
a vonatkozásában is újhodást hozzon létre ! 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

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

Kinevezte: Krajszler Lajos és Győri Péter 
dombiratosi róm. kath. el. isk. tanítókat a 
dombiratosi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Schnei-
der Dániel, Neugebauer Lajos, Nagy Gabriella, 
Ecker György és Kádas János nagyvázsonyi 
fel., ill. magán el. isk. oki. tanítókat, ill. tanító-
nőket a nagyvázsonyi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tókká, illetve tanítónőkké; Trnovszky Sámuel 
ambrózfalvi ág. ev. el. isk. tanítót az ambróz-
falvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Branyiczky 
Endre és Vállay Jenő végegyházai közs. el. 
isk. tanítókat a végegyházai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká ; Marycz Endre és Mincsik Irma per-
benyiki közs. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
perbenyiki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Wittchen Aladár nándorhegyi, Faragó 
Kálmán, Botescu János, Erdélyi János ruszka-
bányai és Portscher Miklós ruszkiczai társulati 
el. isk. tanítókat a nándorhegyi, ill. a ruszka-
bányai és a ruszkiczai áll. el. isk-hoz r. taní-
tókká; Hoffmann Ferenc és Steiger Gusztáv 
kátyi közs. el. isk. tanítókat a kátyi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká ; Salamon Jenő sághi róm. 
kath. el. isk. tanítót a sághi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Zmeko Erzsébet nagyszelmeczi róm. 
kath. el. isk. tanítónőt a nagyszelmeczi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Gürtler Károly, Hajdú 
Mihály, Ravasz Antal, Sin István, Szabó Már-
ton, Szalay Kálmán, Takács Jenő és Török 
János orosházai közs. el. isk. tanítókat az oros-
házai áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Beregszászy 
Károly, Kovács Sámuel, Mózes Imre, Nagy 
Gyula, Szepesik János, Tóth Károly, özv. 
Hóllósné Ilidvégi Jolán, Szilágyi Erzsébet, Asz-
talos Mária és Nagy Malvin miskolezi közs. 
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket a miskolezi 
ál. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; 
Králitz Vilma ópécskai róm. kath. el. isk. és 
Kellner Ch. Vilmos ópécskai izr. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt az ópécskai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá, ill. tanítónővé; Márton Károly dobsina-
gölniczvölgyi áll. el. isk. állandó h. tanítót 
ugyanezen áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Józsa 
Gerő szamosudvarhelyi ev. ref. el. isk. tanítót 
a szamosudvarhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Krajnákné Oláh Ilona oki. tanítónőt a rako-
viczai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Sztojanovits Illés nadaljai közs. el. isk. tanítót ; 
Incze Margit radinnai közs. el. isk. tanítónőt. 

Szolgálattételre berendelte : Munka Ilona 
abaújszinai áll. el. isk. tanítónőt a szebenvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Jelen minőségében áthelyezte: Ember 
Gergely medvesi és Vrána Ferenc stájerlaki 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Kamaráth 
Gizella tiszakarádi áll. óvónőt a magyarszovátai 
áll. óvóhoz ; Gorzó Hona zayugróczi áll. óvónőt 
az iványii áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Bogdán Ágoston 
oláhhodosi gör. kath. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 820 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kocsis Elek barátosi nyug. községi el. 
isk. tanító özv., szül. MiJuüy Máriának évi 420 
K-t ; néh. Kroner a f f József volt középrevuczai 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szüL Kuchta 
Máriának évi 545 K-t; néh. Weigel Sámuel 
bakabányai áll. el. isk. tanító özv., szül. Czvicsek 
Paulának évi 700 K-t; néh. Patócs Márton 
szabadkai közs. el. isk. tanító özv., szül. Kará-
csonyi Teréznek évi 720 K-t ; néh. Klein Sala-
mon szegedi nyug. izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Häuser Amáliának évi 700 K-t; néh. Fritz 
Ferenc nyug. sámfalvi róm. kath. tanító özv., 
szül. Czipauer Annának évi 400 K-1 ; néh. Joó 
Henrik soltvadkerti nyug. ág. hitv. ev. el. isk. 
tanító özv., szül. Schmidt Karolinnak évi 393 
K-t ; néh. Haupt Mihály volt temesvári közs. 
felső keresk. isk. tanár özv., szül. Schannen 
Teréznek évi 1026 K-t ; néh. Kirn Imre fövény -
pusztai nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Palánki Máriának évi 387 K 50 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Az 1907. évi XXVH. t.-c. 

végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás 2. 
§-ának a lakásbéreket megállapító részébe hiba 
csúszott be. Helyes a törvény szövege, amely 
szerint a IH. lakbérosztályba sorozott közsé-
gekben évi 360 K, a IV. lakbérosztályba soro-
zott községekben pedig évi 300 K lakásbér jár.— 
1907. évi kinevezés. Hasonló esetről ezidő-
szerint még nincs tudomásunk, ennélfogva föltett 
kérdéseire határozott választ nem adhatunk. — 
Sz. G. P.-Sztimre. A szokásos díj tudtunkkal 
4 K, ezenfelül bélyegdíj fejében 1 K fizetendő.— 
B. Ö. Postáivá. 1. Forduljon a kir. tanfel-
ügyelő úrhoz, esetleg a vármegyei közigazg. 
bizottsághoz. 2. Ha nincs róla írása : nem pöröl-
het. — G. H. Mucsfa. Szíveskedjék egyenesen 
a konzervatórium igazgatóságához fordulni. — 
E. J. Kerek. Kérdésével az ottani viszonyokat 
ismerő kir. tanf. úrhoz tessék fordulni. — 
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L. L. Füzesgyarmat. Az 5%-os iskolai adót 
a birtokán nem lakó tulajdonosra is kivethetik. 
Szíveskedjék a lapunk 32. számában megjelent 
közigazgatási bírósági ítéletet elolvasni. — 
Kincstári tanító. 1. Az oly kérdések elbírá-
lására, melyekre sem a törvény, sem pedig az 
Utasítás ki nem terjeszkedik : egyedül a minisz-
térium hivatott. Nem bocsátkozhatunk tehát 
az olyan dolgok fejtegetésébe, melyek a törvény 
és az Utasítás körén kívül esnek. 2. Összesen 
mintegy 400 tanítót vettek föl s körülbelül 
háromszor annyian folyamodtak. Okmányait azon 
hatóságtól kérje vissza, ahol azokat beadta. — 
M. I. Lápat Ő. A kérdezett község a IV. lak-
bérosztályba van sorozva. Különben az 1907. 
évi XXVII. t.- c. végrehajtása tárgyában kiadott 
Utasításban a községeknek a lakbérfokozatok 
szerinti fölosztása is bennfoglaltatik. Lapunk-
ban annakidején ezt is közzé fogjuk tenni. — 
C. P. Moroda. Azáltal, hogy a hitfelekezet 
egyik iskoláját beszüntette, a tanítót elbocsá-
tani nem lehet. Tessék csak bejelenteni az 
iskolaszék határozatát sürgősen a tanfelügyelő-
ségnek. — M. R. B.-Gyula. Állami kezelésbe 
vétel esetén a községi kisdedóvodánál eltöltött 
szolgálatának évei csupán a nyugdíj szempont-
jából jönnének beszámítás alá ; magasabb fizetés 
és korpótlék tekintetében azonban eddigi szol-
gálata figyelembe nem jöhet. — B. F. Pencz. 
A hivatkozott törvénycikket tévesen értelmezi, 
mert nyugdíját szolgálati éveinek arányában 
mostani nyugdíjigénye után számítanák. — 
L. M. Szarvas. Olyan fizetést, amely még nincs 
meg, nyugdíjigényébe be nem tudhatnak. Ha 
tehát az a célja, hogy az új törvényben bizto-
sított magasabb fizetéssel nyugdíjaztassák, úgy 
előzetesen tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a nagyobb fizetés kiszolgáltatására és 
ennek arányában nyugdíjigényének fölemelé-
sére és csak azután kérje végellátását. — 
1). M. Sály i. A községi képviselőtestület tagjai-
nak felerésze értékképviselőkből (virilistákból), 
másik felerésze pedig a választó közönség által 
választott tagokból áll; tagjai ezeken kívül az 
elöljáróság kebeléből még azok, kik állásuknál 
fogva szavazati joggal bírnak a képviselőtestület 
közgyűlésén (ilyenek a kis- és nagyközségek-
ben a bíró, jegyző, orvos, közgyám). A tanító 
azon a címen, mint köztisztviselő, sem az elöl-
járóságnak, sem a községi képviselőtestületnek 
hivatalból nem lehet tagja, de lehet a kép-
viseletnek értékképviselő vagy választott tagja ; 
az előbbi minőségben adója kétszeresen számí-
tandó. Ha minden köztisztviselő hivatalból tagja 
lenne a képviselőtestületnek, ugyan hány tag-
ból állana ez oly helyeken, hol a tisztviselők 
száma jelentékeny ? — B. L. Seprős. Bár-
melyik tanfelügyelőség útján terjeszthetik föl 

a közösen aláírt kérvényt. — Korpótlék. E 
kérdésről ugyanezen rovatban közelebb nyilat-
koztunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Címadományozás. A király Kacskovics 

Mihály dr. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszteri osztálytanácsosnak, a kisdedóvodák 
és a nem állami jellegű népiskolák osztálya 
vezetőjének, a miniszteri tanácsosi címet és 
jelleget adományozta. Az új miniszteri taná-
csosnak fontos poziciójában rendkívül sokat 
köszönhet a magyar kultúra ; széles ismeretköre 
és nagy tudása kiválóan közreműködött az 
1907. évi XXVII. t.-c. és annak végrehajtása 
tárgyában kiadott Utasítás megalkotásában és 
sok része van abban is, hogy a törvényben a 
magyar nemzeti irány oly erősen kidomborodik. 
Igaz szívvel gratulálunk a jól megérdemelt 
kitüntetéshez. 

— A züllött gyermekek védelme. Andrássy 
Gyula gróf belügyminiszter a züllésnek induló 
gyermekek oltalmáról nagyfontosságú körren-
deletet intézett a vármegyei törvényhatóságok-
hoz, az állami gyermekmenhelyek igazgatóihoz 
és a vármegyei árvaszékekhez. A vármegyékhez 
intézett körrendeletében a miniszter sajnálatát 
fejezi ki, hogy a hatóságok eddig a környe-
zetükben erkölcsi romlásnak kitett, vagy zül-
lésnek indult tizenöt éven aluli gyermekek 
legnagyobb részével, mint közönséges bűnö-
sökkel bánnak el. A rendelet megszabja, hogy 
különbséget kell tenni a tizenöt éven aluli, 
züllésnek indult, de bűncselekményt el nem 
követett gyermekek között, továbbá a bűntett 
vagy vétség elkövetésekor még tizenkét éven 
aluli gyermekek és azon 12—15 éves gyer-
mekek között, akik ellen kihágás miatt indult 
meg az eljárás. Ez esetek mindegyikében meg-
szabja a rendelet az eljárást. Meghagyja a ren-
delet, hogy ha a jogi értelemben vett elhagya-
tottság nem állapítható meg, de a hatóság 
konstatálja, hogy a gyermekek eddigi környe-
zetükben romlásnak vannak kitéve,. akkor az 
ilyen gyermeket a megállapított módok mellett 
a legközelebbi gyermekmenedékhelyre kell szál-
lítani. A miniszter elvárja az összes hatóságoktól, 
hogy a gyermekek megmentéséhez fűződő nagy 
társadalmi és állami érdekre való tekintettel, 
a szociális érzés magaslatán igaz odaadással 
hajtsák végre rendelkezéseit. A miniszter han-
goztatja, hogy a gyermeknek az állami mene-
dékhelybe való fölvétele, avagy kisegítő intéz-
ménybe való elhelyezése se a családra, se a 
gyermekre egyáltalában nem megbélyegző. Az 
emberszeretet intézményei ezek, — mondja a 
rendelet — amelyek szülői gonddal és gyön-
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gédséggel veszik oltalomba a züllésnek indult 
gyermeket, hogy védve, nevelve megmentsék 
őt — a börtöntől. A gyermekmenedékhely 
igazgatóihoz intézett rendeletében aziránt intéz-
kedik a belügyminiszter, hogy az ilyen gyer-
mekek számára családi telepeket létesítsenek. 
Minden egyes gyermek adassék a telepbizottság 
egy tagjának felügyelete alá, hogy a gyermek 
érdekében lelkiismeretesen gyakorolják vele 
szemben az oltalmat. A züllésnek indult gyer-
mekek oltalma és megmentése épp olyan köte-
lessége legyen a menedékhelynek, mint az 
elhagyott gyermekeké. Végül harmadik rende-
letében azt mondja a belügyminiszter az árva-
széknek, hogy e magasztos hivatásának gyakor-
lásában ne vezesse fiskális szempont. Aki igazán 
züllött, vagy züllésnek van valóban kitéve, az 
többe kerülhet a társadalomnak, ha nincs gon-
dozás alatt, mint amibe a godozás kerül. Az 
új rendelkezések október 1-én lépnek életbe. 

— Horvátországi állapotok. A Budapesti 
Hírlapból vesszük át a következő horvátországi 
levelet: „Ha betekintünk egy-egy horvát köz-
ségi iskolába, legott föltűnik, hogy Magyar-
ország az ő térképükön nincs együtt Horvát-
országgal és Szlavóniával s hogy olvasókönyvük 
a magyar földrajzon egészen átsiklik. Magyar-
országot és a magyar birodalmat ábrázoló 
térképet iskoláik falán nem látni. De igenis 
látni térképet, mely Horvát- Szlavonorsz ágokat 
külön, vagy Boszniával együtt tünteti föl. Az 
iskolának a nemzeti, tudniillik „horvát nemzeti" 
propaganda előmozdítá-ában jó segítője, sőt 
tán irányítója is: a plébános. Megtörtént, hogy 
a plébános izgatás eímén bepörölt egy magyar 
kalmárt azért, mert egy magyar iskola fölállí-
tása ügyében aláírásokat mert gyűjteni. Ezzel 
az iskola ügye dugába dőlt. Megesett egy 
helyütt, hogy a plébános a beíráshoz szükséges 
anjakönyvi kimutatáson a magyar szülőket 
majdnem végig — kevés kivétellel — horvát 
anyanyelvűeknek igtatta be, illetve mutatta ki. 
Ennek a következése aztán az lett, hogy 145 
magyar iskolaköteles növendékből 112-őt töröl-
tek s beírták a horvát iskolába. Ha valakinek 
a neve horvát vagy német hangzású volt, lett 
légyen bár az törzsökös magyar — mégis be-
írták a horvát iskolába. A tiltakozás hiábavaló 
volt. AB iskolát és a magyarajkú lakosságot 
állandóan zaklatják. liojcs úr bekövetelte a 
horvát területen létesített magyar iskolák köny-
veit, hogy illetékes kritikussal megbíráltassa. 
A bírálatban az a tendencia is kifejezésre jut, 
hogy Horvátország önálló állami test és nem 
foglalható a magyar birodalom keretébe. Ez 
a Pliverics-féle közjog. Es hogy ennek a vak-
merő értelmezésnek súlyt is adjon az osztály-
főnök ú r : megtiltotta a IV. osztályú olvasó-

könyvek Hazánk területe című olvasmányának 
úgy olvastatását, mint magyarázását. Egyik 
tanfelügyelő külön Horvát-Szlavon-térképet kö-
vetelt a Julián-intézetben. Megtiltották az V. 
és VI. osztályos magyar földrajz és ugyanezen 
osztályokban tanítandó történelem oktatását. De 
csak magyar könyvből. Horvátból már szabad. 
Megbüntetik az oly ev. ref. lelkészt, aki magyarul 
és horvátul merészeli vezetni anyakönyveit. 
(Csak horvátul szabad.) A magyar népet ki-
rekesztik jogaiból. Mikor Rojcsra és társaira 
kellett szavazni, akkor nem kellett illetőség, 
nem a jogfolytonosság, akkor a beszármazott 
lakos háromnegyed évi bentlakás után is kap-
hatott szavazati jogot. De ha a községi ügyek 
intézésébe kellene beleszólni a magyarok érde -
kében, akkor a magyarnak „nincs právája", 
ami annyit jelent, hogy nincs joga. Aki a köz-
ségi erdőből egy galyat letör, vagy egy lapátnyi 
földet ki mer bányászni, azt irgalmatlanul meg-
büntetik. Szintúgy az oly magyar szülőt, kinek 
gyermeke csak egy órát is mulaszt az iskolá-
ban: legott öt-tíz koronára bírságolják meg." 

— Méhészeti kongresszus. Az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület a Baranya negyei 
Méhészeti Egyesülettel karöltve, az országos 
mezőgazdasági és ipari kiállítás keretében, 
Pécsett, f. évi augusztus hó 22-én és 23-án 
országos méhészeti kongresszust s vele kapcso-
latban időleges méhészeti kiállítást rendez. A 
kongresszus föladatát képezi, hogy a méhészeti 
tudomány és gyakorlat, valamint a méhter-
mények értékesítése terén fölszítien levő kérdé-
sekben a.gyakorlati méhészek közreműködésével 
állást foglaljon és a méhésztársakoak törek-
véseik és működésükre nézve irányt adjon. Az 
országos méhészeti kongresszussal egyidejűleg 
élőméhek, méhtermékek, méhészeti eszközök s 
a méhészeti irodalomból kiállítás tartatik, végül 
a kongresszuson jelenlevők részvételével a kon-
gresszus rendező-bizottsága nagyobb és tanul-
ságosabb méhészetek megtekintésére és tanul-
mányozására kirándulást fog rendezni. Az orszá-
gos méhészeti kongresszus tárgyai fontosságánál 
és a kiállítás érdekességénél fogva megérdemli, 
hogy minden méhész társunk, aki esak teheti, 
azon részt vegyen és jelenlétével a kongresz-
szusnak tekintélyét és határozatainak súlyát 
emelje. 

Tartalom : A fiatal korszak a magyar judika-
turában. Lakatos Lajos. — Utasítás. — Községi és 
egyéb helynevek. — A Magyarországi Tanítók Orszá-
gos Bizottsága. — Szünóra : Mesterségek szótára. 
Szabó Kálmán. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



J f 
•ECI./ évfolyam, 35. szám- Budapest, 1907 augusztus 22. 

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 . 

Mearjelenik 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. 
À lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI ITÏ0MDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n e m a<J mils: vissza. 

Magyar iskola nemzetiségi vidéken. 
Kétségtelen, hogy hazánk legnehezebb 

viszonyú vármegyéje Hunyad. Ha végig-
lapozzuk történelmünket, megállapíthat-
juk, hogy a legválságosabb események 
sok-sok esetben e vármegye területén 
játszódtak le. A török invázió alatt e 
vármegye volt hazánk egyik kapuja, 
amelyen át igyekezett az ellenség be-
hatolni. A vajdahunyadi vár, a zajkányi 
(vaskapui) és az alkenyéri emlékszobor 
történelmünk Hunyadi korának meg-
örökítői. A dévai várrom és a várhegy 
lábánál ma is jó karban álló Bethlen-
kastély Erdély aranykorában játszottak 
főszerepet. A piskii honvédemlék sza-
badságharcunk egyik dicső fegyvertényé-
nek hirdetője. A hosszú küzdelmek alatt 
megritkult magyarság sorait idők folytán 
azonban a Zsil völgyén föihúzódó oláh-
ság töltötte ki, s lassanként nemcsak 
a folyton apadó magyarság helyét fog-
lalta el, hanem a védtelenül magára 
maradt s megfogyatkozott magyarságot 
is kezdte magába olvasztani. Az elha-
talmasodott s a folytonos beáramlások-
kal állandóan erősbödő oláhság végre 
önmaga is a magyarság ellen fordult, 
ellenségként irtván az őket befogadó 
magyarságot. Valamint a múltban az 
oláh lázadások melegágya és legfőbb 
színtere Hunyad megye volt, úgy a 
jelenben is e vármegye területén észlel-

hető leghevesebben minden oláh moz-
galom. A vármegye sok falujában lát-
ható róm. kath. vagy ev. ref. templom 
romjai, valamint a följegyzések igazolják, 
hogy csak egy századdal is ezelőtt még ezen 
templomok romjai körül magyar lakos-
ság honolt, míg ma idegen i t t már a 
magyar szó is, s legföljebb a községbeli 
lakosok családi nevei mutatják, hogy az 
illetők magyar törzsből származók. A 
czebei Janku-fa, az algyógyi betemetett 
kút stb., az oláh lázadások szomorú em-
lékei is i t t vannak. A haza sorsának 
jobbra fordultával kormányaink bölcsen 
átlátták, hogy a magyarságra nézve élet-
kérdés az eloláhosodásnak nemcsak gá-
ta t vetni, hanem az elveszett véreinket 
is visszaszerezni, valamint az oláhságot 
kivéve az eddigi magyarellenes izgatók 
hatása alól velünk szoros testvéri 
kapcsolatba hozni. A nagy munka sike-
res végrehajtása elsősorban is az állami 
elemi iskolák működésétől váratott . 
Hunyad vármegye főbb helyein csak-
hamar meg is kezdték működésüket az 
áll. el. iskolák, s mindenütt, ahol arra 
hivatott kezekbe té te te t t le az iskola 
vezetése, azok a követelményeknek szé-
pen meg is feleltek. Hogy milyen siker-
rel képes egy jól vezetett áll. el. iskola 
hivatását betölteni, annak egyik szép 
példáját tünteti föl a hunyaddobrai 
háromtanerős áll. el. iskola. Abból az 
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alkalomból, hogy a hunyadmegyei ált. 
tanítóegyesület a folyó évi június hó 
18-án Dobrán tar tot ta meg rendes nagy-
gyűlését, nem lesz érdektelen néhány 
vonással megfesteni ezen iskola fejlődé-
sének és kifejtett munkásságának képét, 
igazolásául annak, hogy az áll. el. iskolá-
nak nemzetiségi vidéken mily nagy hi-
vatása van, s a reájuk fordított óriási 
anyagi áldozatok nem hiába hozatnak 
meg. 

Dobra a megszűnt határőrvidék egyik 
főhelyét képezte, s a csíki székelyek 
egy századának volt állomáshelye. A ka-
tonai szolgálat s a vidéket elözönlő 
oláhság hatása alatt a székely huszár-
század leszármazottjai lassan-lassan el-
oláhosodtak, s midőn a határőrvidék 
megszűnt, má • nyoma sem volt magyar-
ságuknak. A nemes határőrök utódai 
oláhoknak tekintették magukat s val-
lásra nézve is a gör. kel. felekezetbe 
olvadtak. így történhetett meg azután, 
hogy a határőrvidék megszűntével az 
iskolai célokra adományozott kincstári 
javak míg másutt községi jellegű isko-
lák fönntartására biztosíttattak, addig a 
dobrarészi kincstári vagyon, hogy, hogy 
nem, a gör. kel. felekezeti ós oláh tan-
nyelvű elemi iskola javára engedtetett 
át. A magyarság által ily elvesztett 
helyen létesíttetett az 1885. évben az 
egytantermes áll. el. iskola, s az iskola 
első tanítójául Márton Gergely, jó csíki 
székely neveztetett ki. A vármegye nép-
oktatási ügyének tulajdonképeni alap-
vetője és akkori nagyérdemű tanfel-
ügyelője: Réthy Lajos, az ifjú tanítót 
ezen szavakkal bocsátotta ú t j á ra : „Ked-
ves fiam! Nem sok jóval bíztathatom, 
az ön munkásságától várjuk, hogy az 
iskola ott gyökeret verjen." Az ifjú meg 
is felelt a reá váró munkának. A tisz-
tára oláhajkú lakosság között eleinte 
sok küzdelme volt. Az erős gyökérzettel 
bíró oláh tannyelvű iskolával szemben 
egy magyar tannyelvű iskola alapjait 
kellett leraknia, s azt életerős intéz-

ménnyé fejlesztenie, holott erre a biz-
tosító kellékek hiányoztak. Az ő egyé-
niségétől függött ezen iskola jövője; a 
csaknem negyedszázados mult igazolja, 
hogy ő szerencsés kézzel rakta le ezen 
iskola alapjait s vetette el a magyar 
haza érdekeit tápláló magvakat, mert a 
kifejlett erős iskola most már terebé-
lyes faként árnyékolja be a vidéket s 
hirdeti nemzeti létünk erősbödését, gya-
rapodását. Az ifjú tanítónak mindenek-
előtt az oláh nyelvet kellett elsajátíta-
nia, azután meg tanulók szerzéséhez 
kellett fognia, mert a beiratkozás ideje 
meddő maradt. Eljárt a piacra, megláto-
gatta a gyermekes szülőket s cukorral, 
dióval csalogatta a gyermekeket iskolá-
jába. Karácsonyig sikerűit 13 tanulót 
összetoborzania, akikkel azután munká-
hoz is fogott. Kitartó buzgalmával, ta-
pintatos bánásmódjával három év alatt 
oda jutott , hogy a tanulók száma meg-
haladta a 90-et. Rövid idő alatt három-
tanerőssé kellett az iskolát fejleszteni, 
s mire az iskola negyedszázados fönn-
állását fogja ünnepelni, bizonyára a 4 ik 
tanterem is be fog már népesülni. Va-
lóságos kerületi iskolává fejlődött ki a 
dobrai áll. el. iskola a letelt idő alatt, 
mert a vidékbeli községekből is nemcsak 
a néhány magyar család, hanem az oláh 
lelkészek, tauítók és jobbmódú földmí-
vesek iä ide adják gyermekeiket a ma-
gyar beszéd elsajátítására és a hazafias 
magyar érzés beszí vására. Iskolánkkal 
szemben a rivális oláh iskola folyton 
sorvad, s ha a nemzetiségi izgatással, 
valamint a szegénységgel és a babona-
ság sötétségével küzdő népet ezerféle-
képen nem nyomorítanák meg, továbbá, 
ha a magyar kincstári alap bőséges ka-
mata nem táplálná, bizony-bizony ma 

; már híre sem volna ezen fogyatékos 
j iskolának, s állami iskolánk áldásos 
j munkássága a község összes lakosságára 

gyakorolhatná jótékony és fejlesztő ha-
tását. Dacára a nemzetiségi túlzók ré-
széről áll. el. iskolánk ellen kifejtett 
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tevékeny munkásságnak, ma már oda-
jutottunk, hogy a lefolyt 1906/7. tan-
évben míg a dobrai oláh tannyelvű 
iskolába járt 123 tanuló, addig az állami 
iskolának 132 tanulója volt, s hiszem, 
hogy az örvendetes gyarapodás ezután 
már fokozottabb erővel következik be 
s a népet itt egyedül boldogító állami 
iskola rövid idő alat t teljesen ura lesz 
a helyzetnek. Hogy ez be fog követ-
kezni, arról a lefolyt tanítói nagygyű-
lésen résztvettek mindegyike meggyő-
ződhetett. A dobrai áll. el. iskola magyar 
szellemű hatása ugyanis impozáns mó-
don nyilvánult meg a tanítói nagygyűlés 
alkalmával. A vonaton érkező tanítóság 
lelkes és magyaros fogadtatásban része-
sült. A község bírája: Takács Miklós, 
a,kinek atyja bár még ev. ref. vallású 
magyar ember volt, fia mégis csak férfi-
korában tanult meg magyarul, hazafias 
szellemű magyar beszéddel fogadta az 
érkezőket, melyhez a nemzetiszínű zász-
lók erdejével kivonult tanulók és hozzá-
tartozóik kiáltották az éljent. 

A bevonulást az iskolából kikerült s 
debreczeni csikós-viseletbe öltözött ifjú-
ság lovasbandériuma nyitotta meg. A 
csinos és jómódú mezővároska utcáin 
és piacán végigvonuló tanítóságot a la-
kosság mindenütt barátságos fogadta-
tásban részesíté. A díszes áll. el. iskola 
bejárati lépcsőjénél Márton Gergely, az 
iskola igazgatója üdvözlő beszédében a 
többek között találóan mondta: „Mint 
a jó anya meglátogatja gyermekeit, hogy 
megismerje sorsukat, úgy a jó anyát 
képviselő tanítóegyesület képében el-
jöttetek ti is ide, hogy meggyőződjetek 
az egyesület gyermekét képező ezen 
iskola sorsáról. Amint láthatjátok kedves 
testvéreim, mi ezen őrállomásunkon 
igyekeztünk hivatásunkat betölteni s 
magyar hazánk javára szolgálni." Való-
ban, ezen iskola méltó őrállomása ma-
gyar hazánknak, s ha eljutunk végre 
oda, hogy nemzetiségi vidékeinket min-
denütt ily őrhelyek hálózzák be, s az 

őrhelyek mindenikén oly hivatásszere-
te t te l töltik be helyüket az őrszemek, 
mint itt, akkor önmagától fog valóra 
válhatni legfőbb óhajunk: az egységes 
magyar nemzeti állam kiépítése. 

A dobrai áll. el. iskolánk munkássága 
s az itt lefolyt tanítói nagygyűlés újabb 
tanulságul szolgálhat arra, hogy nemze-
tiségi vidékeken: 

1. az áll. el. iskolák egyedül hivatot-
tak az elidegenült magyarság visszaszer-
zésére és a nemzetiségeknek hazafias és 
magyar szellemű nevelésére; 

2. az egy helyen való hosszú szolgá-
lat a sikeres működésnek egyik főkel-
léke; 

3. a színmagyar vidékről származó 
ifjú tanító alkalmazása a legkedvezőbb; 

4. a tanítói nagygyűlésnek a vidéki 
helyeken való megtartása az ottani 
iskola munkásságára és hatására jóté-
tékony és erősbítő befolyással van. 

Ezeket azért állíthatom, mert itteni 
működésem alatt mindjobban meggyő-
ződöm arról, hogy áll. el. iskoláink közül 
különösen azok értek el nagyobb ered-
ményt, amelyeknek tanítói ifjú korukban 
kerültek az iskolához s oláhul mitsem 
tudtak. Ma ők a nép vezetői. A Néptanítók 
Lapjában megjelent cikkeimben idevonat-
kozólag már hosszabban foglalkoztam, 
s most csak annyit említek föl, hogy 
különösen a fölvidékről és a székelyföldről 
idekerülő tanítók tudnak az itteni viszo-
nyok között a legkedvezőbben elhe-
lyezkedni. Ők ugyanis teljesen új lég-
körbe jutván, igyekeznek ahhoz alkal-
mazkodni, s odatörekszenek, hogy a 
talált állapotokat megjavítsák s a 
származásuk vidékén otthonos dolgo-
kat terjesszék és megkedveltessék. Az 
oláhsággal vegyestn lakó magyarságból 
származó tanítók azonban az itteni vi-
szonyokkal szemben többnyire közöm-
bösek. Az itteni állapotokhoz gyermek-
koruktól hozzászokva, nincsen oly erős 
érzékük a kisebbszerű dolgok megítélé-
séhez, mint a más légkörből idekerülők-

35* 
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nek, s emellett az oláhság elleni ide-
genkedésben fölnevelődve, természetsze-
rűleg nem. is lehetnek oly alkalmasak 
egy új életirány ós ú j szellem megho-
nosítására ós fejlesztésére, mint a szín-
magyar vidékről származó s nemes 
ambícióktól eltelt tanító. Ha azt akar-
juk tehát, hogy az oláh nemzetiségi 
vidéken levő összes iskoláink a dobrai 
s a hozzá hasonló áll. el. iskoláinkkal 
egy színvonalon álló munkásságot fejt-
senek M s így egymást támogassák, 
ezen iskolákhoz lehetőleg a legjobban 
beváló fölvidéki és székelyföldi fiatal 
magyar tanítókat alkalmazzuk, s tegyük 
nekik lehetővé, hogy állomáshelyükön 
az életfönntartáshoz szükséges kellékek 
(jó lakás, kert stb.) meglegyenek, hogy 
így állomásukról ne kívánkozzanak el 
s megelégedve tölthessék be hivatásukat. 
Tanítóegyesületeink pedig gyűléseik he-
lyét folyton változtassák s a távolabb 
fekvő vidékeken működő áll. el. isko-
láinkat is részesítsék a gyűlés jótékony 
hatásában. 

Ha a népoktatásunkat irányító körök 
a nemzetiségi vidékek áll. el. iskoláihoz 
a legalkalmasabbnak bizonyult erőket 
mindenkor tervszerűen alkalmaznák, s 
ha az alkalmazott erők mindenkor hiva-
tásszerűen és egy helyben töltenék be 
állásukat, remélhetnők, hogy egy-kót 
évtized múlva a nemzetiségi vidékeken 
működő áll. el. iskoláink mindenikénél 
gyönyörködhetnénk olyan szép képben, 
mint amily szép képet tár t elibénk a 
dobrai áll. el. iskola a tanítói nagy-
gyűlés alkalmával. Az ilyen gyűlések 
kedves napok emlékét örökítik meg. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

Amerikai népoktatás. 
Hogy Amerika (az Egyesült Államokról van 

szó) a nagy arányok hazája úgy politikai, köz-
gazdasági, mint kultúrális tekintetben, közismert 
mondás. Kevésbé ismert azonban az, hogy 
miben is áll voltaképen ez a nagyarányúság ? 

A kérdésre adott feleletek meglehetősen el-
térők. Némelyek bámulattal szólanak az ame-

rikai mindenoldalú fejlődés kolosszális arányai-
ról, mások e nagyszerű fejlődésnek fölszínességét 
mutogatják, míg egyesek főleg a groteszk 
vonásokat látják. 

A nagyszabású fejlődésnek csupán egy ága 
van, melyről mindenki több-kevesebb elismerés-
sel beszél: ez a népoktatás. 

A nagyszabású gazdasági termelés (a gazda-
ság minden ágában) nemcsak a termelést veze-
tők, hanem az abban résztvevő munkások 
részéről is fokozottabb értelmességet követel. 
A jobb és könnyebb megélhetés és az intelli-
gencia között talán sehol sem olyan szoros a 
kapcsolat, mint Amerikában. Innét a népoktatás 
nagy becsülete. 

Az amerikai népoktatás az egész nemzet 
védelme és gondos pártfogása alatt áll. Azt a 
szeretetet és figyelmet, melyben a nemzet a nép-
oktatást részesíti, már az iskolák külseje el-
árulja. A legtöbb községben az iskola a leg-
monumentálisabb épület. S a fölszerelés is meg-
felelő. A legtöbb iskola egészen modern úgy 
higiéniai, mint pedagógiai tekintetben. Az ameri-
kai polgár büszkesége az iskola, melyet a kul-
túra templomának' nevez és tart. 

Az amerikai elemi iskolának azonban nem 
annyira a külseje, mint a benne lakozó élet az, mely 
a figyelmet a legteljesebb mértékben megérdemli. 

Áz amerikai népiskolában az Egyesült Álla-
mok demokratikus, szabad szellemének megfelelő 
élet uralkodik. Amerikát, mint minden más 
egyébben, itt sem köti a hagyomány. Az ame-
rikainak, mint ilyennek, szellemét nyűgöző 
hagyományai nincsenek. Az ősök épen azért 
vándoroltak ki, hogy a hagyományok jármától 
szabaduljanak. Az amerikai tehát, valamint más 
téren, úgy a népoktatás terén sem sokat teke-
tóriázik; nem vesztegeti az idejét és életét 
meddő kontempláció val ; a cselekvés embere ő. 
Amit jónak lát, azt egyszerűen megvalósítja. 
Nem gyárt bölcs és kevésbé bölcs elméleteket, 
hanem megvalósítja az egészséges gondolatokat. 

Ez a magyarázata annak, hogy az amerikai 
iskola szellemben a világ legmodernebb iskolája. 
Sehol a világon nem szakítottak olyan mértékben 
a nálunk is oly sokat gáncsolt, de azért teljes 
erejében levő verbalizmussál, mint Amerikában, 
hol Parker nek az élő szó, a szemlélet, a cselek-
vés apostolának elvei az iskolákban életre kelnek. 

Az amerikai nép cselekvő nép, az amerikai 
jellem fővonása a cselekvés szeretete. E jellem-
vonás domborodik ki az iskolában is, mely a 
cselekvés elve alapján neveli az értelmet, cselek-
vésre készíti elő a gyermeket. Amerikában 
tesz legnagyobb haladást az általános ember-
nevelés eéljait szolgáló kézimunka (kézügyesség, 
slöjd), vesz legerőteljesebb lendületet a cselek-
véssel egybekötött természet után való rajzolás. 
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Az amerikai iskola teljesen az embernevelés 
szolgálatában áll. Minden elv, minden gondolat, 
minden cselekedet erre vonatkozik. Erre van 
irányítva céltudatos akarattal. Ez a nevelés, 
amint ők mondják: homocentric, azaz mindenben 
az embertől kiinduló s az emberhez visszatérő. 
Amerikában minden az emberért van. Az ember 
a cél. És nem lehet eszköze semmi más ú. n. 
nagy célnak, mert a nagy cél egyedül ő, az 
ember. 

A nevelési irányelvnek megfelelőleg az iskola 
a szó legteljesebb értelmében közös iskola, mely-
ben a teljes egyenlőség uralkodik. Az amerikai 
iskola állami iskola. Kivételek természetesen 
vannak. A szabadság hazájában, hol a szabad 
egyház a szabad államban gondolata első ízben 
öltött minden nagyobb megrázkódtatás nélkül 
alakot, nem ismerik a türelmetlenséget. Vannak 
tehát az államiak mellett felekezeti, társulati 
és magániskolák is; de az utóbbiak teljesen a 
maguk erejére vannak utalva ; valamint egészen 
a maguk erejéből élnek és virágoznak az egy-
házak, melyeknek a felekezeti iskolák szolgá-
latokat tesznek. Amerikában államilag segélye-
zett felekezeti iskola nincs. 

Az amerikai iskolában nincs hitoktatás. Ez 
a család és egyház dolga. S elvégzi derekasan. 
Amerika sokkal vallásosabb és sokkal többet 
áldoz kultusz (vallási) célokra, mint az óvilág 
bármely állama. 

Az amerikai népiskola jelentékeny anyagi 
áldozatokba kerül. S a nagy áldozatok ódiuma 
még sem terheli az iskolát. Egyrészt azért 
nem, mert a köztudatban van, hogy az iskolára 
áldozni nemzeti becsületkérdés, másrészt pedig 
az iskolaadó kivetése és beszedése nem kelthet 
ódiumot. A többi közadókkal együtt vetik ki és 
hajtják be az összes közoktatási költségek fede-
zésére szükséges összegeket és osztják szét, 
iskolafokozatok szerint. 

Hogy a koedukáció (fiúk és lányok együtt-
nevelése) mennyire el van terjedve Amerikában, 
az általánosan ismeretes, valamint az is, hogy 
a koedukáció onnét indult hódító útjára. 

Az amerikai nevelés jellemző vonása az 
egyéniség figyelembevétele. Az egyéni nevelés 
legszorosabban kapcsolódik az emberneveléssel. 
Az ember nem abszolút jelenség, az egyénben 
jelentkezik. Minél tökéletesebb az egyén, annál 
különb az ember. 

Az egyéni erők kifejtésére mi sem alkal-
masabb, mint a munka, mely nemcsak a testet 
erősíti és ügyesíti, hanem a szellemi fejlődésnek 
is a legjobb és egyedül szeretett, mert leg-
természetesebb gimnasztikája. Ezért van olyan 
nagy tere az amerikai iskolában a kézügyes-
ségnek. 

(Székely udvarhely.) Ember János. 

U t a s í t á s 
a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára, 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 
községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól 
szóló 1907. évi XXVII. törvénycikk végrehajtása tár-
gyában. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 1907. évi 76.000. sz. a. kelt rendeletével. 

(Befejező közlemény.) 
VII. FEJEZET. 

Eljárási szabályok a közigazgatási bizottságok 
számára. 

51. §. 
Az 1907. évi XXVII törvény alapján a 

községi és hitfelekezeti elemi iskolai tanítók 
járandóságai körül fölmerülő vitás ügyekben 
való közigazgatási eljárás szabályozása. 

Az 1. § tüzetesen kijelentvén, hogy a köz-
ségi és fel eke? eti iskolai tanítók törvényesen 
megállapított járandóságai közigazgatásilag biz-
tosíttatnak : ezen biztosítást célzó közigazgatási 
eljárás a következőkben állapíttatik meg, illetve 
szabályoztatik. 

A törvényhatóság közigazgatási bizottsága 
az 1876. évi XXVIII. t.-cikk 6. § ának 2. pontja, 
illetőleg az 1876. évi VI t.-cikk 36. és 32. 
§-ai, valamint az 1907. évi XXVII. t.-cikk 10. 
§ ának rendelkezései értelmében illetékes első-
fokú indokolt határozatot hoz mindazon ese-
tekben, midőn az érdekelt tanító vagy jogutóda, 
ezek meghatalmazottja, esetleg a kir. tanfel-
ügyelő vagy valamely közigazgatási közeg a 
közigazgatási bizottság előtt panaszt emel 
amiatt, hogy: 

a) a tanítói járandóságokat az iskolafönn-
tartó nem a törvény 2. és 3. §-aiban megálla-
pított mennyiségben, vagy hogy nem a törvény 
6. § ában megszabott esedékesség szerint, ille-
tőleg késedelmesen szolgáltatja ki ; 

b) amiatt, hogy a tanító javadalmáról föl-
vett jegyzőkönyvből, vagy okiratból valamely 
oly javadalmi tétel kihagyatott, amely a taní tó 
tényleges járandóságát képezi, vagy hogy a 
javadalom megállapításánál egyes tételek érték-
megállapítása nem helyesen történt; 

c) amiatt, hogy az iskolafönntartó a tanítói 
fizetés egy részét képező terménybeli járuléko-
kat vagy nem az előre megállapított mennyi-
ségben és minőségben, vagy nem a meghatá-
rozott időben szolgáltatja ki ; 

d) amiatt, hogy a tanítói fizetés egy részét 
képező szolgálmányokat az iskolafönntartó nem 
a megkívántató módon és nem a kellő idő-
ben teljesíti, úgy, hogy ebből a tanítóra kár 
háramlik ; 

e) amiatt, hogy a tanítói fizetés kiegészíté-
sére az iskolafönntartó államsegélyért nem 
folyamodik, jóllehet a tanítói javadalmat a 
törvény 2. és 3. § aiban megállapított össze-
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gekig nem tudta biztosítani, vagy nem bizto-
sította, vagy habár az iskolafönntartó biztosí-
totta ugyan e járandóságokat, de a tanító 
azokat csak részben kapja meg; végül ha pa-
nasz tétetik 

f ) amiatt, hogy a törvény 14. §-a ellenére 
a megállapított és biztosított tanítói, illetőleg 
kántortanítói fizetést az iskolafönntartó bármi 
okból leszállíiotta vagy megcsonkította. 

Az a), c) és d) pontokban foglaltakra nézve 
a jelen szakasz első bekezdésében érintett egyé-
nek panasztétel előtt a járási főszolgabíró (pol-
gármester) útján törvényes igényük kielégítését 
szorgalmazzál;. 

Ha ezen közeg az igényt jogosultnak tar t ja , 
a hátralékos, illetőleg hiányosan kiszolgáltatott 
járandóságok sürgős behajtása iránt intézkedik, 
illetőleg azokat behajtja. 

A főszolgabírónak az igény visszautasítása 
vagy az annak alapján tett intézkedése ellen 
az azzal meg nem elégedő fél a törvényható-
sági közigazgatási bizottságnál panasszal élhet. 
A panasz a főszolgabírónak a behajtás iránt 
tett intézkedésére felfüggesztő hatással van. 
A közigazgatási bizottság a főszolgabírói intéz-
kedést megvizsgálja s amennyiben szükségesnek 
látja, a tényállás földerítése céljából az érde-
keltek belevonása mellett a helyszínén tárgya-
lást rendel el. 

A tárgyalást a főszolgabíró, rendezett tanácsú 
és törvényhatósági joggal fölruházott városok-
ban a polgármester foganatosítja. 

A tárgyalás folyamán a főszolgabíró (polgár-
mester) az iskolafönntartó helyi hatóságot 
(iskolaszéket), az érdekelt tanítót, a panaszt 
emelő hatóságot vagy magánegyént és a netán 
bejelentett tanukat kihallgatja, a tényállás föl-
derítésére szükséges okmányokat a felektől be-
vonja és a kihallgatott egyének vallomásának, 
valamint a felek észrevételeinek, kifogásainak 
jegyzőkönyvbe vételével a valódi tényállást 
megállapítja. 

A jegyzőkönyvbe vett vallomások a vallo-
mást tevő előtt fölolva-andók, az esetleges 
észrevételek feltüntetendők s ezek hiteléül a 
vallomást tevő aláírása kiveendő. 

A tárgyalás szóbeli és nyilvános. 
A tárgyalást vezető közeg az egész tárgya-

lás anyagát az illetékes közigazgatási bizottság 
elé terjeszti, mely az ügyben elsőfokú érdem-
leges határozatot hoz. 

A panasz beigazolása esetén a jelen szakasz 
a) és d) pontjaiban foglalt esetekben a köz-
igazgatási bizottság a főszolgabírót (polgár-
mestert) a törvény 10. §-ának figyelembe vétele 
mellett a hátralékoknak közigazgatási úton 
való behajtására a véghatározatban utasítja. 

A főszolgabíró (polgármester) köteles a 

hátralék behajtásának megtörténtét a közigaz-
gatási bizottságnak 30 nap alatt bejelenteni, 
a behajthatatlanság esetén a törvény 13. §-a 
értelmében szükséges további intézkedések meg-
tétele végett a nemleges záloglási jegyzőkönyvet 
jelentés mellett bemutatni. 

A b ) pontban foglalt esetben a közigazgatási 
bizottság a törvény 8. §-a alapján az érték-
megállapítás újból való foganatosításának en-
gedélyezése végett szükséges lépéseket a jelen 
Utasítás 16., 17. és 18. §-ai alapján teszi meg. 

Ha a c) pontban foglalt esetben a panasz 
beigazoltatott, a közigazgatási bizottság a tör-
vény 7. §- a, illetőleg ennek 2. bekezdése alap-
ján az iskolafönntartót véghatározatilag kötelezi 
a terményjárandóságok megállapított értékének 
azonnal készpénzben leendő kiszolgáltatására. 

Az e) pontban körülírt panasz esetében a 
szükséghez képest a hátralékos, illetőleg hiányzó 
összegek behajtását elrendeli s úgy ezen, vala-
mint az f ) pontban körülírt par asz esetében 
az iskolafönntartót a törvény 13. §-a alapján 
az államsegélynek záros határidő alatt leendő 
kérelmezésére a törvényben megjelölt követ-
kezmények terhe alatt kötelezi, vagy a törvény 
14. §-a alapján a jelen Utasítás 16., 17. és 18. 
§-aiban foglalt eljárást alkalmazza, illetve az 
államsegély fölemelését ezen eljárás lebonyolí-
tása után a mini'zter előtt javaslatba hozza. 

A tárgyalással járó s a kir. pénzügyigazga-
tóság mellé rendelt számvevőség által érvénye-
sítendő és szabályszerű határozattal megállapí-
tott költségek magánpanasz esetén, amennyiben 
a panasz alaptalannak bizonyulna, a panasztevőt, 
egyébként az elmarasztaltat terhelik. 

Ha a tárgyalás hatósági följelentés követ-
keztében hivatalból rendeltetett el, marasztaló 
határozat esetén az elmarasztaltat, egyébként 
az államkincstárt terhelik. 

A költségek összege és az, hogy ki van 
annak viselésére kötelezve, a határozat rendel-
kező részébe mindenkor fölveendő. 

A határozat tüzetesen indokolandó, abban a 
fölebbezési határidő mindenkor pontosan meg-
jelölendő s az érdekelteknek vétív mellett kéz-
besítendő. 

A közigazgatási bizottság azon véghatároza-
tai ellen, melyeket a jelen szakasz a), d), e) 
és ^pontjaiban körülírt panaszokat érintőleg 
első fokon hozott, a határozat vételétől számí-
tott 15 nap alatt a vallás és közoktatásügyi 
miniszterhez van fölebbezésnek helye. A b), 
valamint a c) pontban foglalt esetből kifolyó-
lag a közigazgatási bizottság által hozott vég-
határozat ellen az utóbbi pontot érintőleg akk or, 
ha azon vitás kérdés fölött dönt a bizottság, 
hogy az értékszámítás helyes alapon tör-
tént-e, Yagy hogy a járandóság megfelel-e a 
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törvény rendelkezéseinek, végül ha annak ki-
szolgáltatása, vagy beszedése tárgyában dönt, 
a meg nem elégedő fél az 1907. évi XXVII. 
t.-cikk 8. §-ának 4. bekezdése, illetőleg az 
1896. évi XXVI. t.-cikk 51. § ának 1. és 2. 
pontja értelmében, a b) pont esetében 30, a 
c) pont esetében 15 napon belül a m. kir. köz-
igazgatási bírósághoz panasszal fordulhat. 

52. §. 
A hatóságok és jogkereső felek tájékozódá-

sának könnyítése végett a következőkben föl-
soroltatnak azok az esetek, amelyekben a jelen 
törvényből kifolyólag a közigazgatási bizottság 
hatásköri illetékességgel bír és elsőfokú hatá-
rozatot hoz. 

Úgymint : 
1 Ha a tanító változás esetén az Utasítás 

5. §-a értelmében a segédtanítónak félévi al 
kalmazását meghosszabbítja, illetőleg önálló 
osztáb vezetésre engedélyt ad. 

2. Ha a tanító reszére törvényileg megálla-
pított lakás vagy lakbérigény címén emelte;ik 
panasz vagy kifogás. 

3. Ha a korpótlék esedékességének időpontja 
vitássá tétetik. 

4. Ha az Utasítás 14. §-ának 4. bekezdésé-
ben foglaltak szerint a tanítói fizetés részét 
képező helyi járulékok megállapításának szük-
ségességét illetőleg határolni kell. 

5. Ha a közigazgatási bizottság az Utasítás 
16. § ábaa mondottak szerint a javadalmi 
jegyzőkönyvet, vagy a 19. § értelmében be-
mutatott tanítói díjlevelet elfogadhatónak nem 
tartja, és így a javadalmi jegyzőkönyvet érin-
tőleg az Utasítás 17. §-a, illetve a díjlevelet 
érintőleg, annak 31. és 32. §-ai értelmében 
eljárnia kell. 

6. Ha a község avagy a felekezeti iskola-
fönrtartó a törvényszerű tanítói járandóságo-
kat nem biztosította s ekkép az Utasítás 21. 
§-ának 4. bekezdése, illetőleg a törvény 13. §-a 
értelmében a tanítói járandóságok behajtása 
iránt intézkednie kell. 

7. Ha fölszólamlás történik az Utasítás 21. 
§-ának 8. bekezdése értelmében amiatt, hogy 
az iskolafönntartó azonnal képes volna meg-
adni a törvény 2. és 3. § aiban biztosított já-
randóságokat, de nem teszi: ez esetben az 
iskolafönntartónak anyagi helyzetét megvizs-
gálva, ahhoz képest esetleg kötelezi a fönntar-
tót a három évi idő lejárta, tehát 1910 szept. 
30-ika előtt az elöljek ett járandóságok fizetésére. 

8. Ha a közigazgatási bizottság valamely 
tanítói álláson a törvényes követelményeknek 
meg nem felelő tanítót talál, és az Utasítás 
24. §-a értelmében a tanító eltávolítása iránt 
kell határozatot hozni. 

9. Ha az Utasítás 33. §-ának utolsó bekez-
dése értelmében és a törvény 14. §-ának utolsó 
bekezdésében jelzett javadalomcsökkenés foly-
tán intézkedésre van szükség. 

10. Ha a tanítói változásoknak, vagy a taní-
tói javadalomban történt változásoknak be nem 
jelentése következtében a tanítóra, vagy az 
államkincstárra, illetőleg az országos tanítói 
nyugdíjintézetre háramlott kárt érintőleg az 
anyagi felelősséget kell megállapítania. 

11. Ha a törvény 21. §-a alapján a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által a hitfeleke-
zeti elemi népiskolához kinevezett tanítónak 
állásába karhatalommal leendő beiktatására van 
szükség, az Utasítás 38. §-ának 10. bekezdése. 

12. Ha a 200 koronát meghaladó állam-
segélyt élvező tanítói állomás betöllése körüli 
eljárás vitássá tetetett. 

13. Ha az Utasítás 40. §-áaak 9. bekezdése 
értelmében a községet a községi jellegű ismétlő-
iskola fölállítására kell kötelezni. 

14. Ha a törvény 22. §-ának 1. pontjában 
fölsorolt vétségek valamelyikének fönnforgása 
esetén a községi iskolai tanító ellen a fegyelmi 
eljárást kell elrendelni. 

15. Ha a törvény 23. §-ának 7. bekezdése 
értelmében a hitfelekezeti elemi iskolai tanító 
ellen a miniszter által elrendelt fegyelmi vizs-
gálathoz a közigazgatási bizottság kiküldött 
jére nézve intézkedni kell. 

16. Ha a törvény 28. § a értelmében a hit-
felekezeti iskola fönntartóját a magyar nyelv 
sikertelen -tar ítása miatt segédtanító alkalma-
zására kell kötelezni, végül 

17. ha a törvény 29. §-a értelmében nyug-
díjazott tanító helyének betöltésére nézve az 
iskolafönntartónak haladék adása iránt kell 
határozni. Természetesen ezen fölsorolás, mint 
az a bevezető részben említtetett, tájékozódás 
céljára szolgál és egyáltalán nem zárj* ki, hogy 
a közigazgatási bizottság a törvényből folyó 
más eseteket is közigazgatási jogszolgáltatási 
ténykedésébe bele ne vonhasson és illetékes 
tárgyalás alá ne vehessen. 

A közigazgatási bizo':tság a 4.. 5. 7., 9. és 
12. pontok ai itt fölsorolt esetekben, ha annak 
szüksége fönnforog, határo' athozatal előtt hely-
színi tárgyalást is rendelhet el. 

A helyszíni tárgyalás megtartásának mód-
jára, a tárgyaló közegre, a tárgyalás alakisá-
gaira és a tárgyalási költségekre nézve ugyan-
azon szabályok érvényesek, melyek a jelen 
Utasítás 16., 17., 27. és 51. §-aiban foglaltat-
nak. A közigazgatási bizottság a most fölsorolt 
esetekben hozott határozatairól az érdekelteket 
vétív mellett értesíti. 

A 16. pont alatt említett esetben, ha a tör-
vény 28. §-ában említett fegyelmi eljárást a 
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közigazgatási bizottság saját jogán foganatosí-
totta, a fegyelmi ítélet rendelkező részében a 
fegyelmi választmánynak kell a segédtanító 
alkalmazására az iskolafönntartót kötelezni. 

A közigazgatási bizottságnak a 4. és eshető-
leg az 5. pontban fölsorolt esetekben hozott 
határozatai ellen annak vételétől számítót! 15 
nap alatt a m. kir. közigazgatási bíróság előtt 
van panasznak helye, a többi pontok esetében 
ugyanazon határidőn belül a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez élhetni fölebbezéssel. 

Gróf Apponyi Alber t . 

A magyarosodás akadályai. 
Nemzetiségekkel szemben türelem a magyar-

nak eddig csak töviseket termett. Ahelyett 
azoaban, hogy ezeket valaha ellenük fordította 
volna, a nála szinte természetté vált előzékeny-
ségénél fogva mindenkor mint vendégekkel 
bánt ; őket a magáéhoz hasonló előjogokban 
részei íté ; szokásaikat, nyelvüket soha nem bán-
totta ; a magáénak elsajátítását tőlük nem köve-
telte, sőt előzékenységében annyira ment, hogy 
az ő nyelvüket is megtanulta. 

A művelődés haladtával pedig, mikor a nem-
zeti nyelvnek tudása, főleg a közlekedés töké-
letesedésével, a haza minden polgárára nézve 
nélkülözhetetlenné vált, gondoskodott módokról, 
melyekkel élve, mindenki úgy sajátíthatja el a 
nemzet hivatalos nyelvét, hogy míg úton-útfélen 
fönnakadás nélkül végezheti ügyes-bajos dolgait, 
a saját anyanyelvét mégsem kénytqlen elfelej-
teni. Ezt, mint régen, most sem követeli a 
magyar nemzet. Ellenkezőleg, községeknek, 
felekezeteknek egyaránt enged iskolákat tar-
tani; azokban a tananyagot, tankönyveket ön-
maguk állapíthatják meg, tanárokat, tanítókat 
szabadon választhatnak, csupán azt kívánja 
tőlük: éljenek ebbeli türelmével, engedékeny-
ségével úgy, hogy hazafias szellem ápolása mel-
lett minden idegenajkú polgára a hazának, saját 
jól fölfogott érdekében, annyira sajátítsa el a 
magyart, mint hivatalos nyelvet, hogy mást meg-
értsen s magát megértethesse. 

Ettől azonban — évtizedes törvényes intéz-
kedés dacára — általán még mindig messze 
állunk. Egyes nemzetisegek, illetőleg azok lel-
ketlen vezetői utópiák felől álmodozva, jobban 
mondva a népre való befolyásukat, ezzel pedig 
zsebüket féltve, visszaélnek a magyar nemzet 
előzékenységével, türelmével ; nemcsak szóval és 
tettel gördítenek a nemzet önzetlen törekvése 
elé akadályokat, de ezen törekvés ellen a leg-
több sikert ígérő eszközökkel, a tankönyvekkel 
is mernek nyiltan, leplezetlenül küzdeni. 

Ennek igazolásául bemutatok egy olyan tan-
könyvet, melynek használata mellett nemcsak 

lehetősége vétetik annak, hogy tömérdek tótajkú 
gyermek sajátíthatná el édes nemzeti nyelvünket, 
de ellenséges indulatra is hangoltatik az ural-
kodó, az ország jellegét megadó nemzet ellen, 
vagy legalább egyáltalán nem alkalmas arra, 
hogy nyelvünket, intézményeinket megszeret-
tesse azokkal, kiknek java oly önzetlenül céloz-
tatik. 

E könyv Skolnik (tankönyv) pre skoli evan-
gelicke a. v. (ág. ev. népiskolák s. ámára) vydal 
nitriansky semiorat (kiadta a nvitrai esperesség) 
V. Senici tlacon Jana Pezna Spol 1906. (nyo-
matott Szenic, Pezsu János és Társa, 1906.) 

Az elemi iskolai tananyagot, sőt ennél többet 
is — a számtan és magyar nyelvtan kivéte-
lével — nyolc részben, amint megjelölni fogom, 
tót nyelven tárgyalja, csakis zárjelben közöl 
magyarul hely- és más neveket. 

Az első rész a vallástané: tót nyelven a 
keresztény egyház történelme (3—58. oldalon). 

A második rész: Zemepis címen (59—152. 
oldalon) fejezetek szerint földrajzi ismereteket 
tartalmaz, még pedig I. alatt, Uvod (bevezetés), 
földrajzi előismereteket nyújt a III. osztály 
részére. Ebben meríti ki : a szülőhely, lakóhely, 
házsor, utca, község, falu, mezi város, város, 
magán- és középület, határ, látóhatár, világ-
tájak, föld felülete, térkép, járás fogalmát, úgy 
azonban, hogy ezek ismertetése közben egjetlen 
magyar kifejezést sem használ, azokat kizárólag 
tót nyelven tárgyalja 

Majd Nyitra vármegye földrajzát adja szintéa 
tót nyelven, magyarul csakis zárjelben a megye, 
a járás, a helységek neveit közli. A vármegye 
áttekintését azonban kizárólag tótul tanulják e 
tankönyvet használó gyermekek. Nyelv szerint 
a megye lakóit (65. oldal) elősorolva, első 
helyre teszi a tótot, másodikra a magyart 
(madári, olv. madjari). Mint nemzetet, a magyart 
a második, a tótot ellenben, mint nemzetiséget, 
a statisztikai sorrendtől eltérőleg, az első helyre, 
a németet pedig a harmadikra teszi ; hozzá a 
magyart madárinak mondja, ezzel is nemzeti 
voltát tagadni óhajtván, lévén tótul a magyar, 
mint nemzet, „Uhor". Hasonló tévedésbe pedig 
— mondjuk szándékosan — számtalanszor esik. 

A II. Uhorsko (Magyarország), IV. osztály 
részére, fejezet alatt mindenekelőtt Magyar-
ország hegyeit és síkságait sorolja elő tót 
nyelven. Magyar kifejezést csupán hármat hasz-
nál (Magyarország térképe, Nagymagyaralföld, 
Kismagyaralf'öld). Majd az ország folyóit és 
tavait sorolja elő ; a Csallóköz elnevezésen kívül 
itt is csupán zárjelben használ négy magyar 
nevet (Balaton-, Fertő , Velenczei- tó, Ferencz-
csatorna). Azután az ország éghajlatáról beszél, 
megemlékezvén a nevezetesebb fürdőhelyekről, 
de Ó- és Új-Tátrafüredet „Smokovec"-nek, 
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Trencséntepliczet „Trencianska Teplicé"-nek, 
Pöstyént „Piestány"-nak mondja. Nem tesz 
azonban e helyen is említést Mehádia, Herkules, 
az erdélyi és balatonvidéki valóban nencsak 
országos, de világhírű fürdőkről s üdülőhelyekről. 
Persze, a tótoktól lakott földön túl szerzőre 
nézve misem létezik. Elősorolja továbbá a 
magyar birodalom részeit s a lakosok számát 
jelöli meg. A magyarokat itt is madárinak 
mondja, mint általán mikor nemzetiségek közt 
beszél róluk, nehogy a tótajkú gyermek vala-
hogy nemzetnek tekintse. Yégül rátér Magyar-
országnak vármegyék szerinti leírására, azt 
tanítván, hogy az országnak 63 vármegyéje öt 
kerületre oszlik föl : a dunáninneni, a dunántúli, 
a tiszáninneni, a tiszántúli és az erdélyi kerü-
letre. Kerületek szerint is tárgyalja a vár-
megyéket, de úgy azok, mint a helységek neveit 
tótul, tulajdonképeni törvényes neveiket leg-
följebb zárjel közt említi, több mellől azonban 
ez is elmaradt. Az idegenajkú gyermek tehát 
a szó alatti könyvből tanulja : Pozsony helyett 
Presporok, Szentgyörgy helyett Sv. Jur, Bazin 
helyett Pezinok, Aranyosmsróth helyett Zlate 
Morovce, Bakabánya helyett Pukanec, Gödöllő 
helyett Jedlovo, Balassagyarmat helyett Balas-
darmoty, Újvidék helyett Novi Sed, Győr helyett 
Rab, Székesfehérvár helyett Stolni Belehr id, 
Pécs helyett Pätikostoli, Igló helyett Nova Yes, 
Ungvár helyett Uzhorod, Máramarossziget he-
lyett Sihot, Fiume helyett Rieka, Zágráb helyett 
Záhrebe, Kisküküllő megye helyett Malekoke-
lovska, Nagyküküllő helyett Yelkokokelovska 
stb., stb. ; Budapest helyett Pest-Budin, melyet 
szerző csupán fő- s nem egyúttal szék- (a 
siedelnovo) városnak mond; leírásánál említést 
nem tevén a budai honvédemlékröl, Petőfi, Deák, 
Széchenyi, Baross és más nagyjaink szobrairól, 
Mosovce (Mosócz) mellett azonban megemlíti 
Jan Kollart (Kollár Jánost). Mivoltáról tudni-
illik, hogy tót költő, hallgat ugyan, de mégis 
fölemlíti ; nem hasonlóul a maga helyén Arany 
Jánost, Vörösmarthy Mihályt, Komáromnál pl. 
Jókai Mórt, Rimaszombatnál Tompa Mihályt. 
Zemplén, Borsod, Nógrád megyéknél egyáltalán 
nem ejti módját, hogy II. Rákóczy Ferencről, 
Munkácsnál, noha fölemlíti, Thököly Imréről, 
Zrínyi Ilonáról megemlékezzék. Pedig ez lénye-
gesebb, még a tótajkú gyermekre is, a könyv 
adatánál, t. i., hogy a munkácsi vár jelenleg 
állami fogházul szolgál. Vagy miért hallgatja 
el, hogy Fiume (Rieka) lakói közt magyarok 
is vannak; azokat olaszoknak és horvátoknak 
jelezvén csupán, mikor Fiúméban 3000 nél több 
magyar is lakik. Magyar név még zárjelben 
sincsen: Brezova (Breznóbánya), Zvolen (Zó-
lyom), Lubietova (Libetbánya) s mások után 
(70., 71. oldal). 

A III. fejezet alatt az osztrák császárságot 
tárgyalja tót nyelven, magyarul csupán zár-
jelben jelezvén a tartományok s egyes hely-
ségek neveit. 

A IV. fejezet alatt Európát, illetőleg ennek 
tartományait ismerteti, de csakis zárjelben közli 
az országok (tartományok) neveit is magyarul. 

Az V—IX. fejezetek alatt (V—VI. osztály 
részére) ismerteti a többi világrészt: Ázsiát, 
Amerikát, Ausztráliát; majd természettani és 
csillagászati földrajzból nyújt ismereteket, azon-
ban kizárólag tótul, zárjelben sem juttatván 
magyar elnevezéseknek helyet. 

À harmadik részben: Dejepis Ühorska cím 
alatt már zárjelben sem jelezvén, hogy Magyar-
ország történetéről van szó, mindössze 32 
oldalon (118 —141.) előbb a legrégibb népekről 
emlékszik meg : az egyiptomiakról, izraelitákról, 
görögökről, rómaiakról, majd áttér a magyarok 
történetére, mint eddig, folytatólag és kizárólag 
tót nyelven elősorolván azok elődjeit, tüzetesen 
foglalkozván persze a tótokkal, rámutatván azok 
származására; hogy a legrégibb időktől foglal-
koztak földmíveléssel, állattenyésztéssel, méhé-
szettel, iparral s e téren mint müfar gók (! ?) 
ácsok, szíjgyártók, hajóépítők tűntek ki. Hogy 
szétszórtan laktak, mivel egy családnak a bir-
toka a hajléka körül terült el. Mint pogányok 
hittek egy főistenben, ki mindent teremtett s 
azt fönntartá. Volt azonkívül a jónak s rossz-
nak, gonosznak, szeleknek, zivatarnak istene; 
tavasznak istennője, életnek, halálnak, világos-
ságnak stb. istene. Isteneik iránt tiszteletüket 
énekekkel, imákkal templomokban, ligetekben, 
hegyeken fölállított oltárokon bemutatott áldo-
zatokkal mutatták ki. A tótok királyok alatt (! ?) 
éltek, kik közül Rastislav idejében (846—870.) 
Cirill és Method honosította meg köztük a 
keresztény vallást. Ezekután, mikhez ugyan szó 
fér, míg a húnokról 8, az avarokról 4 sorban 
emlékszik meg, bölcsen hallgat a húnok művelt-
ségéről, persze, hogy a tótok háttérbe ne szorul-
hassanak, rátér a magyarokra, itt is nemzetiség 
gyanánt madari szóval (221.) említvén őket; 
három sorban végez a honfoglalással, bővebben 
szól a magyarok vallásáról, foglalkozásáról ; 
Zoltán és Taksony egyszerű megnevezése mel-
lett, Géza és István megkeresztelkedéséről 
történt megemlékezés után jelzi, hogy a magya-
roknak 23 királya volt az Árpád-házból. 14 a 
vegyes házból, míg a Habsburg-házból 1526-tól 
a mai napig 15. Ezután az Árpád házbeli 
királyok közül I. István, I. Endre, I. Béla, 
I. László, Kálmán, IV. Béla és III. Endre 
királyokkal foglalkozik; I. István és I. László 
mellől kihagyván a „Szent" jelzőt. A vegyes 
házból való királyok közül megemlékezik Róbert 
Károly, Nagy Lajos, Zsigmond, Mátyás, II. 
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Ulászló, II. Lajos, Ferdinánd és Zápolyáról ; 
a Habsburg-házból származó királyok közül 
I. Ferdinánd, Miksa, Rudolf, H. Mátyás és 
II. és III. Ferdinándról, I. Lipót, I. József, 
i n . Károly. Mária Terézia, II. József, II. Lipót, 
I. Ferenc, Y. Ferdinándról, kinek kapcsán elő-
sorolván a magyar nemzeti vívmányokat, foly-
tatólag a következő tét es tanítást nyújtja (140. 
oldal, második kikezdés): „Midőn azonban 
Magyarország ezeknél is több kívánsággal járult 
a bécsi kormány (! ?) elé s azt a bécsi tanács-
adók megtagadták, nagy háború támadt Magyar-
ország és a bécsi hatalom közt." 

Köztudomás szerint Magyarország nem kívánt 
többet, de a bécsiek a kivívottat sokallván mtg, 
hogy attól megfoszthassák, bujtották föl a 
uemzetiségeket a magyarok ellen, kik önvédelme 
következtében támadt a nagy háború. Bármit 
tanítsz tehát, igazat taníts, főleg a hiszékeny 
gyermekeknek ! 

A negyedik részben: Ustavoveda cím alatt 
kérdés- és feleletekben magyar alkotmánytani 
ismereteket nyújt 142—152., tehát 10 oldalon, 
kizárólag tót nyelven. Az Ustavoveda kifejezés, 
úgy tudom, nem népies. A néptől érthetőbb 
és ennélfogva használtabb „Polgári jogok és 
kötelességek" (Obcanske povmosti a práva) 
elnevezés, mint amelyekkel az Ustavoveda ki-
fejezést értelmezni is megkísérli. Egyébként 
használ több kevésbé népies kifejezést, pl. a 
tanárt „ucbar"-nak, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert „duchovnych zalezitosti a vyuóbi" -nak, 
vagyis lelki ügyek miniszterének mondja, holott 
„duchovnych zalezitosti" helyett „minister 
nabozenstva a vyuébi"-nak szokta a hazafias tót 
a vallás- és közoktatásügyi minisztert nevezni. 
Arra a kérdésre pedig, kik nem lehetnek az 
országgyűlés tagjai, a finánc, zsandár, policáj 
mellett a honvédet „vlastnibrané"-nak mondja 
(144.), holott bátran honvédnek mondhatná, 
amint azt zárjelben csupán egy helyütt (146.) 
megteszi, főleg, hogy a nép sohasem hangoz-
tatja, mintha fiát a „vlastnibranő"-okhoz soroz 
ták volna be, de mindig, hogy „ku honvedov" 
(honvédekhez). 

A magyar király tartózkodási helyéül Bécset 
és kifogástalanul helyesen Budapestet (v. Buda-
pesti) jelzi, de ez utóbbi város mellől szintén 
kihagyja, hogy székváros is (142. oldal, 3. pont). 

A megyei tisztviselők közt, bár a könyv 
1906-ban nyomatott, szerepel a pénztárnok, 
ellenőr is, holott 1906-ban a megyei pénztárak 
már nem léteztek (144.). 

A közigazgatási bizottság tagja gyanánt a 
póstaigazgatót is említi ; pénzügy igazgató he-
lyett pedig még mindig adófelügyelő elnevezést 
használ (147.). A 151. oldalon pedig azt mondja, 
hogy hazánkat többnyelvű nemzet (narody) 

lakja : magyarok (itt is madarinak mondja, 
második helyen említve), tótok, oroszok (?), 
szerbek, németek, románok is. Tovább azonban 
azt mondja: „E többféle nemzetiség (narod-
nos i) alkotja a magyar nemzetet", melyek közt 
a magyar kifejezetten nemzetiség gyanánt van 
jelezve. Ugyanott hivatalos nyelvnek a magyart 
(madarska) jelzi ; hogy azon hozatnak a tör-
vények és érintkeznek egymásközt a felsőbb 
hatóságok ; mindezt azonban betetézi a követ-
kező szószerint lefordított mondattal: „Törvény 
szerint bármely községben azon nyelv a hiva-
talos, amely nyelven a lakosság beszél. Az 
iskolai tanításnak is azon nyelven kell történnie, 
mely a gyermekek anyanyelve; emellett azon-
ban a magyar nyelvnek a tanítása is meg van 
törvényileg hagyva." Hogy pl. a községi kép-
viselőtestület azon nyelven tanácskozhatik, 
amelyet a község lakosságának többsége beszél, 
igaz, de hogy ez volna egyúttal a hivatalos 
nyelv, nem felel meg a valóságnak, lérén csupán 
egy hivatalos nyelv és ez a magyar. Hogy pedig 
a magyar nyelv tanítására vonatkozó törvényes 
meghagyást a szerzők mennyire respektálják, 
eléggé tanúskodik a szó alatti tankönyv. 

A magyar alaptörvények közt nem emlékezik 
meg az aranybulláról, mint a történelemnél 
megalkotójáról, II. Endréről. 

Végül azt mondja: „Országos zászlónknak 
színei: piros, fehér, zöld." Tudtommal van 
nemzeti, vagy magyar, esetleg magyar nemzeti, 
de országos, vagy országos színű zászlónk 
nincsen. 

Az ötödik rész: Prirodopis (természetrajz), 
153 -224 . , tehát 71 (!) oldalon tót nyelven az 
állat-, növény- meg ásványországot tárgyalja. 
Egyes kifejezéseket közöl zárjelben magyarul 
is, de nem következetesen. Utóbb csupán a 
címek neveit közli zárjelben magyarul. Feltűnő, 
hogy míg a magyar történelemmel 30, a magyar 
alkotmánytannal 10 oldalon végez, a termé-
szetrajznak 71 oldalt szentel. 

A hatodik rész: Silospit, 225—293., tehát 
68 (!) oldalon, zárjelben sem tartja érdemesnek 
jelezni, hogy a címben levő kifejezés termé-
szettant jelent, csupán a címek neveit zárjelben 
magyarul is megjelölve nyújt tót nyelven ter-
mészettani ismereteket. 

A hetedik részben: Hospodarstvo cím alatt 
294—324., tehát 30 oldalon gazdaságtani isme-
reteket nyújt, szintén kizárólag tót nyelven, 
még zárjelbea sem juttat magyar kifejezésnek 
helyet. 

A nyolcadik rész : Slovenska mhvmica (tót 
nyelvtan), külön megjelölve az I —II., külön a 
III IV. s külön az V—VI osztály tananyagát. 

Az I—II. osztálynak tanítja a tót hangokat, 
a III—IV. osztály tananyaga: a tót főnevek, 
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kérdőnevek, igék, határozók, jelzők, kötőszók, 
indulat-szók, főnevek ejtegetése, igeragozás. 

Az V—VI. osztály tananyaga: helyesírás, 
leírások, levél, körlevél, elismervény, nyugta, 
adóslevél, kötelezvény, számla, szerződés. 

íme, csupán egy közlemény szűkre szabott 
keretén belül bemutatott tankönyv! 

Azt hiszem, ebből is meggyőződhetik azonban 
bárki, hogy használata mellett az idegenajkú 
gyermek egyáltalán nem sajátí thatja el annyira 
a magyar nyelvet (mondjuk inkább, hogy sehogy 
sem sajátíthatja el), mint azt az 1879. évi 
XVIII. t.-c. s ennek végrehajtása céljából ki-
bocsátott Utasítás, illetőleg Tanterv célozza. 

Zárjelben közölt néhány helység- s köz-
főnéven kívül, ha ugyan ezek elsajátítására is 
fektetnek súlyt, nem tehet szert a szegény 
gyermek egy cselekvésszóra vagy igére, sem 
pedig egyéb beszédrészre, annál kevésbé mondat-
fűzésre, ezek alapján pedig kurzívbeszédre. Így 
pedig eleje vétetik még lehetősége is annak, hogy 
a tót anyanyelvű gyermek élhessen a magyar 
állam minden törekvése dacára azon módokkal 
és eszközökkel, melyek segítségével elsajátít-
hatná jobb boldogu'ása nem épen lényegtelen 
eszközét: a magyar nemzeti nyelvet. 

Mert hogy e tankönyv mellett az illető isko-
lákban más tárgy, pl. az elő r t magyar nyelvtan 
kapcsán a magyar beszéd elsajátítására mily 
gondot fordítanak, erről eléggé eklatánsul tanús-
kodik a szó alatti tankönyv utolsó része, a tót 
nyelvtan, vagyis, hogy ezzel szemben a magyar 
nyelvtanra idő nem igen kerülhet. 

E könyv használata mellett tehát szó sem 
lehet a magyar beszéd elsajátításáról, az 1879. 
évi XVIII. t.-c. ellenes tendenciája ennélfogva 
kétségtelen, sőt nézetem szerint egyenesen e 
törvény ellen dolgozik. 

Egyéb, eléggé nem takart törvényellenes 
intenciói mellett legeklatánsabb a magyar 
helységnevek helyett más, tót helységnevek 
használata, amivel hogy a helységnevekről szóló 
1898. évi IV. t . c. ellen vét, kétségtelen. 

Ugyanis ennek 1. §-a szerint: „Minden köz-
ségnek csak egy hivatalos neve lehet." E könyv 
pedig épen a hivatalos, a törvényileg használni 
meghagyott neveket ignorálja. Vét még inkább 
az idézett törvénycikk 5. §-a ellen is, amennyi-
ben eszerint: „Nyilvánossági joggal bíró isko-
lában használt tankönyvekben, tekintet nélkül 
arra, hogy az állam hivatalos nyelvén, vagy 
más nyelven vannak-e szerkesztve, kizárólag a 
község hivatalos neve használandó, azon írásmód 
szerint, mint az országos községi törzskönyvben 
vezettetik." Már pedig, hogy a szó alatti tan-
könyvből idézett, belügyin iniszterileg eddig mái-
megállapított helységnevek sem hivatalosak s 
nem is az országos községi törzskönyv írás-

módja szerint közöltetnek, a dolog bővebb 
fejtegetése nélkül is mindenki láthatja. 

Mindezeknél fogva a nyitrai ág. ev. esperes-
ség II. kiadásában is megjelent „Skolnik" című 
tankönyv használata Magyarország területén 
fönnálló iskolákban nem volna tovább meg-
engedhető, illetőleg haladéktalanul ki volna 
tiltandó, nemcsak államellenes szelleme és 
tendenciájáért, de mert erre úgy beosztásával, 
mint pedig előadás modorával s tartalmával is 
rászolgált, lévén régies, ósdi ; a nem magyarajkú 
iskolák részére kiadott Tantervet ignorálja, a 
legújabbat pedig figyelembe nem veszi. 

(Balassagyarmat.) Várhelyi György, 

Erdei iskolák. 
A boldog és szép élet eléréséhez nem elég 

csupán a vagyon és gazdagság. A gazdagság 
csak annak áldás, aki nemesen tudja éivezni. A 
nemes t e t t és azon tudat, hogy jót te t tünk 
embertársainkkal, többet ér minden vagyonnál. 

Ha én dúsgazdag volnék, ! izony nem mennék 
az indiai tenger valamelyik szigetére, hogy az 
emberiségtől elzárkózva, ott a legsűrűbb ős-
erdők bozót aiból hallgassam egész nap a tenger 
habjainak zi'gó mormolását, hanem a fájdalmak 
és a szenvedések óceánját választanám állandó 
lakhelyemül, s jótékony kézzel enyhíteném a 
szomorúság fájó könnyeit. 

Ha részvétet érző szívvel áttekintenénk szép 
hazánk fölött, óh, mennyi fájdalmat, mennyi 
keserűséget találhatnánk ott s azok között, kik 
nem önhibájukból, hanem a sors különös követ-
kezményei folytán váltak szerencsétlenekké s 
nyomorultakká. Mert meg vagyon írva, h o g y : 
„megbüntetem az atyák véíkeit az unokákban 
hetedíziglen". S ehhez segítőtársul csatlakozik 
a mi népünk szellemi elmaradottsága s köz-
egészségi állapotaiukra való nem eléggé gond-
viselés. Avagy látott-e már valaki macskateme-
tést? Ügy-e nem?! Holott döglött macskát akár -
mennyit. Kihajít ják a kerítés mögé, ott oszlik föl 
és árasztja a mias mákat, míg csak egy csöpp 
nedv van a tetemében. Ki nem látta még a mi 
oláh putriainkat — bogy a magyar lakó-
házakat ne bántsuk — a maguk ici-pici abla-
kaikkal, melyek csak azért készültek olyan 
aprókra, hogy valahogy a nap be ne szövőd-
hessék a nyáron s a téli levegő át ne jár ja , 
míg a benne lakók hatalmas szuszogással szívják 
be a romlottat, mely már akárhány hektikás 
csorba tüdejében is százszor megforgott. 

Es amidőn az ilyen helyekről jövő, nyomor-
ban sínylődő beteg, vagy testileg-lelkileg dege-
nerált, sápadt arcú, csenevész gyermeket lát juk, 
jut-e eszünkbe a spártai gondolat, hogy az 
emberi faj fejlődésének érdekében az ilyenektől 
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szabadulnunk kellene ? Nem, sőt mélységes 
szánalom és részvét ébred szíveinkbe, mely csak 
akkor enyhül, ha e szerencsétlenek sorsán javít-
hatunk. 

A drezdai iskola egészségügyi gyűlésén erre 
nézve jellemző tudományos vita folyt le. Tudós 
orvosok és tanítómesterek már régebben föl-
vetették azt a kérdést, hogy mi módon lehetne 
gyenge és krónikus betegségben szenvedő gyer-
mekeket a kellő ápolásban és testi edzésben 
részesíteni; de egyúttal arról is gondoskodni, 
hogy gyógyításuk alatt ismeretkörük is gyara-
podjék és szellemi képességeik fejlesztessenek. 

Fölmerült szóval az iskolakórház eszméje. Az 
eszme nemsokára ténnyé vált, még pedig igen 
szerencsés alakban. A Berlin melletti Grune-
wald nevű erdőség közepén erdei üdülőházat 
építettek, ilyen krónikus betegségben szenvedő 
gyermekek számára, melyben jeles tanítók és 
orvosok gondoskodnak az intézet kis ápoltjainak 
testi és szellemi fejlődéséről. Ehhez nagy mérték-
ben hozzájárul persze a friss erdei levegő s a 
bőséges táplálkozás. 

Ha jól emlékszem, talán Afrika valamelyik 
részén él egy emberfaj, a „falakok" családja, 
akik lombos fák ágai közt épített telepeken 
laknak. Ezekről olvastam egy nagyon tanul-
ságos és érdekes közleményben, hogy ezen 
életmódjak mellett mily hatalmas termetű, erős 
és egészséges emberekké fejlődtek. A friss 
levegő s a szabadban való állandó tartózkodás 
gyógyító ereje az orvosi tudomány egyik leg-
hatékonyabb segítőtársa. 

Charlottenburgban már erdei ificolát alapí-
tot tak; később Mühlhausenben és Münchenben 
is. Ez már nem gyógyintézet, hanem erdőben 
épített és egyszerűen berendezett „napközi 
otthon", melybe a tanulók úgyszólván csak 
étkezni járnak, míg az egész tanítás, játék és 
pihenés színhelye a szabad természet. 

Baginszky dr., hírneves berlini gyermekorvos, 
nagy elismeréssel szólt az erdei üdülőházakban 
és erdei iskolákban elért higiénikus és peda-
gógiai eredményekről. Noha, szerinte, szigorú 
különbséget kell tenni a beteg és gyenge gyer-
mekek között. Az előbbiek erdei szanatóriumba, 
az utóbbiak erdei iskolákba valók. 

Természetes, hogy az erdei iskolákban csak 
tavasszal, nyáron és ősszel van tanítás, míg az 
erdei szanatóriumokban télen is megszakítás 
nélkül foly az előadás és gyógykezelés. 

Ferenczi Sándor dr., jeles írónk fölvetette már 
az erdei iskolák eszméjét, s alig lehet kétség 
afölött, hogy j ótékony egyesületeink valamelyike 
megfontolás tárgyává ne tegye ezen faji fejlő-
désünkre fölötte fontos intézmény megvalósu-
lását. Hiszen nem is ütköznék valami leküzd-
hetetlen nehézségekbe, de sajnos, sokan a 

boldogak közül nem értik a szenvedők sóhaját, 
mert nekik nem az az anyanyelvük, melyen a 
szenvedés beszél. Vannak azonban nemesen érző 
szívek is, akik ezreket adományoznak a jóté-
konyság oltárára. A szánakozáshoz, melyet a 
természet öntött szíveinkbe, kívánok szólani 
jelen soraimmal, hogy nemes adományaikkal 
tegyék lehetővé az erdei iskolák fölállítását. 

Sok olyan gyenge és beteges gyermek van 
nálunk, kiknek az iskola fülledt levegője méreg, 
de erős és egészséges nemzedék válnék belőle, 
ha odakünn a verőfényes májusi napsugárt 
élvezhetnék. 

Vannak klimatikus helyeink, gyönyörű szép 
erdeink és ligeteink, ahol csak egy kis áldozat-
készségre lenne szükség és az erdei iskolák 
zöld, lombos kapui megnyílhatnának a sápadt-
arcú gyermekek előtt. És higyjék el kérem, 
hogy ezeknek nem volna szükségük a rebar-
barára, sem a zacharum album, sem a vízkúrára, 
az izzasztó módszerekre s a svéd gimnasztikára. 
Az erdő ózondús levegője, a mező ezer színek-
ben pompázó virágainak illata s a zöld pázsit 
gyepszőnyege a legtökéletesebb gyógyítómód 
volna reájuk nézve 

És valóban, van-e szebb, nemesebb és ideá-
lisabb eszme; lehet-e humanisztikus egyesüle-
teink és vagyonos uraink áldozatkészségének 
is méltóbb tárgya, mint oly intézmény létesí-
tése, mely veszendőnek indult emberi szerve-
zeteket ment meg a pusztulástól és elzüllő 
lelkeket fejleszt az emberi társadalom hasznos 
tagjaivá. 

Az erdei iskolák szervezése, fönntartása s 
tanulmányügyei tervszerű vezetésének leírása 
egy másik eikk keretébe tartozik. 

„Nem oly szánandó a szerencsétlen, 
Mint az olyan, ki szánni képtelen, 
Mert igazán csak az boldogtalan, 
Akinek érzéketlen szíve van !" 

(Rakovicza.) Czárö János. 

= Új intézet vakok részére. Ősszel meg-
nyílik a néhai lovag Wechselmann Ignác és 
neje, Neuschloss Zsófia által alapított vakok 
intézete. Az ú j intézetbe fölvesznek az ország 
bármely vidékéről való nyolc-tízéves vak gyer-
mekeket, még pedig valláskülönbség nélkül. A 
növendékek az intézetben teljesen díjtalanul 
kapnak ellátást és oktatást ; még a ruházatot 
is az intézet adja és így a növendék hozzá-
tartozóinak csak fehérneműről kell gondoskod-
niok. A fölvételért szeptember 20-ikáig kell 
az intézet bizottságához (VII., Síp-utca 12.) 
folyamodni. A folyamodványhoz születési, orvosi 
és himlőoltási bizonyítványt kell mellékelni. 
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SZÜNORA 
Árnyképek. 

Egy kisleányt az V. osztályból éjjeli csavar-
gásért és virágelárúsításért fogott el a rendőrség. 

Hosszabb nyomozás után kitudódott, bogy a 
kisleány édesanyja a kerepesi-úti temető sírjai-
ról a friss virágot lelopkodja és azt a leány-
kának kell éjszakánként eladni. De különben 
sem bálhatna otthon, mivel az ő fekvőhelyét 
egy bizonytalan foglalkozású kisasszonynak adják 
albérletbe. 

A Szerecsen-utcában egy III . osztályú kisfiú 
rendszeresen lopkodja a süteményt; természe-
tesen, az apa bíztatására, ki szerény keresmé-
nyéből nagy családját eltartani képtelen. Ilyen 
segédeszköz igénybevételével telik ki a család 
mindennapi kifli-szükséglete. 

Egyszerre hiányzik a reményteljes kis ifjú. 
Az intés után megjelenik a galíciai származását 
el nem tagadható apa, ki ékes német nyelven 
ekkép menti fiát: „Kedves tanító úr, az én fiam 
naponként szerzett magának egy pár kiflit. 
Tudja, az egy élelmes fiú, de tegnapelőtt peche 
volt s elvitték a rendőrök, de majd csak ki-
engedik s akkor majd elküldöm az iskolába." 

Egy fiú a II. osztályból mindig piszkos, 
rongyos; könyvét, irkáját otthon hagyja, későn 
jön és soha sem tud semmit. Féltíz óra tájban 
hozza az anyja ; föltűnően kimosakodott a gyerek, 
cipője tiszta Örömmel fogadom s leül a gyerek. 
Következő óra olvasás, hiányzik az olvasókönyve. 

Kellő morálprédikáció után, nagy és hosszú 
faggatásra, hogy könyve hol maradt, csak ez 
a válasz : „Apám igen be volt rúgva. Aztán 
verekedtek. A mama is verekedett, mert ő is 
berágott. Aztán reggel nem találtam meg semmit, 
mert a bútor mind a földszinten volt, a lihthofba." 

Egy egész rablótársaság működött egy iskola 
több osztályaiból álló növendékcsapattal. A leg-
fiatalabb az őrtálló, hogy a társaságot működés 
közben meg ne lepjék, az I. osztályos. A leg-
nagyobb, az értelmi szerző Y. osztályú növen-
dék volt. Egy leányka azután „beárulta" az 
egész szépreményű társaságot. 

Ismeretesek a gabonaraktárak a pincében. 

Az ablakokat dróttal vagy hálóval zárják el, 
hogy ne lehessen benyúlni. A fiúk reszelővel 
elvágták a drótokat, spárgára kötöttek egy-
néhány szivardobozt és ezeket bocsátották le. 
Megtöltve azután, a pinceablak menedékes fala-
zatán szépen fölhúzták a búzát s ezt azután 
egy kapu alatti árúsnál gyümölcsért, cukorért, 
fügéért stb. becserélték. 

Szomszéd utcánkban péküzlet van. A pék 
hetenként vékony dorongfát hozat, ezzel fűt i 
a sütőkemencét. 

Egy jó tanuló gyermekem a III. osztályból, 
aki az utolsó évben erkölcsileg föltűnően hanyat-
lott, egész szervezett társasággal lopta a fát. 
Rendesen hárman voltak. A pék a harmadik 
ház a saroktól. A sarkon állt az én növendé-
kem s várta a kellő pillanatot. Két másik 
pedig ott játszadozott az utca közepén. A do-
log egy csöppet sem volt föltűnő, mert hiszen 
játszó gyer j iek még télen sem ritkaság az 
utcán. Egy intésre azonban a két játszótárs 
egy-egy fadoronggal oly futásnak eredt, hogy 
gyenge lábacskáiknak becsületére vált, s az én 
növendékem vezet. Befutottak a lakásukba. 
Magam csíptem rajt a társaságot egy ilyen 
operáción. Hogy én is megoperáltam őket, azt 
hiszem, nem kételkednek a mélyen tisztelt kollé-
gák. Az esetet súlyosbítja az a mellékkörülmény, 
hogy a szülők bíztatására és betanítására ment 
a fiú lopni. Az apa részeges borbélysegéd, ki 
csak szombaton dolgozik és akkor is kisegítő-
legény, az anya' pedig már három év óta fekvő 
beteg, csak néha vonszolja magát ide-oda, mert 
lábán nyilt seb van. 

Vájjon elérkezett- e az idő, hogy e bajok 
fölött gondolkozzunk s az illető tényezők és 
körök belevonásával e dolgokon segítsünk. 

Mennyire érezhető az iskola nevelő hatása 
és ha ilyen nincsen, miért nincsen? 

Azt hiszem, ezekre a kérdésekre, mely ezek 
olvasása után előtérbe tolul, nekünk — magyar 
tanítóknak — is kell, hogy feleletünk legyen. 

Adja Is ten! 
(Budapest.) Tas József. 

s£>$K3o 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte : Fedák István keczerpálvágásai 
közs. el. isk. tanítót a keczerpálvágásai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Heinrich János sajószent-
királyi közs. el. isk. tanítót a sajószentkirályi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; László Gyula pitesti 
róm. kath. hitf. magyar isk. oki. tanítót 
a tauczi (Arad vm.) áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Perger Emma oki. óvónőt a pozsony-
szentgyörgyi áll. óvóhoz óvónővé; Gabrieliszné 
Józsa Krisztina oki. óvónőt a várii áll. óvóhoz 
óvónővé; Fleiszig Jakab gyergyóbékási orth. 
izr. hitfel. oki. tanítót a gyergyóbékási el. áll. 
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Szolgálattételre berendelte: Telkes István 
őscsanádi áll. el. isk. tanítót a hunyadvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Wladucsán Mihály domásniai közs. isk. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Legányi 
Ilona bánfalui áll. óvónőt a pilisszentkereszti áll. 
óvóhoz ; Boschetti Vicia szepesolaszi áll. óvó-
nőt a petrovai áll. óvóhoz ; Balázs Erzsébet 
pilisszentkereszti áll. óvónőt a pilisvörösvári áll. 
óvóhoz; Dudás Emilia petrovai áll óvónőt a 
szepesolaszi áll. óvóhoz ; R'pay Béla bunkóczi 
áll. el. isk. tanítót a felsőnémetii áll. el. isk.-
hoz; Fehér Ferenc ivánházai és Gavora Gábor 
bánzabosi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; 
Kulcsár Ferenc Alsófehér vármegye kir. tan-
felügyelőségéhez szolgálattételre berendelt és 
Wohlfarth Lőrinc tiszaújhelyi tanítókat kölcsö-
nösen ; Schager Ferenc szapáryligeti és Mohaupt 
Erzsébet nagyvarjasi áll. e). isk. tanítót, ill. 
tanítónőt kölcsönösen; Schivarz Ferenc szerb-
párdányi és Magenbauer Rezső szerbnagyszent-
miklósi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; 
Ferenczi Lajos vajasvattai és Wagner Ferenc 
sásonyi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Kénossy Lajos nagyenyedi és Zathureczky Béla 
apáczai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Bisztrán Antal hajdúdorogi ós Bátori Béla 
szepesbélai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Derzsi Kálmán esanádpalotai és Máté Pál ér-
mihályfalvi gazd. iám-isk. szaktanítókat köl-
csönösen ; Soáby Dezső hunyadvármegyei kir. 
tanfelügyelőségi tollnokot az ungvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez ; Gaál István brádi és Ulicsny 
Guidó nagydaádi áll. el. isk. tanítókat a maros-
vásárhelyi áll. el. isk.-hoz; Sallak Róza liptó-
hibbei áll. el. isk. tanítónőt az ajtoni áll. el. 
isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett: Kapitány 
Emma marosugrai áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek 1100 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Hrankovics Fe-

renc baraczkai áll. el. munkaképtelen tanítónak 
évi 1960 K- t ; Mészáron Jánosné szül. Pajer 
Krisztina munkácsi áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 1380 K- t ; özv. Txtli Lászlóné 
szül. Szabó Mária nagytarnai munkaképtelen 
óvónőnek évi 640 K-t ; Kovacsovics Mihály 
vágújhelyi el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1100 K-t; Kimpián János várhegyi gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 269 K-t; Csefkó 
Amália nemesnádudvari róm. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 680 K-t ; Pop 
Fiion királyfalvi gör. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 260 K- t ; Zupka Györgyné 
szül. Horváth Anna páhikaskantyú-pusztai róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
580 K-t; Kapcsándg Imréné szül. Vieszt Kor-
nélia nagyrőczei áll. munkaképtelen óvónőnek 
évi 600 K-t. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Heff'ner Ferenc b. endrődi volt 
róm. kath. el. isk. tanító József nevű árváját a 
debreczenibe ; néh. Potyneh János mótyóki volt 
róm. kath. el. isk. tanító Sándor nevű árváját 
a hódmezővásárhelyibe ; néh. Vásárhelyi István 
jászberényi volt ev. ref. el. isk. tanító József 
nevű árváját a kecskemétibe. 

Jóváhagyta : az I. kerület „Istenhegyi (Sváb-
hegy) Népművelési Egyesület" alapszabályait 
a 86.662/907. sz. a. kelt rendelettel; a „Szepes-
vármegyei Óvókor" alapszabályait f. évi 81.955. 
sz. a. kelt rendeletével. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. AIV. polg. lakbérosztályba soro-

zott községek a következők : Abádszalók, Abaúj-
szántó, Abony, Abrudbánya, Acs, Ada, Adony, 
Aknasugatag, Aknaszlatina, Algyógyalfalu, Ali-
bunár, Álmosd, Alsóárpás, Alsóbisztra, Alsó-
dabas, Alsófernezely, Alsóhalas, Alsóipolynyék, 
Alsójára, Alsóköröskény, Alsólendva, Alsó-
meczenzéf, Alsószombatfalva, Alsótömös, Alsó-
ucsa. Alsóvereezke, Alvincz, Antalfalva, Apát-
falva, Apatin, Apostag, Aranyidka, Aszód, 
Bácsalmás, Bácsfeketehegy, Bakabánya, Balaton-
füred, Balavásár, Bálincz, Bán, Bánfalva, Bánfiy-
hunyad, Bánlak, Baranyavár, Barcs, Bárót, Bát, 
Battonya, Báziás, Bazin, Békés, Bél, Belényes, 
Bellus, Belobreska, Bereczk, Berencsfalu, Be-
rettyóújfalu, Berzászka, Betlen, Bia, Bicske, 
Bihardiószeg, Bilak, Billed, Birkis, Bőd, Boglár, 
Boicza, Bonyhád, Borgóprund, Borosjenő, Boros-
sebes, Botfalu, Bozovics, Bozsur, Brád, Bucsa, 
Budatin, Bük, Bustyaháza, Buttyin, Búziás, 
Csacza, Csákigorbó, Csákóvá, Csantavér, Csany-
telek, Csaroda, Cséffa, Csemernye, Csenger, 
Csepreg, Cservenka, Csíkgyimesbükk, Csíkszent-
domokos, Csíkszentmárton, Csobád, Csóka, 
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Csongrád, Csurgó, Czinfalva, Dárda, Déda, 
Deliblát, Derecske, Désakna, Detta, Devecser, 
Dluha, Dobra, Dobsina, Dolha, Drago mér fal v a, 
Dubnik, Dunaföldvár, Dunapentele, Dnnavecse, 
Edelény, Elek, Élesd, Enying, Ercsi, Erdőd, 
Érmihályfalva, Facset, Fadd, Fehéregybáza, 
Fehérgyarmat, Feketehalom, Feled, Felsőbánya, 
Felsőolesvár, Felsőőr, Felsőpulya, Felsőszvidnik, 
Felsőtömös, Felsővisó, Félszerfalva, Felvincz, 
Fenyvesvölgy, Földvár, Forró, Fülek, Fülöp-
szállás, Gács, Galgó, Gálszécs, Gara, Garam-
szentbenedek, Garamszentkereszt, Gáva, Ger-
esely, Gerend, Girált, Gnézda, Gölniczbánya, 
Görgényszentimre, Govasdia, Gyalár, Gyalu, 
Gyanafalva, Gyergyóalfalu, Gyergyóborszék, 
Gyergyóditró, Gyergyótölgyes, Gyertyánliget, 
Gyoma, Gyönk, Győrszentmárton, Hajdúböször-
mény, Hajdubodrog, Hajdúnánás, Hajdúszo-
boszló, Hajnik, Halmi, Háromrevucza, Harta, 
Hátszeg. Hegybánya, Berkulesfürdő, Héthárs, 
Heves, Hévíz, Hídalmás, Hódság, Hőgyész, 
Holdvilág, Holies, Höltövény, Homoród, Homo-
ródoklánd, Hont, Horvátcsene, Hosszúaszó, 
Hosszúfalu, Huszt, Igal, Ihárosberény, Il la va, 
Ilosva, Ipolypásztó, Irsa, Jablonicz, Jablonka, 
Jám, Jánoshalma, Jászapáti, Jászkisér, Jász-
ladány, Jolsva, Józseffalva, Kaba, Kapnikbánya, 
Kápolna, Karád, Karánsebes, Karezag, Károly-
falva, Keczel, Kékes, Kemecse, Kemeneze, 
Kereesend, Kerény, Keresztényfalva, Kézdi-
vákárhely, Kimpényszurdak, Királyhelmecz, Ki-
rályhida, Kishegyes, Kisjenő, Kiskapu?, Kiskőrös, 
Kiskundoro/.sma, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Kisszeben, Kiiszentmiklós, Kistapolcsány, Kis-
torony, Kiszuczaújhely, Kisújszállás, Kiszombor, 
Kőhalom, Kohány, Kökényes, Koncza, Körmend, 
Körmöezbánya, Kőrösbánya, Kőrösladány, Kő-
rösmező, Korpona, Kőszeg, líovászna, Kralován, 
Kraszna, Kudzsir, Kula, Kunhegyes, Kunszent-
márton, Kunszentmiklós, Kurties, Lábod, Lado-
mér, Lajtaújfalu, Lemes, Lengyeltótihács, Le-
tenye, Libetbánya, Lipótvár, Lippa, Liptóújvár, 
Lovrin, Lubotény, Mágócs, Magurka, Magyar-
bánhegyes, Magyarbodza, Magyarcséke, Magyar-

. diószeg, Magyarfalu, Magyarrégen, Magyarlápos, 
Magyarpécska, Magyarraszlavicza, Magyarrégen, 
Magyarszék, Maksa, Malaczka,Mándok, Margitta, 
Márianosztra, Máriaradna, Marosillye, Maros-
ludas, Marossolymos, Marosújvár, Marosvées, 
Martonvásár, Mátészalka, Medgyes, Mehádia, 
Metesd, Mezőbánd, Mezőcsát, Mezőhegyes, Mező-
kaszony, Mezőkeresztes, Mezőkirályfalva, Mező-
kovácsháza, Mezőlaborcz, Mezőörményes, Mező-
telegd, Mezőterebes, Miava, Mindszent, Mocs, 
Modor, Mohol, Monor, Mosócz, Moson, Mura-
szerdahely, Muraszombat, Muzsla, Nagyág, 
Nagyajta, Nagyapóid, Nagyatád, Nagybajom, 
Nagybáród, Nagybélicz, Nagyberezna, Nagy-

bittse, Nagybocskó, Nagyborosnyó, Nagyczenk, 
Nagydisznód, Nagyhalmágy, Nagy harsány, 
Nagyigmánd, Nagyüonda, Nagj kálló, Nagy-
kálna, Nagykapos,Nagykáta, Nagylak, Nagyléta, 
Nagylipnik, Nagymarton, Nagymihály, Nagy-
rőcze, Nagysármás, Nagysink, Nagysomkút, 
Nagysurány, Nagyszalatna, Nagyszalonta, Nagy-
szécsény, Nagyszőllős, Nagytaimács, Nagytár-
kány, Námesztó, Nána, Nándorvölgy, Naszód, 
Nemesócsa, Németbogsán, Németlipcse, Német-
párdány, Németújvár, Nezsider, Nóva, Nyárád-
szeredá, Nyírbátor, Nyírmada,Nyitrazsámhokrét, 
Nyustya, Ocsa, Offenbánya, Ogyalla, Ohegy, 
Ojtóz, Ökörmező, Oláhláposbánya, Olaszliszka, 
Ólubló, Omoidova, Oradna, Öreglak, Örkény, 
Örményes, Őrmező, Oroszka, Oro zvég, Örszállás, 
Ószadova, OszJány, Ótohán, Órerbász, Ózd, 
Ozora, Özsupanek és Üjzsupanek, Pacsa, Paks, 
Palánka, Palotailva, Pankota, Parajd, Parndorf, 
Pásztó, Pécsvárad, Pelyvás, Perecseny, Perjámos, 
Perlai:, Periasz, Pétervására, Petőház, Petroseny, 
Petrova, Pilisvörösvár, Pinczehely, Pinkafő, 
Podoiin, Polena, Pomáz, Poprád, Pöstyén, Po-
vina, Predeal, Predmér, Privigve, Puchó, Puj, 
Püspökladány, Rábakeresztúr, Ráczalmás, Rad-
nót, R ilió, Rajka, Rakamaz, Ránkfüred, Re'tság, 
Révaújfalu, Rézbánya város, Rimaszecs, Román-
bogsán, Rónaszék, Rozsnyó, Ruttka, Sajószent-
péter, Sárbogárd, Sárkány, Sáromberke, Sáros-
patak, Sásd, Sasvár, Selyp, Simontornya, Solt, 
Som, Sósmező, Stubnyafürdő, Sümeg, Szabad-
báránd, Szabadszállás, Szakolcza, Szákul, Szalárd, 
Szászkabánya, Szászkézd, Szásznádas, Szecsel, 
Szeghalom, Szeghegy, Székelyhíd, Székely-
keresztúr, Szelistye, Szempcz, Szenicz, Szent-
ágota, Szentegyházasoláhfal j, Szentendre, Szent-
erzsébet, Szentgyörgy, Szentlőrincz, Szentmihály, 
Szentpeter, Szepesbéla, Szepesófalu, Szepesolaszi, 
Szepesremece, Szepesszombat, Szepesváralja, 
Szepsi, Szerbnagy szent miklós, Szerbpárdány, 
Szerdahely, Szered, Szikszó, Szilágycseh, Szilágy-
somlyó, Szina, Szinna, Szinyérváralja, Szirák, 
Szob, Szobráncz, Szolyva, Szomolnok, Szováta, 
Sztropkó, Szucsány, Szulok, Tab, Tamási, Tápió-
süly, Taraczköz, Tasnád, Tát, Tata, Teke, 
Temesgyarmata, Temeskubin, Temesrékás, Te-
messzlatína, Tenke, Terebesfejérpatak, Teregova, 
Ternova, Tétszentkút, Tihucza, Tiszaföldvár, 
Tiszafüred, Tiszalök, Tiszaroff, Tiszaújlak, Ti-
szolcz, Titel, Tófalu, Tokaj, Tőketerebes, Tokod, 
Tolna, Topánfalva, Toplicza, Topolya, Törcsvár, 
Torna, Tornaija. Tornócz, Toroczkó, Törökbecse, 
Törökkanizsa, Tótsóvár, Tóváros, Tövis, Tren-
cse'ntepla, Trsztena, Turdossin, Újarad, Újbánya, 
Üjegyház, Újmoldova, Üjverbász, Uzon, Vadász, 
Vágbesztercze, Vágsellye, Vágújhely, Vál, Vale-
máre, Vámosmikola, Váralja, Varannó, Vargyas, 
Várhely, Vásárosnamény, Vaskoh, Vaskút, Vas-
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vár, Velejte, Verebe'ly, Verespatak, Verestorony, 
Vidombák, Vihnyepeszerény, Világos, Villány, 
Vinga, Vinna, Visk, Vízakna, Vodicza, Volóez, 
Zalalövő, Zalaszentgrót, Zalatna, Zayugrócz, 
Zernest, Zircz, Znióváralja, Zólyombrezó,Zsablya, 
Zsadány, Zsarnócza, Zsarnóezakohó, Zsibó, Zsil-
völgy, Zsombolya. — B. I. Barczaújíálu. 
Augusztus bó folyamán hivatalban lesz. — 
B. V. Turoluka. ]. A korpótlékra vonatkozólag 
már nyilatkoztaik. 2. A kántori járandóság 
"beszámítására nézve szíveskedjék az Utasítás 
15. §-ában megjelölt mód szerint eljárni. — 
G. P. Szelistye. 1. Az Utasítás vonatkozó 
szakaszát, mely a törvény kérdéses §-át magya-
rázza, már közzétettük. 2. A 12. § ban meg-
állapított idő csak azon iskolafönntartókra vonat-
kozik, kik a 2., 3. §-okban megállapított fizetést 
nem képesek azonnal biztosítani. E tekintetben 
rámutatunk a jelen számunkban közölt Utasí-
tás 52. § ának 7. pontjára is. 3. Az igazga-
tói tiszteletdíj nincs megállapítva; irányadóul 
szolgálhat az áll. iskolákra vonatkozó díjazás. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói 

Segély egyesület) folyó évi augusztus hó 27-én, 
kedden reggel 8 órakor tartja Budapesten, a 
Tanítók Ferenc József Házában (VIII., Szent-
királyi-utca 47. sz.), Országos osztóbizottsági 
s folytatólagosan 11 órakor rendes közgyűlését, 
mely előbbire az Országos Osztóbizottság tag-
jait, utóbbira jótékony intézményünk minden 
tagját tisztelettel meghívjuk. Az Országos osztó-
bizottsági gyűlés tárgyai: 1. Az ösztöndíjak 
odaítélése. 2. A segélyek kiosztása. 3. Fölvétel 
a budapesti és a kolozsvári Tanítók Házába. 
A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó-beszéd. 
2. Elnöki bejelentések. 3. Az Országos Osztó-
bizottság határozatainak bemutatása. 4. Egy 
alelnök választása. 5. Indítványok tárgyalása, 
melyek augusztus hó 20-ig az elnökséghez 
írásban beadattak. Budapesten, 1907 augusztus 
12-én. Ujváry Béla s. k., elnök. Kapy Rezső 
s. k., titkár. 

— A magyarországi állami tanítók orszá-
gos egyesülete f. évi augusztus hó 25-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor Budapesten, a váci-
utcai Újvárosház közgyűlési termében tartja 
rendes közgyűlését, melyre az egyesület tagjait 
tisztelettel meghívjuk. A közgyűlés tárgyai : 
1. Elnöki megnyitó-beszéd. 2. Titkári jelentés 
az egyesület 10 évi működéséről. 3. Előter-
jesztések és folyó ügyek. 4. Számadás és költ-
ségvetés. 5. Altalános tisztújítás. 6. Indítványok 
tárgyalása. Csak azon indítványok tárgyaltat-
nak, melyek a közgyűlés előtt legalább 3 
nappal, tehát augusztus hó 22-ig Gyön-

gyösre, Havas Pál főtitkárhoz írásban be-
küldetnek. Mivel néhány igen fontos indít-
vány kerül tárgyalásra, felkérjük az egyesület 
tagjait, hogy ezen a közgyűlésen teljes szám-
ban megjelenni szíveskedjenek. A közgyűlést 
megelőzőleg fél 9 órakor előértekezletet tar-
tunk, ugyancsak a váci-utcai Újvárosház tanács-
termében. Szobát mérsékelt áron az „Orient-
szállodában" lehet kapni. Kozma László, elnök. 
Havas Pál, főtitkár. 

— Tanítói névmagyarosítás. Króneroff 
József István poprádi tanító nevét Koronáira, 
magyarosította. 

— Rövid hírek. Gyűlések. A IAptómegyei 
róm. kath. tanítóegyesület s ennek testvér-
egyesülete, a Liptómegyei róm. kath. tanítók 
özvegyeinek s árváinak gyámegyeáülete 1907. 
évi aug. hó 22-én d. e. fél 9 órakor Gombás-
Fenyőházán, a róm. kath. népiskolában tartja 
XXV. együttes rendes közgyűlését. A Nagy-
szalontai ev. ref. egyházmegyei tanítói segély-
egyesület, fönnállásának 50-ik évfordulója al-
kalmával, 1907 augusztus 97-én Komádiban 
hálaadó istenitisztelettel és h ingversennyel 
egybekötött jubiláris díszgyülést, ezután rendes 
segélyegyleti évi közgyűlést, végül a tanító-
egyesület ugyancsak rendes évi egyleti köz-
gyűlést tart. A „Csíki róm. kath. tanítóegye-
sület" 1907. évi szeptember hó 19-én a Vár-
megyeház törvényhatósági termében fogja meg-
tartani évi rendes közgyűlését. A „Rozsnyoi 
egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület" XXV. 
évi jubiláris közgyűlését Rozsnyón, f. évi szep-
tember hó 2-ik és 3-ik napjain tartja meg. 

— Halálozás. Heiner Lajos szakonyi ág. 
hitv. ev. tanító f. hó 7-én életének 48-ik, 
hivataloskodásának 27-ik évében elhunyt. Áldás 
emlékére ! 

Szerkesztői üzenetek. S. A. Laborczbér. A 
68.910/1907. sz. a. iktatott ügyének elintézését meg-
sürgettük. — P. I. A tanfelügyelőséghez küldetett le.— 
Zs. 1. Vése. 82.850/1907. érkezett be. Hogy mikor 
lesz elintézve, azt nem tudhatjuk. — P. Gy. Novaj. 
A tanterem ideiglenes használata után fizetett összeg 
az iskolafönntartót illeti meg. — S. I. Verbócz, P. 
L. F.-Gyarmat. A korpótlékok ügyében lapunk egyik 
utóbbi számában nyilatkoztunk. — H. I. Óhaj. Kémi 
igen, de követelni nem lehet. — L. I. Iíaja. Ezidő-
szerint még nem díjazzák. — M. t . Most van tár-
gyalás alatt. 

Tartalom : Magyar iskola nemzetiségi vidéken. 
Szabó Elemér. — Amerikai népoktatás. Ember János. — 
Utasítás. — A magyarosodás akadályai. Várliélyi 
György. — Erdei iskolák. Gzáró János. — Új intézet 
vakok részére. — Szünóra Árnyképek. Tas József.— 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: IJjváry Béla, 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1907. Nyomatott a ni. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



f CA 

XL. évfolyam. 36. szám. Budapest, 1907 augusztus 15. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e Up minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, féli > 5 korona, 
negyedévre 3 korona 50 ftllér. — Egy negyed é\ uél kev esebb 
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 t lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyiiasábii sora 1 korona. Ezek a d í jak íz 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEß., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGT. KIB. EGYETEMI NTOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

Népiskolai anyakönyvek. 
A polgárság egész vonalán hangozta-

tott általános választójog behozatalának 
előkészítése kötelességünkké teszi, hogy 
mi, tanítók is kivegyük részünket a 
nagy nemzeti munkából. 

Mivel a választójog oly nyilvánvaló 
cselekmény, mely az egyesre mindenkor 
csak az állam s nem a saját érdekéből 
ruháztatik ; mivel a nemzet szabad aka-
ratának kialakulására csak ugyanazon 
hazának jogi cselekvőképességgel bíró 
polgárai ruházhatók föl; mivel Magyar-
országban is, hasonlóan más alkotmányos 
országokéval, csak a magyar állampol-
gárok élvezhetik ezt a jogot; mivel egy 
nemzet akaratának irányítására a jogi 
cselekvőképességgel bíró állampolgár-
ságon kívül egy bizonyos magassága az 
értelmi színvonalnak is megkívántatik; 
mivel az értelmi színvonal magasságá-
nak mértéke általánosságban a tanköte-
lezettség eleget tevésének hiteles beiga-
zolásához fűzőibk ; mivel mindenki, aki 
tankötelezettségének eleget tett, kell, 
hogy írni-olvasni és pedig magyarul írni-
olvasni és magyar nyelven gondolatait 
kifejezni tudja; mivel a magyar nyelven 
való írni-olvasni s beszélni tudást hite-
lesen az igazolhatja, ki tankötelezettsé-
gének eleget t e t t ; mivel azt az okira-
tot, mely bizonyítja, hogy az illető tan-
kötelezettségének megfelelt, iskolai bizo-

nyítványnak nevezzük; mivel az iskolai 
bizonyítványokat az iskolai anyakönyvek, 
előmeneteli naplók örökítik meg s mint 
ilyenek bírnak törvényesen bizonyító 
hiteles erővel: azért gondoskodjunk, 
hogy az anyakönyvek (előmeneteli naplók) 
a legszélső falusi iskolában is minden tör-
léstől menten, tisztán és épen az utókor szá-
mára megtartassanak. 

Hogy az államböleseség az általános 
választójogot minő föltételekhez köti, 
azt az országgyűlés határozza el; mivel 
azonban Európában van két állam — 
Portugália és Olaszország — hol a cse-
lekvő és szenvedő választójog alapföl-
tétele az elemi iskolai képzettség, vagyis 
a tankötelezettség befejezésének hiva-
talos kimutatása (Olaszországban az 
elemi képzettség hiányát bizonyos ma-
gasságú vagyon vagy jövedelem is pó-
tolhatja); ma, midőn az új tanítói tör-
vény életbeléptetésével az egész népokta-
tás fejlődésének magasabb stádiumába 
lépett, oly komoly garanciákat kell az 
új választási reformjavaslatban keresnünk, 
hogy az ú j jogrend ereje teljesen biz-
tosítsa a történeti Magyarország termé-
szetes fejlődését, annál is inkább, mert 
a mai Európában, hol ezidő szerint csak 
nemzeti államoknak van létjogosultságuk, 
mi csak úgy nézhetünk egy önálló, bol-
dog állami jövőnek elébe, ha egynyelvű, 
egységes állammá tudunk átalakulni ; 
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épp ezért édes hazánknak, Magyaror-
szágnak, magyar nemzeti szempontból 
való teljes kiépítése a legszigorúbb kö-
vetkezetességgel parancsolja, hogy tanít-
ványaink a tankötelezettség befejezésé-
vel a magyar nyelvet teljesen bírják, 
magyarul írni és olvasni helyesen és 
értelmesen tudjanak, amit hitelesen 
iskolai bizonyítvánnyal igazolhatnak: 
azért tartsuk rendben, és őrizzük meg az 
anyakönyveket ! 

Igaz, hogy a tanfelügyelő iskolaláto-
gatása alkalmából az általa fölvett 
jegyzőkönyvbe köteles mindig fölvenni, 
hogy a fölvételi, előmeneteli és mulasz-
tási rendtartási naplók pontosan vezet-
tetnek s tán azt is, hogy a régiek biz-
tos helyen őriztetnek. A rideg valóság 
azonban azt bizonyítja, hogy nagyon 
sok kisközségben nincsenek meg az 
anyakönyvek, nincsenek rendben, sőt 
biztos hely sincs megőrzésükre. 

Akármily föltételhez lesz is szabva 
az általános választójog, egy bizonyos, 
hogy nincs messze az idő, midőn úgy 
községi, mint országos választójoggal 
csak azok fognak bírni, kik elsősorban 
magyarul beszélni, írni és olvasni he-
lyesen tudnak. 

Oktassuk ki az anyákat, kiknek első-
sorban fekszik szívükön magzatjuk jö-
vendője, hogy mily hátrányok származ-
nak abból, minő jogoktól fosztják meg 
gyermekeiket, ha a tanköteleseket nem 
küldik rendesen iskolába. Ha egyszer az 
anyákat megnyertük, akkor mindent 
megnyertünk! Hogy kevés a tanterem, 
kevés a tanító és sok az iskolábajáró 
gyermek, azon ne essünk kétségbe, hisz 
a tanfelügyelő, szolgabíró, jegyző, iskola-
szék tán csak magyar emberek; ha ma-
gyarok, akkor majd segítenek a bajon. 

A statisztikai hivatal adatai szerint 
1905 évben volt 1,048.976 választó s 
ezek közül 80% tudott írni-olvasni. 

Ugyanazon hivatal kimutatása szerint 
a húsz éven felüli férfinépesség száma 
4,322.960 és ezek közül ír-olvas 6 8 % = 

2,964.207, nem tud írni-olvasni 1.358.753. 
Abból az összes 4,322.960 fértinépség-
ből magyar 52"3% = 2,248.166. A ki-
mutatott írni-olvasni tudó 2,964.207 
húsz éven felüli férfinépségből: 

magyar . . . 1,820.410 = 61-5% 
német . . . 428.405= 14'4% 
tót . . . . 339.713 = l l 5 % 
román . . . 219.587= 7'4% 
ruthén . . . 13.285= 0'4% 
horvát . . . 35.764= 1'2% 
szerb . . . 69.297= 2*3 % 
egyéb . . . 37.746= 1'3% 

2,964.207 
Ezt mondja a statisztika! 
Értsünk ebből mi is, magyar tanítók! 

A A 

Petőfi a népiskolában. 
A magyar népiskola egyik föladata : ala-

pozni a további iskolázás számára. Másik föl-
adata: útravalót adni azokrak, kiknek nép-
iskolai tanulmányaikkal kell beérniök. Ilyenek 
vannak töb jen Ez utóbbiakra nézve különösen 
fontos, hogy oly tanítót szerettessünk meg, ki, 
mint maga a természet, nem szorul magyará-
zatra. Beszél egyszerűen, nemesen, megindítóan, 
kit bármennyire olvasnak, nem ismétlődik, mert 
a lángész isteni eredetét bírja lényében. 

Ilyen tanítónak ismerem én magyar költőink 
közül Petőfit. 

Petőfi műveiben minden életkor találhat lel-
kének való táplálékot. így a legzsengébb iskolás-
korban kezdhetjük ismertetését, mer úgy tar-
talmánál, mint közvetlen s egyszerű kifejezés-
beli módjánál fogva alkalmas erre. Alkalmasabb, 
mint sok, úgynevezett „gyermekpoétánk" csi-
lingelő és nagyon gyakran üres zengeménye. 

így mindjárt a II. osztályban beoszthatjuk 
a következő költeményeket : Szüleimhez. Anyám 
tyúkja. Fekete kenyér. Bő magyarázatra nem 
szorulnak s Petőfi költői képéből különösen 
azt emeljük ki, hogy nagyon szereti szülőit, 
kik szegények. Mi bizonyítja e költeményekben 
szegénységüket? Petőfi tettekben kívánja sze-
retetét bebizonyítani, s reméli, hogy egyszer 
majd meg is teheti. A fölvett költemények 
közül az utolsó Petőfi megelégedését mutatja, 
ha „otthon", ha anyjával lehet. Hogy e költe-
ményeket vegyük föl a II. osztályban, annál 
inkább ajánlhatjuk, mert a szülők s gyermekek 
közötti viszony úgyszólván legelevenebb e kor-
ban s ez szólal meg épp e költeményekben 
konkrét, tehát legérthetőbb módon. 
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A III. osztályban ősszel föl vehetjük az Itt 
van az őse címűt, mely egyike az őszről szóló 
legbájosabb, leghangulatosabb leírásainknak. 
Igaz, hogy elő ordul benne hasonlat is, meg 
megszemélyesítés is, de oly könnyen érthetők, 
hogy még magyarázatra sem szorulnak. Majd 
sorra jöhet a földrajzi anyaggal kapcsolatban, 
mikor a völgy előállásáról, a hegy részeiről 
stb. van szó, ami bizony száraz anyag : A völgy 
s a hegy című költeménye. Ez e kettőt ra-
gyogó, de világos személyesítésekben tünteti 
föl nevezetesebb sajátságaikkal, oly módon, 
hogy főleg a képzelő erőt veszi igénybe. Ugyan-
csak itt, a III. osztályban tárgyalhatjuk a tél 
folyamán, mikpr már mind a városi, mind a 
falusi gyermek megint gyűjtött friss tapaszta-
latokat a télről : A puszta télen című költemé-
nyét. Ez több nehézséget okoz a tanítónak, mert 
egyrészt aránylag kevés gyermek járt a pusztán 
télen, s így nehezebb elképzelnie a ter iaészeti 
képek sorozatát (van vagy 10) ; másrészt vá-
rosi gyermekekre nézve sok az új fogalom, 
melyeknek tartalmát pontosan meg kell értetni 
(van vagy 12) ; továbbá a költői képek soka-
sága, 1., 3., 7., 8., 9. szakaszok fölfogatása 
is ugyanssak ambicionálhatja a tanítót, de 
valamennyi nehézséget le lehet győzni és való-
ságos öröm, látni, hogy mennyire bővült a 
gyermekek ismeretköre, gazdagodott nyelv-
kincse, hogy a gyermekek mennyire beleélik 
magukat a helyzetbe s hogy milyen széles 
gesztusokra ragadja őket szavalás közben a hév, 
a fantázia. Világos jelét adják ezzel annak, 
hogy lelkükben van a puszta nagysága, a tél 
hatalmának tudata, mit ez a költemény kell, 
hogy ébresszen. E költemény megbeszélése után 
fölvethetjük e kérdést : mi az oka annak, hogy 
Petőfi épp ezt tudta oly gyönyörűen megírni, 
hogy a pusztán milyen szép a té l? Felelet: 
hogy ott született, ott volt gyermek. 

A IV. osztály anyagához tartozik a többek 
között a magyar alföld ismertetése. Ha ez még 
oly lelkiismeretesen s meleg szeretettel törté-
nik is, nem szabad elfelednünk, hogy Petőfi 
tündérkézzel varázsolja elénk a legszebb alföldi 
tájakat, s nem tehetünk okosabbat, mintha a 
földrajzi oktatás végén, a magyar órán az al-
földre tartozó költeményeket olvastatjuk, tanul-
tatjuk, hogy amit a gyermek értelme kellően 
földolgozott, művészi kivitelű képben is látta. 
Okvetetlenül fölveendő: Az Alföld. A Tisza. 
Míg ez utóbbiban inkább ragyogó képsorozat-
ban szeretteti meg velünk a tiszai életben 
nyilvánuló szépet, addig az első, a költő leg-
belsőbb érzelmeit is megszólaltatja, énje vilá-
gosabban előtérbe kerül s lelkéből, mint nyitott 
könyvből olvashatnak a tanulók. (1—3., 12. sz.) 
És itt újból fölvetjük a már érettebb gyerme-

kek előtt a kérdést : miért szereti Petőfi az 
Alföldet a legjobban? S hozzáfűzzük magya-
rázatul, hogy Petőfi az Alföld gyermeke, itt 
játszotta gyermekjátékait, itt töltötte ifjúsága 
javát, minek bizonyságául fölolvashatjuk A 
gólya című verset is, melyben me ható egy-
szerűséggel ismétli azt maga a "ütő, amit 
ajkunk róla szólt. 

Elolvastathatjuk még a Kis-Kunság című 
verset is, mely forró nyárközépi arcát mutatja 
az Alföldnek ; fönséges ellentéte A puszta télen 
című képnek. Mind a négy verset nem tanít-
tathatjuk be könyv nélkül is, de nem is szük-
séges ; lényeges a tárgyalás, a szép olvasás 
gyakorlása ; a többi belelopja magát úgyis a 
szívbe ! 

Mielőtt másfajta költeményekre térnénk át, 
szükséges lesz összegeznünk, hogy az Alföldet 
soha senki oly szépen le nem írta, mint Petőfi ; 
hogy Petőfi előtt, általában senki sem írta meg 
versben hazánk e drága részét ; hogy Petőfi e 
költeményei a természetnek megfigyelésére s e 
haza földjének szeretetére tanítanak. 

Az év folyamán olvastathatjuk még, mikor 
a székelyekről esik szó, földrajzi tanításközben 
A székelyek című költeményt, főleg fiúiskolá-
ban. A tintás üveg címűt, melyben a vándor-
színészek sorsa van tragikomikusán bemutatva. 
De ezt inkább c-ak városi gyermekeknek. Majd 
Az árva leány címűt leányiskolában. 

De mindenesetre tárgyalandók A füstbe ment 
terv, mely meghatóan, megragadóan ecseteli 
mindenki közös sorsát, mikor hosszú távollét 
után újból betoppan a szülői házba; és tár-
gyalandó István öcsémhez. 

Csodálatos egy vers! Hiába tanítjuk évről-
évre, hiába halljuk megszámlálhatatlanszor, meg 
nem únjuk, bár egyszerű módon beszéli el 
Petőfi, szüleinek nyomorult anyagi helyzetét s 
hogy miként jutottak ide. Mi az hát, ami szívünk 
legbensőbb húrjait megrezegteti ? A mély rész-
vét, melyet a költő családja szomorú sorsa 
miatt érez ; a mélységes szeretet, főleg anyja 
iránt ; a fájó kétségbeesés, hogy segíteni nem 
tud. A. legnemesebb értelemben vett „jó gyer-
mek, jó fiú" képe rajzolódik itt elénk. Itt van 
az ideje, hogy emlékeztessük tanítványainkat a 
II. osztályban tanultakra: A fekete kenyér-re, 
A szüleimhez, Anyám tyúkja címűekre s ele-
venen véssük lelkükbe, hogy Petőfitől minden 
ember tanulhat gyermeki szeretetet. 

Az V—VI, osztályben év elejére vehetjük a 
Szülőföldemen címűt. Könnyen érthető olvas-
mány s a bánat, mely benne megnyilatkozik 
még szelíd s enyhülést keres és talál a gyer-
mekkori emlékek fölfrissítésében. Távolból cí-
műben megírja távozásának okát, „vágyaimnak 

3«* 
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sólyomszárnya támadt" leírja a búcsút magát 
s majd „gyászos tévedését . . . " de erőt vesz 
magán s jó édesanyját, kit ő legjobban szere-
tett, megkíméli a panaszoktól. „Hazámban" 
címűben ez a bánat már mélyebb; keserűsége 
elmondatja, bogy „az idegenben verítékiből 
sok elfolya", bogy „ sivatag "-ra jutott, bogy 
a tapasztalás „ürömpobárral" kínálta meg, és 
ba örömmel is üdvözH „bölcsője lágy ölét", 
szemén fölismerjük a letörölt könny helyét. 
Elrejti szomorúságát. Ideje itt megemlékeznünk, 
ha röviden is, de mégis, hogy Petőfi sokat 
küzködött, hogy nem boldogult katonai és 
szini pályáján s hogy mily keserves telet töl-
tött Debreczenben. 

E költemények befejezésekép különösen han-
goztassuk, hogy bár távozott, az otthon, a 
szülői mint vonzották s hogy bármily nehéz 
volt sorsa, szülőit soha sem keserítette saját 
sorsának leírásával, sőt első keresményét, mit 
verséből kapott, megosztotta, velük. 

De nemcsak anyját szerette, szerette apját is. 
Mikor A jó öreg korcsmáros szomorúan emle-
geti, hogy „lábai a sír szélén vannak", elszo-
morodva borul nyakába s megfüröszti arcát 
szemei könnyével. E bánatot majd büszkeség 
váltja föl, hogy „a jó öreg korcsmáros" A vén 
zászlótartó, aki a haza védelmére áll, pedig 

„annyi földet sem mondhat övének, 
melyben egykor koporsója fér meg." 

Befejezésül jöhet Szüleim halálára. Petőfi ekkor 
már férfi s a bánat, a gyász, mi ajkára tolul, 
megrendítő, mégis olvastassuk e művet. Köny-
nyek fogják öntözni tanítványaink arcát, de e 
könnyek még kemény, rideg, vad szív talaját 
is fölpuhítják s emberi érzéseket váltanak ki 
belőle. 

Valóban Petőfi akkor a legmeghatóbb, leg-
nemesebb, mikor családjáról ír. 

Petőfi költeményeiből még csak hármat kell 
fölvennünk a történelmi oktatással kapcsolat-
ban s e költemények Petőfit új oldalról mutat-
ják be. Ezek : A hazáról. Nemzeti dal. Honfidal. 

Az elsőt A hazáról akkor kell tárgyalnunk, 
mikor a Habsburgok alatt folytatott meddő 
küzdelmeink sorra kerültek. (Ez esetleg el is 
maradhat.) De nem maradhat el a Nemzeti dal 
s ha nem is tárgyaljuk el az egész költeményt, 
két első szakaszát nem hagyhatjuk el. Hála 
Istennek! március 15-ike ma már nemzeti 
ünnep, dicsőítésével- tele van még a levegő is, 
tanítványaink is úton-útfélen hallják, illő, hogy 
ép tanítójuktól kapják e napra nézve a leg-
méltóbb tanítást és ha a szabadságharc előz-
ményeit ismerik, a március 15-iki pontokat, 
nincs benne semmi nehézség, hozzáfűznünk 
Petőfi szereplését a márciusi napokban. Méltó 
befejezése lesz Petőfiről alkotott képünknek a 

Honfídal ismertetése a 2 utolsó szakasz el-
hagyásával. A hazaszeretet apothézise e dal s 
növeli értékét, hogy Petőfi minden kijelentését 
tetteivel pecsételte meg. Itt emlékezzünk meg 
arról, hogy Petőfinek vannak még hazafias 
költeményei, hogy hazájáért karddal is vívott 
s hogy nagy, dicső életét a harcmezőn fe-
jezte be. 

„Te állj ! (hazám) s ha kell : a templomot 
Eldöntöm érted." 

Eddig jutottunk a VI. év végén. I t t , emlé-
keztetve tanítványainkat az eddig tanultakra, 
összefoglalva elmondjuk Petőfi életrajzát, mel-
lőzve hányódásait a különféle iskolákban, téve-
déseit a pályaválasztásban, de kiemelve benne 
szülői iránti szeretetét, a természet dicsőítését, 
hazafias érzését, önfeláldozását. Nincs lírikusunk, 
ki az általános emberi érzéseknek tökéletesebb 
megszólaltatója lenne, ki közv-tlenebb módon 
taníthatna kicsit, nagyot. Kisebb, serdülő gyer-
mekeinkre nézve pedig a gazdag virágzású rét 
fényes napsugárban, hol tele marokkal, játszi 
kedvvel szedhetik a természet tündéri adomá-
nyait. 

Ez adományok között szinte legelső helyen 
kellett volna említenem Petőfi nyelvét. Álta-
lában „egyszerűnek" mondjuk pedig rend-
kívül gazdag képekben, csakhogy e képek 
oly világosak, oly természetesek, oly érthe-
tők, és így „egyszerűek". Úgy hatnak reánk, 
mintha magunk is épúgy tudtuk „volna" a 
fölvett gondolatot kifejezni. Ritka az a képe, 
melyet a gyermek azonnal nem tudna értelme-
sen elmondani. 

E szép nyelv, mely mindig tartalommal és 
ritka tökéletes ritmikában szólal meg, csak 
jótékonyan hathat a fejlődő gyermekre. Nyelv-
kincse gazdagszik, szólásformái, fordulatai ma-
gyarok és így magára a nemzeti érzület fej-
lesztésére is nagy befolyással vannak. 

Petőfi jelzett költeményei közül több írás-
beli dogozatok készítésére is fölhasználható. 
Így : Szüleimhez, A völgy s a hegy. A tintás-
üveg címűek, a pusztára vonatkozók prózában 
átírhatók a IV. osztálytól fölfelé és így is többet 
foglalkoznak a gyermekek Petőfi müveivel, 
melyekkel sohasem lehet eléggé foglalkozni. 

Hozzájárul miniebhez, hogy Petőfi összes köl-
teményeinek teljes kiadása a legolcsóbb kiadvá-
nyainkhoz tartozik. Valóban, szegényember, cse-
lédsorban levő leány is megszerezheti magának. 

A fönnebb elsorolt tervezet talán nem min-
denütt válhatik valósággá. Sokfele körülmény 
dönti el a tanító munkáját, de nagyrészét mégis 
elfog idhatja, mert osztatlan és nagyon népes 
iskolában történt meg ilyen módon évek hosszú 
során át a tanítás. 

('Kolozsvár.) Kovács Dezsöné. 
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A nyelvoktatás gyakorlatából. 
Brassai Sámuel, kiváló nyelvtudósunk és peda-

gógusunk mondta egy ízben a nyelvtanról, bogy 
az olyan könyv, mellyel a magyar gyermeket 
saját nyelvére akarják tanítani. Nyomban föl 
is veti a kérdést: „De bát miért kell arra, 
amit tud, tanítani a gyermeket?" „Azért, mert 
nem tudja helyesen", feleli ő maga, vitatkozó 
fél hiányában. S ezzel az egyszerű feleletével 
mintegy körvonalozza a nyelvoktatás célját, 
lényegét és terjedelmét is. 

Nagynevű tudósunk kívánságának teljesen 
megfelel az ú j tanterv utasítása, mely kimondja, 
hogy: „Népiskoláinkban a magyar nyelvtani 
oktatásnak célja a nyelvtudaton alapuló helyes 
beszédre és helyes írásra szoktatás, s hogy: 
e célhoz vezető útunkban ott, hol a nyelvérzék 
eligazít, gramatizálásra nincs szüksége a nép-
iskolának". 

Ez azonban csak józan korlátozás, mely sen-
kit sem jogosít arra a föltevésre, hogy a nyelv 
sarkalatos törvényeinek ismertetését a nyelvokta-
tás szempontjából fölöslegesnek tartsa s könnyel-
műen kimondja rá a megsemmisítő határozatot. 

Teljességgel nem áll az, hogy a magyar 
helyesírást hallás után el lehetne sajátítani, mert 
általánosságban nem úgy ejtjük ki a szókat, 
mint ahogyan azokat helyesen írnunk kell. Pl. 
ha én ezt akarnám leíratni : „ Adjátok ide az 
imádságos könyvemet!" hallás után olyan egyén, 
ki nyelvtant nem tanult, így írná le: „Aggyátok 
ide az imáccságos könyvemet!" 

Epen így nem tudná észrevenni hallás után a 
mult idő ragjának kettőztetését sem, s ha erre nem 
biztos nyelvismeret alapján figyelmeztetnők, a 
főnevek tárgyragját is kettőztetve írná. 

Hát még a szóképzés- és ragozásnál előfor-
duló hangváltozások mennyi zavart okozhatnak 
olyannak, aki a dolog lényegével nincs tisztában. 

Tagadhatatlan azonban, hogy e tárgy taní-
tásában itt-ott nagy eltévelyedések, nagy hibák 
mutatkoztak. A mi föladatunk tehát csak az 
lehet, hogy ezeket a hibákat kutassuk s orvos-
lásukról gondoskodjunk. 

Nagy hibája általában a szokásos nyelvoktatá-
sunknak, hogy nem tudtuk a célunknak meg-
felelő lényeges dolgokat a lényegtelenektől kel-
lően külön választani, nagyon belemélyedtünk 
ezek részletezésébe s a tömérdek anyaghalmaz 
nem engedett időt az általános áttekintésre, 
összefoglalásra. 

Másik nagy hibája volt tanításunknak, hogy 
nem helyeztük a fősúlyt a nyelvtörvények 
megértésére s azok gyakorlati alkalmazására, 
hanem inkább a törvény meghatározásának 
szabatos kifejezésére. 

Túlságosan támaszkodtunk a segédeszközökre, 

a gyakorlókönyvekre, holott e tárgy természete 
a legnagyobb mértékben megkívánja az élő-
szóval való tanítás közvetlenségét, a tanító és 
tanítványnak élénk szellemi, és ahol csak lehet-
séges, cselekvő együttműködését. 

A nyelvismereteket inkább csak a mások 
gondolatainak boncolgatására, elemezésére hasz-
náltuk és nem alkotásra, azaz nem gondoskod-
tunk kellően arról, hogy a gyermek lelkében 
gondolatokat ébresszünk s hogy nyelvismeretei 
által saját gondolatainak helyes, szabatos ki-
fejezésére szoktassuk. 

Nagy különbség van a tanítás módszerében 
is. Amit némely gyakorlott, tárgyával szeretet-
tel, behatóan foglalkozó tanító néhány perc 
alatt fölfogathat, ahhoz másoknak hetek, sőt 
hónapok kellenek. 

Vegyük például dr. Weszely Ödön, a fővárosi 
iskolákban általánosan használt gyakorlóköny-
vének a II. osztály számára írott egyik leckéjét. 
Mindjárt az év elején a beszédről és nyelvről 
tanítva, a következő szóbeli kérdéseket intézi 
a gyermekekhez: 

1. Ki tud beszélni? 
2. Mi kell a beszédhez? 
3. Milyen hang kell a beszédhez ? 
4. Mondj értelmes hangokat! 
5. Mivel ejtjük ki az értelmes hangokat? 
6. Mi mozog a szájunkban, mikor beszélünk ? 
7. Hogy hívják az értelmes beszédet? 
8. Milyen nyelven beszélünk mi? 
9. Melyik a mi anyanyelvünk? 
A kívánt feleletek a megelőző olvasmány 

alapján következők lehetnek: 
1. Az ember tud beszélni. 
2. A beszédhez hang kell. 
3. A beszédhez emberi hang kell. 
4. Értelmes hangok: a, b, c, d stb. 
5. Az értelmes hangokat szájunkkal ejtjük ki. 
6. A nyelvünk mozog a szájunkban, mikor 

beszélünk. 
7. Az értelmes beszédet nyelvnek hívják. 
8. Mi magyar nyelven beszélünk. 
9. A mi anyanyelvünk a magyar. 
Ha a fiatal, kezdő tanító szószerint fogja 

föl a szerző kívánságát s nincs elég gyakorlati 
tapasztalata annak elbírálására, hogy a nép-
iskola II. osztályú növendékeivel ilyen nyelv-
bölcseleti fejtegetésekbe nem bocsátkozhatunk, 
hát bizony ezen az egy leckén legalább 2 hó-
napig elrágódhatik. 

Tanít a nyelvoktatás címe alatt olyat, ami 
a régi gramatizálásnál semmivel sem különb, 
a gyermek lelki képességeinek meg nem felel, 
amit a tanterv egyáltalában nem követel s ami 
kitűzött nagy célunk érdekében teljesenfölösleges. 

A gyakorlott tanító megérti a tudós peda-
gógus szándékát s ha már a beszéd szükségét, 
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fontosságát, keletkezését akarja ilyen korú 
gyermekekkel észrevétetni, ezt a gyakorlatot 
egyáltalában el nem olvastatja, ezeket a kér-
déseket nem alkalmazza, hanem következő mó-
don igyekszik a dolgot megvilágítani: 

— Mikor éhes vagy, mit mondasz édes-
anyádnak ? 

— Éhes vagyok, kérek egy kis kenyeret. 
— Mikor szomjas vagy, mit kérsz ? 
— Kérek egy kis vizet. 
— Ha beteg vagy s fáj valamid, mit mondasz ? 
— Jaj, itt fáj. 
— Ha beszélni nem tudnál, mit tennél ilyen-

kor, hogy segítsenek rajtad? 

-r- Mit tesz ilyenkor a kisgyermek, aki még 
beszélni sem tud? 

— Sír. 
— Igen, sír szegény és te is sírnál, s milyen 

nehéz lenne kitalálni, hogy mit kívánsz, mi 
bánt, hol fáj neked. Milyen jó is az, hogy 
beszélni tudunk s elmondhatjuk egymásnak : 
mire van szükségünk, mi fáj, mi okoz örömet. 

így vagyunk a nyelvoktatás minden egyes 
kis részletével. Milyen nehéz pl. a mi növendé-
keinknek, kik a hangoztató módszer szerint 
tanultak olvasni, amit eddig előttük gondosan 
eltitkoltunk, a betűk neveit megtanítani. S milyen 
könnyűvé, élvezetessé válik e munka, ha azt 
Pósa Lajosnak egy ötletes kis versével végezzük. 

A vers kedvéért szívesen megtanulja a gyer-
mek az egyes kis sorok betűinek különben 
nagyon unalmas neveit. Különösen, ha a tanító 
érti a verstanítás módját, mely következőképen 
történhetik : 

— Sok fia volt békaapónak. Olyan szépen 
ugráltak, kuruttyoltak a tóban, de nekik sem 
szabad ám mindig ugrálni, nekik is kell olykor 
tanulni, különben nem válik derék béka belőlük. 
Békaapó egy szép nyári estén maga köré ül-
tette őket, egy táblára fölíi*ta úgy, mint én 
ide, ezeket : 

á, bé, cé, dé, é, ef, gé, 
há, í, jé, ká, el, em, en, 
ó, pé, 
kú, er, es, 
té, u, vé, iksz, és ipszilon, zé, zé, zé. 
Azután elővett egy pálcát s így szólt a kis 

békákhoz : 
— Daloljatok kicsikéim, 

Mint a dalos pacsirta ! 
— Mire tanította őket? 
— Dalolni. 
— Miként szerette volna, hogy daloljanak ? 
— Mint a pacsirta. 
Azután figyelmeztette őket: 
— Nézzétek csak a kottát, 

Ügy mondjátok a nótát ! 

— Hol volt a kottájuk ? 
— A táblán. 
— Igen, az volt a kottájuk, amit én ide föl-

írtam. Ki látott már valakit kottából énekelni? 
— En is láttam a daloskörben, ott minden-

kinek kotta volt a kezében. 
— A kis békák szépen a táblára néztek s 

amint békaapó mutatta, mondogatták: 
„á, bé, cé, dé, é, ef, gé" 
De biz az kissé akadozva ment, nem is áll-

hatta meg békaapó, hogy egyiknek oda ne 
kiáltsa : 

„Jaj, be rosszul megy en, hé!" 
Azután folytatták: 
„Há, í, jé, ká, el, em en, 
.lobban vartyogj Kelemen ! 
Ügy csikorog nyikorog, 
Mint a kocsi kereke, 
Ugyan-ugyan szebben mond, 
Kuty-kuty-kuruty brekeke!" 
— Szegény kis Kelemen ugyancsak kikapott, 

mert nem tudta jól mondani ; úgy-e, te jobban 
tudod, Sárika ? — Halljuk ! 

— Következik az ó, pé. 
Ekkor mi történt ? — A kis Kutykuruty 

megcsiklandozta a Putypuruty nyakát, béka-
apó az ujjával megfenyegette s úgy mondta neki : 

— Hátul az ott nagy kópé! 
— Hol hagytuk el? Kú, er, es. 
Ekkor az egyik kis békának leesett a ceru-

zája, lehajolt és keresgélni kezdte, de békaapó 
rögtön észrevette s kérdezte: 

— Hát az ott ni, mit keres? 
— Té, u, vé, iksz és ipszilon, 

Ne visíts úgy, kikapsz Ilon ! 
Ej-ej, az az Ilon mindig elrontja az éneket! 
— Zé, zé, zé 

Legszebb hang a Terézé. 
Teréz olyan szépen énekelt, hogy békaapó 

meg is dicsérte. Lám, lám, még békáéknál is 
szeretik a jó gyermeket. 

Hanem ekkor, jaj Istenem, mi történt ? 
Egyszerre csak hangzott: „Kelep-kelep" s egy 
nagy gólya repült el a tó felett. 

Be megijedt szegény békaapó! Tüstént el-
kiáltotta magát : 

— Csitt, hallgasson minden gége, 
Gólyát látok, itt a vége! 

A kis békák szépen szót fogadtak, mind 
beugráltak a tóba. A gólya egyet sem fogha-
tott meg közülük. 

Milyen nehéznek tűnik föl pl. az igemódok 
ismertetése elvont száraz oktatás mellett s 
milyen értbetővé válik az egész, ha az vala-
mely alkalmas, a gyermek Jelkét lebilincselő 
mese keretében történik. 

Erre a célra én a következő mesét szer-
kesztettem : 
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Volt egyszer egy asszonynak három leánya. 
Oly szépek voltak ezek a lányok, hogy a tün-
dérek meg akarták választani egyiküket tündér-
királynénak. De sehogysem tudták elhatározni, 
hogy melyik legyen, mert nem lehetett eldön-
teni, hogy ki a legszebb a három közül. Yégül 
így szóltak: 

— A szép külső esak úgy ér valamit, ha 
jó szívet takar. Válasszuk azt, akinek szépsége 
mellett a legjobb szíve van! 

S megbíztak egyet közülük, hogy tegye 
próbára a leányokat. 

Be is állított a tündér hozzájuk szegény, 
öreg koldus képében s így szólt : 

— Jó leányok, három nap óta semmit sem ettem, 
az Isten nevében adjatok egy falat kenyeret! 

A nagyobbik, ki épen a főzéssel volt elfog-
lalva, így felelt: 

— En adnék, ha időm volna,de csak nem kíván-
hatod. hogy kedvedért félbehagyjam a munkámat. 

A középső így válaszolt : 
— Menj Isten hírével, dolgozz, szerezz ma-

gadnak kenyeret ! 
A legkisebbik nem szólt semmit, hanem a 

kötényébe rejtette almáját és kenyerét, miket 
uzsonnára kapott, szépen kisompolygott s anél-
kül, hogy valaki észrevette volna, a koldus 
zsákjába csúsztatta. 

Találjátok ki, hogy a három közül melyik 
lett tündéi ország királynéja ? . . . 

Látjátok gyermekek, milyen különféle módon 
gondolkoznak s milyen különféle módon fejezik 
ki gondolataikat az emberek 

A nagyobbik így szólt : „En adnék, ha időm 
volna", ő a cselekvését egy föltételtől tette 
függővé, t i. attól, ha ideje volna, tehát föl-
tételes módon fejezte ki gondolatát. 

A középső fölszólította a koldust, hogy menjen, 
dolgozzék, szerezzen kenyeret, ez fölszólító módon 
mondotta ki a cselekvést jelentő szókat. 

A harmadik nem szólt semmit, hanem oda-
adta almáját és kenyerét a koldusnak. Ezt mi 
a harmadik kisleányról kijelentjük. Ez tehát 
jelentő módban áll. 

Az igemódokat azután természetesen egyen-
ként is földolgozzuk, de a kiindulás mindig e 
meséből történik, mely eltörölhetetlen nyomokat 
hagy a gyermek lelkében. 

Ha a népiskolában a r yelvoktatással a helyes-
írásnak és fogalmazásnak, sőt bármely szóbeli 
oktatásnak biztos alapot akarunk teremteni, 
a gyermeket olyan helyzetbe kell állítanunk, 
hogy ő szükségképen érezze, önmcga észrevegye, 
miként jött létre a nyelv, minő szükség idézte 
élő az egyes nyelvi sajátságokat és törvényeket, 
mert csak akkor fogja azokat valóban megérteni. 

Ebből a célból át kell vinni a gyermeket 
azokon a lépcsőkön és fokozatokon, amelye-

ken a világ folyása vitte át a műveltségre az 
emberiséget. 

Ez az alapja az én tanításomnak, melyet a 
nyelvoktatás minden fokán következetesen al-
kalmaztam s amelyet én legészszerübbnek, leg-
inkább célravezetőnek tartok. 

En a mese szárnyán elringatom a gyermek 
lelkét s elviszem őt egy más, csodás világba, 
mely az ő lelkével olyan rokon. Mesélek neki 
arról a korról, mikor az emberek majdnem 
állati életet éltek s még beszélni sem tudtak. 
Hogy vezette rá őket a szükség a beszéd föl-
találására. Pl. : 

— Mikor beszélni kezdtek az emberek, első 
dolguk az volt, hogy minden tárgynak és min-
den embernek nevet adjanak, mert anélkül 
nem tudták egymást megérteni. így adtak nevet 
fűnek, fának, földnek, víznek, napnak, csillag-
nak, egymásnak és mindennek, amit maguk 
körül láttak. 

Kezdetben csak nagyon kevés nevet ismertek 
az emberek, de később, amint újabb és újabb 
tárgyakat tanultak ismerni vagy készíteni, min-
dennek új meg új nevet adtak. 

Nézzünk csak körül, vájjon igazán van-e 
neve mindennek? Ennek itt mi a neve? 

— Szekrény. 
— Hát ennek ? 
— Asztal. 
Es így tovább. 
— Nézz ki az utcára s mondd el azoknak 

a nevét, amik ott láthatók! 
— Pa, kő, ház, kocsi stb. 
— Gondold, hogy otthon vagy a konyhában 

s mondd el azoknak a neveit, amiket ott lát-
hatunk ! 

— Pazék, bögre, tálas stb. 
így mondják el a neveit a piacon, a kertben, 

a mezőn, a boltban, a pincében, a padláson s 
minden olyan helyen levő tárgyaknak, ahol a 
gyermek megfordul. 

— Egy falusi leány beállott a városba szol-
gálni. Elküldte az asszonya a boltba, hogy 
hozzon sziksót. Szegényke egész úton mondo-
gatta magában sziksó, siksó, sikszó, de amint 
a fényesen kivilágított üzletbe lépett, teljesség-
gel elfelejtette, hogy mit kell vennie. Hiába 
kérdeztek tőle százfélét is, sehogysem tudták 
kitalálni, hogy mire van szüksége. Kénytelen 
volt tehát haza menni, hogy megkérdezze annak 
a nevét, amit vásárolnia kell. 

Nagyon fontos tehát, hogy ismerjük minden-
nek a nevét, mert a beszédben a fő dolog a 
név, azért nevezik azt főnévnek. 

Mikor az emberek már ismerték mindennek 
a nevét, figyelmük a mellékes dolgokra is ki-
terjedt. Észrevették és kezdték vizsgálni azt is, 
hogy a tárgyak és emberek milyenek. Látták 
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pl. a fákat. Szemükbe tűnt, bogy némelyik 
jóval kiemelkedik a többi kozü1, arról vájjon 
mit mondhattak? 

— Azt mondták, bogy: magas. 
— Es arról, amely a többinél kisebb volt ? 
— Hogy: alacsony. 
Aztán észrevették, hogy némelyiknek a törzse 

olyan, hogy 2—3 ember sem éri körül kiter-
jesztett karjaival. Ennek a tulajdonságnak vájjon 
milyen nevet adtak? 

— Azt, hogy : vastag. 
— Hát amelyik csak olyan volt, hogy kezük-

kel átfoghatták? 
— Az vékony. 
— Észrevették azt is, hogy a falevélnek s 

a törzsnek is színe van. Az olyan színt, minő 
a levélé, minek nevezik? 

— Zöldnek. 
— S a törzsét? 
— Barnának. 
— Megsimogatták ujjaikkal a fák levelét s 

mit érezhettek? 
— Hogy sima. 
— Hát midőn a fa törzsét érintették, mit 

tapasztaltak ? 
— Hogy érdes. 
— Látták, hogy a szélben miként hajlon-

ganak a fák ágai, az ágaknak ezt a tulajdon-
ságát hogy fejezték ki ? 

— Hogy hajlékonyak. 
— A törzs is hajlékony? 
— Nem, az nem hajlékony. 
— Ki tudná megmondani, hogy milyen az, 

ami nem hajlékony. 
— Senki sem tudja, tehát megmondom én: 

az merev. Jegyezzétek meg jól ezt a szót! 
— Mikor a fának nyáron szép zöld levelei 

vannak, mit mondunk róla, hogy milyen? 
— Azt mondjuk, hogy lombos. 
— S mikor a leveleit lehullatta? 
— Lombtalan. 
— Látjátok gyermekek, az emberek nem-

csak a neveket ismerik, de azt is ki tudják 
fejezni, hogy a tárgyak és emberek milyenek. 

Ha én azt mondanám neked, hozz nekem a 
boltból 20 fillérért fehéret, mit hoznál nekem ? 

— Lisztet. 
—Nem jó, nem azt gondoltam, hát te mithoznál? 
— Cukrot. 
— Azt mondanám vidd vissza, én egyebet 

akartam. Hát te mit hoznál? 
— Kását. 
— Köszönöm, nem kell, egyebet kérek! Hát te ! 
— Sót. 
— Helyes. No lám, végre mégis kitaláltátok, 

hogy mit akartam hozatni. De hányszor kellett 
volna visszamenni, amíg kitaláljátok. És pedig 
miért ? 

— Mert nem tudtuk a nevét. 
— Igen, mert ez a szó : fehér, nem neve 

annak a tárgynak, hanem csak egyik tulaj-
donsága, és pedig olyan tulajdonsága, melyet 
több tárgyon is láthatunk. A cukor, kása, liszt 
szintén fehérek. 

Ha egyenesen a nevét mondtam volna meg, 
akkor rögtön tudtátok volna, hogy mire van 
szükségem. Mi tehát a fődolog a beszédben? 

— A név. 
— Azért annak a neve ? 
— Főnév. 
— A tulajdonságok csak mellékesek, azért 

azok nevei melléknevek. 
Mikor ."z emberek ismerték már mindennek a 

nevét s meg is tudták figyelni, hogy a tárgyak és 
emberek milyenek, észrevették azt is, hogy 
az emberek különféle dolgokat cselekszenek és 
ezeknek a cselekvéseknek is nevet adtak. 

Hogy nevezik pl. azt a cselekvést, mikor az 
ember előveszi az ásót, beny :-r>ia a f'jldbe s a 
földet helyéből kiemeli ? 

— Ás. 
— Mi a neve annak a cselekvésnek, mikor 

az asszony előveszi a tűt, cérnát fűz bele s a 
szövetbe öltögeti? 

— Varr. 
— Milyen nevet adhatunk annak a cselek-

vésnek, mikor egy gyermek előveszi a ceruzát, 
a papiroson húzogatja jobbra-balra s lesz a 
nyomában : ház, létra, virág stb. ? 

— Rajzol. 
— Hogy nevezik azt a cselekvést, mikor a 

gazdasszony teknőbe teszi a lisztet, összekeveri 
kovásszal, sósvízzel azután a két öklét beleteszi 
s addig nyomkodja, míg tészta nem lesz belőle ? 

— Dagaszt. 
— Mit gondoltok, volt-e szükség arra, hogy 

az emberek mindenféle cselekvésnek más és 
más nevet adjanak? 

— Igen. 
— Miért? 
— Mert szükség volt arra, hogy megparan-

csolhassa a gazda cselédjeinek: „Te őrizd a 
juhokat! Te vágd föl a f á t ! Te szántsd föl a 
földet ! Te fejd meg a tehenet ! " stb. 

— Látjátok, gyermekek, a különféle cselek-
véseknek így különféle neveket kellett adni s 
az ilyen neveket igéknek nevezik. 

így érvényesül a nyelvoktatás módszerében 
megállapított elvem a tanítás minden egyes kis 
részletében. S ebből kitűnik az is, hogy az 
ismeretnyuj tásnak ezt a módját, melyet én a 
nyelvoktatásban legsikeresebbnek tartok, gya-
korlókönyvek keretébe szorítani és gyermek 
kezébe adni lehetetlen. Erre csak a tanító 
részére készült vezérkönyv való. 
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Gyermekek kezébe csak olyan könyveket 
kell adni, melyek a szerzett ismeretek gyakor-
lására szánt föladatokat tartalmaznak. 

(Mátyásföld.) Tomcsánylné Czukránz Róza. 

Államsegélykérvények föl-
szerelése. 

Az államsegélykérvényekhez csatolandók: 
I. A felekezeti iskolánál és magyar tan-

nyelvüeknél : 1. a hitközségnek az illetékes egy 
házi főhatóság által jóváhagyott legutóbbi költ-
ségvetése ; 2. az iskolának az illetékes iskolai 
hatóság által jóváhagyott költségvetése, melybe 
a tanítói, kántortanítói javadalomnak és kor-
pótlékokn- k jövedelmi forrásai föl tüntetve le-
gyenek ; 3. az 1893. évben vsgy az utóbb a járási 
főszolgabíró által fölvett javadalmi jegyzőkönyv ; 
4. díjlevél az egyházi főható-ág jóváhagyásával 
ellátva. Az izr. >.a lítóké a közigazgatási bizott-
ság által legyen jóváhagyva; 5. az újonnan 
szervezett áfásoknál a szervezésre vonatkozó 
hitközségi jogérvé ayes határozat, továbbá az 
1907. évi XXVII. t. c. 12 § a 5 ik bekezdé-
sének mégfe elően annak igazolása, hogy a 
vallás- és köz ktatásügyi miniszter azon állás 
szervezéséhez előzet sen hozzájárult; 6. a hit-
községnek anyagi helyzetét igazoló és a járási 
főszolgbiró (polgármester) által láttamozott 
helyhatósági bizonyítvány; 7. kimutatás arról, 
hogy mennyi az állami eg' enes adó és abból 
mennyi esik a felekezeti iskolákat fönntartó 
adózókra ; 8. kimutatás arról, hogy az egyenes 
adó hány %-ának felel meg azon hozzájáru-
lásnak az értéke, mellyel hitközségi adózók a 
felekezeti iskola fönntartása címén megterhelve 
vannak; 9. oklevél; 10. működési bizonyítvá-
nyok megfelelő sorrendben számozva, időrend-
ben megszakítás nélkül; 11. községi illetőségi 
bizonyítvány; 12 az iskolák tantermeinek pontos 
méreteit (szélesség, hosszúság és magasság) 
föltüntető hiteles bizonylat ; 13. az iskola hiteles 
fölvételi naplójának kivçnata a tényleg beírt 
és iskolába járó, illetve egyes tantermekbe járó 
tanulókról; 14. az iskola fölszereléseiről (tan-
szerekről és bútorzatról) leltáros kimutatás, 
mely a kir. tanfelügyelő által megerősítendő ; 
a bútorzat jegyzéke az Utasítás 116., a tan-
szerek jegyzéke pedig az Utasítás ' 105., 115. 
lapjain föltalálható. Ezen bútorzatok, tanszerek 
1907 július 1 tői 1910 szeptember 30-ig ok-
vetlenül beszerzendők; 15. az illetékes egyházi 
főhatóság nyilatkozata, hogy a segély kérésé-
hez hozzájárul; 16. kimutatása annak, van-e 
az illető községben a kérvényben érintett iskolán 
kívül más iskola is, még pedig: milyen jellegű? 
hány tanítós? hány növendék által látogatott? 
államsegélyt élvez-e? milyen tannyexv ? van-e 

ott állami iskola ? hány tanerős ? hány növen-
dékekkel el látot t?; 17. kimutatás a községben 
levő összes tankötelesek számáról; 18. tan-
menet; 19. órarend; 20. tankönyvjegyzék; 21. 
hitközségi vagyonleltár; 22. kimutatás, hogy 
azon tanító osztályára, kinek részére állam 
segélyt kérnek, hány mindennapi tanköteles 
v&n utalva; 23. azon közigazgatási bizottsági 
vagy községi, illetve hitközségi határozat, mely 
azt tanúsítja, hogy a tanító legutoljára kitől, 
mely időtől és mennyi korpótlékot kapott, és 
mennyi fizetéskiegészítési államsegélyben része-
sült ; 24. a hatóság szavatoló nyilatkozata, mely 
szerint a tanító magyarul b észéin', írni és taní-
tani tud; 25. annak igazolása, hogy a magyar 
anyanyelvű tankötelesek magyar oktatásban 
részesülnek, s hogy a tanterve és a magyar 
nyelv tanítása tekintetében az iskolatörvénynek 
eleget tesz; 26 eskütételről szóló igazolvány. 

A nem magyar tannyelvüeknél ezen 26-on 
fölül még ezek szükségesek : a) a választásra 
jogosult iskolaszék által kiállított szavatoló 
nyilatkozat arról, hogy a tanító magyar nyelven 
helyesen beszélni és írni, valamint tanítani is 
tud ; b) helyhatósági bizonyítvány arról, hogy 
vannak-e a nem magyar tannyelvű iskolában 
állandóan magyar anyanyelvűek, akiknek magyar 
nyelven való oktatását atyjuk vagy gyámjuk 
kívánja ; c) pontos kimutatása a nem magyar 
tannyelvű iskolába beírt magyar anyanyelvű 
tanköteleseknek ; d) annak igazolása, hogy az 
illető iskolában a magyar nyelv, a számolás, a 
hazai földrajz, a történelem, továbbá a polgári 
jogok és kötelességek tanítása a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által is jóváhagyott vagy 
amennyiben az iskolafönntartó részéről fölter-
jesztett tanterv és óraterv jóváhagyható nem 
volna, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 

' megállapított tanterv szerint és óraszámban, 
kizárólag a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által engedélyezett tankönyvek és tanítási segéd-
eszközök használatával történik, vagyis csato-
landó a valiás- és közoktatásügyi miniszter által 
jóváhagyott tanterv és óraterv; e) annak iga-
zolása, hogy az illető iskolában kizárólag a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által is 
helybenhagyott hazafias tartalmú olvasókönyvek, 
továbbá tankönyvek, segédeszközök és tanszerek 
használtatnak, tehát azok jegyzéke bemellék-
lendő. 

Községi és egyéb helynevek. 
Vas vármegye. 

I. Felsőőri járás: Alsó-Lő = Alsólövő. — 
Bánya = Öribánya. — Bükkösd = Öribükkösd 
községhez tartozó Ti ulicsházcsoport (eddig 
Irénpuszta néven is). — Dobra = Oridobra. — 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. T 32. SZÁM. 

Dombhát = Pinkadombhát. — Farkasfalva=Vas-
farkasfalva. — Felső-Lő = Felsőlövő.— Gyepü-
füzes=Gyepüfüzes. — Jobbágyi =Yasjobbágyi. — 
Kethely = Felsőkethely. — " Kis-Cziklin = Kis-
eziklény. — Kis-Német-Szent-Mihály = Kisszent-
mihály. — Komját = Vaskomját. — Lipótfalva 
községhez tartozó Pusztahámor (eddig Hammer 
néven is). — Nagy-Német-Szent- Mihály = Nagy-
szentmihály. — Német-Cziklin = Németczik-
l é i A — Oláh- Cziklin = Oláhcziklény. — Ovár = 
PiBaóvár. — Rákosd^Hidasrákosd. — Rétfalu= 
Ujrétfalu. — Rödön = Rödöny. — újfalu = Vár-
újfalu. — Yörösvár = Vas vörösvár. 

II. Czelldömölki (eddig kisczelli) járás : Alsó-
ság községhez tartozó Sándorháza (eddig Új -
major néven). — Felső-Nemes- Keresztúr = 
Nemeskeresztúr. — Jánosháza községhez ta r -
tozó Körtvélyesmajor (eddig Körtélyespuszta 
néven). — Kecskéd = Rábakecskéd. — Keme-
neshőgyész községhez tartozó Bagolyvárpuszta 
(eddig Bagóvár néven), Kemenespuszta (eddig 
Haprongyapuszta néven). — Kemenesmihályí'a 
községhez tartozó Sáridormajor (eddig Kinlód-
major néven), Vidosmajor (eddig Cserimajor né-
ven). — Kemenessömjén községhez tartozó Cser-
fásmajor (eddig Berzsenyimajor néven), Tómajor 
(eddig Szűtsmajor néven). — Kocs=Nemesk cs.— 
Merse-Belső-Vát = Mersevát községhez tartozó 
Dénesmajor (eddig Radópuszta néven). — Ostfi-
Asszonyfa = Östffyasszonyfa községhez tartozó 
Radóházapuszta (eddig Radómajor néven), Ká-
rolymajor (eddig Lakimajor néven). — Pálfa-
Martonfa = Kemenespálfa községhez tartozó 
Marczalrózsamajor (eddig Rózsimajor néven), 
Szemerevmajor (eddig Nyiresmajor néven), 
Tordasiújmajor (eddig Újmajor néven). — Si-
monyi = Nagysimonyi. — Tokorcs Ujmi!iályfa = 
Tokorcs. — Yárkesző községhez tartozó Keszői 
vár (eddig Keszei vár néven). 

III. Körmendi járás : Csákány = Nagycsákány 
községhez tartozó Felsőmezeimajor (eddig 
Malomház néven is). — Egyházasrádócz köz-
séghez tartozó Kisrádócz (fddig Ujrádócztelep 
néven is). — Egyházas- Terestvén- Szecsőd = 
Egyházasszecsőd községhez tartozó Ernesztina-
rnajor (eddig Picsórdimajor néven). — Hegy-
hát-Hadász = Hegyháthodász községhez tartozó 
Hegyháthodászi major (eddig Festetichmajor 
néven). — Hegyhát Marácz = Felsőmarácz. — 
Horvát-Nádalla = Horvátnádalja. — Jánosfa = 
Felsőjánosfa. — Kertes = Pinkakertes. — Kis-
sároslak községhez tartozó Újmajor (eddig 
Zichymajor néven is). — Körmend községhez 
tartozó Nagymajor (eddig Körmendi major 
néven). — Lovaszad = Lovászad. — Magyar-
Nádalla = Magyarnádalja. — Magyarósd— Öri-
magyarósd. — Német-Büks = Németbükkös. — 
Német-Sároslak = Nagysároslak. — Rádócz-Kis-

Uj falu = Rá lóczújfalu. — Szent-Jakab = Hegy-
hátszentjakab községhez tai-tozó Boldogasszony-
major (eddig Szentjakabi major néven is). — 
Tarodfa = Taródfi . — Vasalla = Vasalja. 

IV. Kőzegi járás: Bándol községhez tar-
tozó Bándoltel.ep (eddig Parapaticstelep és Pa-
rapatics Brigg neveken). — Borostyánkő köz-
séghez tartozó Alsómagyarós (eddig Alsómogyo-
rós és Unterhazel neveken). — Felsőmagyarós 
(eddig Felsőmogyorcs és Oberhaztl neveken), 
Újmajor (eddig Neuhof néven). — Csajta község-
hez tartozó Lichtenfurtmajor (eddig Lipthay-
major néven is). — Doroszló = Kőszegdoroszló. — 
Edeháza községhez tartozó Hidegszegtelep 
eddig Kalteneck néven is). — Fehőszénégető 
községhez tartozó Bükkösdmajor (eddig Hoeh-
buchen néven is). — Hámor és Tó = Hámortó. — 
Inczéd községhez tartozó Újmajor (eddig Neu-
hof néven is). — Kis-Pőse = Kispöse. — Kő-
patak községhez tartozó Határdpuszta (eddig 
Gschorholtz néven is). — Langeck-Uveghuta = 
Hosszúszeghuta. — Léka községhez tartozó 
Lék a vára (eddig Lékaóvár néven). — Létér 
községhez tartozó Irtáspuszta (eddig Róthleithen 
néven is). — Mencsér községhez tartozó Huta 
(eddig Scbmelcz néven is). — Nagy-Paty és 
Kis-Paty = Kőszegpaty. — Nagy- Pőse = Nagy-
pöse. — Podgoria = Hármasfalu. — Polanicz = 
Polányfalva. — Pörgölin = Pörgölény. — Ro-
honcz községhez tartozó Alsómajor (eddig 
Ménesmajor néven). — Röt = Rőifalva. — 
Szalonok-Üveghuta = Szalónakhuta. — Szerda-
hely=Kőszegszerdahely községhez tartozóEreszt-
vénytanya (eddig Villás néven is). — Vörös-
vágás = Üjvörösvágás. 

V. Muraszombati járás : Benedek = Felső-
szentbenedek. — Ferenczfalva = Ferenczlak. — 
Gerőház = Gerőháza. — Halmom = Murahal-
mos. — Jánosfa = Alsójánosfa. — Királyiam 
Lendvakirályfa. — Kislak = Lendvakislak. — 
Kökényes = Újkökényes. — Málnás = Kismál-
nás. — Máriahavas=Kismáriabavas. —Nemesd= 
Lendvamesd. — Prosznyákfa = Pártosfalva. — 
Radó falva = Radófa. — Sürüháza= Sürüház.— 
Sza' adhegy = Kerka szabadhegy. — Széchény-
falva=Szécsenyfa.— Széchénykút=Szécsénykút.— 
Szent Benedek = Alsószentbenedek. — Szerda-
hely - Kisszerdahely. — Szombatfa -- Magyar-
szombatfa. — Tót-Lak = Nagytótlak. — Tót-
Morácz = Alsómarácz. — Tölgyes = Újtölgyes.— 
Várhely = Mura várhely. — Vas-Nyires = Vas-
nyíres. — Vend-Kovácsi = Vaskovácsi. 

VI. Németújvári járás : Bánya = Bányácska. — 
Kis-Medves = Felsőmedves. — Kolozsvár = Kas-
kolozsvár. — Nagy-Medves = Alsómé dves. — 
Nemes-Kis-Medves = Nemesmedves. — Német-
újvár községhez tartozó Hosszúsor (eddig Lang-
zeil néven), Tómajor (eddig Teuchtpuszta néven 
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is). — Neudóhegy = Magashegy. — Nyulfalu = 
Vasnyúlfalu. — Pinkócz községhez tartozó 
Gabimajor (eddig Pinkóczi major néven). — 
Paniez = Pónicz. — Rábort községhez tartozó 
Dóramajor (eddig Erdészlak néven), Máriamajor 
(eddig Ráborti major néven). — Sirovnicza = 
Szénásgödör. — Sóskút = Sóskútfalu. — Sti-
nácz = Pásztor háza. — Strem = Strém. — Szent-
Miklós = Várszentmiklós. — Tóbaj = Tobaj. — 
Újhegy községhez tartozó Felsőmajor (eddig 
Újhegyi major néven). — Újlak = Felsőújlak. — 
Vaskút = Kisvaskút. 

VII. Sárvári járás: Alsószeleste községhez 
tartozó Tuskósmajor (eddig Bébiczmajor néven 
is). — Balozsa-Megyes = Balozsameggyes köz-
séghez tartozó Margitháza (eddig Jánosmajor 
néven). — Beiez = Bejcz. — Fűztű = Füztű. — 
Gércze-Tacskánd = Gércze. — Guar = Gór. — 
Gyertyános = Hegyhátgyertyános. — Káld köz-
séghez tartozó. Lajosmajor (eddig Szitamajor 
néven is). — Megyehid községhez tartozó 
Lipoldamajor (eddig Lipótházimajor és Lipót-
major neveken). — Miske = Vásarosmiske. — 
Olbő községhez tartozó Csermajor (eddig Cse-
resmajor néven is). — Pór-Porpácz = Por-
pác/. — Rábakovácsi községhez tartozó Csorna 
házimajor (eddig Sándorháza néven is). Gyulaháza 
(eddig Gyulamajor néven is). — Rábasömj n 
községhez tartozó Estemajor (eddig Esztimajor 
néven is). 

VIII. Szentgotthárdi járás: Alsószölnök köz-
séghez tartozó Szapáryfürész (eddig Taxisfűrész 
néven is). — Bajánháza = Örbajánháza. — 
Balázsfalu = Üjbalázsf'alva. — Büdincz = Bűd-
falva. — Csörötuek községhez tartozó Huszászi-
alsómajor, Huszászifelsőmajor (e kettő eddig 
Huszászimajor néven). — Dávidház = Dávid-
háza. — Felső-Strázsa = Rábaőr. — Gries = 
Gerese. — Hodos = Orihodos. — Istvánfalu = 
Apátistvánfalva. — Kalch = Mészvölgy. — 
Kerkáskápolra községhez tartozó Belső major 
(eddig Gróf Battyánymajor néven is). — Ket-
hely=Rábakethely. — Kis-Dolincz=Kisdolány.— 
Kis-Körtvélyes = Újkörtvélyes. ;— Kisfalud = 
Rábakisfalud. — Körtvélyes = Okörtvélyes. — 
Kristyán = Köröstyén. — Nagy-Dolincz = Nagy-
dolány. — Olaszfalu = Lapincsolaszi. — Rába- j 
füzes községhez tartozó Battyányimajor (eddig j 
Józsefmajor néven*. — Rába-Szent-Mihály = Vas-
szentmihály. — Tauka=Tóka. — Tótfalu=Rába-
tótfalu. — Tótlak = Kistótlak. — Zsidó=Zsida. 

IX. Szombathelyi járás : Apáti = Gyöngyös-
apáti. — Bőd = Nemesbőd. — Cséke = Csejke.— 
Dozmat községhez tartozó Jápla (eddig Kisjápla 
és Kisjáplánimajor neveken). — Herény-
Senyefa = Herény. — Hermán = Gyöngyös-
hermán. — Horvát-Lő = Horvátlövő. — Ják 
községhez tartozó Csendesmajor (eddig Erb-

major néven). — Kis-Asszonyfa = Kisasszony-
falva. — Kisunyom községhez tartozó Erzsé-
betmajor (eddig Dobogómajor néven). — 
Monyorókerék községhez tartozó Pinkaújmajor 
(eddig Újmajor néven). — Nagy-Asszonyfa = 
Nagyasszonyfalva. — Német Gencs = Nagy-
gencs. — Német-Lő = Németlövő. :— Olad 
községhez tartozó Zelimajor (eddig Deli és 
Eiimajor neveken). — Ondód községhez tartozó 
Nigsztymajor (edeig Felsőerdeimajor néven). — 
Pornó = Pornóapáti. — Sorokújfalu községhez 
tartozó Gézamajor (eddig Gyulaházamajor 
néven). — Surány = Vassurány. — Szécseny = 
Vasszécseny. — Szent- Katalin = Pósa- zentkata-
lin. — Szent-Kereszt-Péteri-Borotszeg = Gyön-
gyösszentkereszt községhez tartozó Edeháza-
puszta (3450/1907. sz. alispáni rendelettel 
Sorokújfalu község közigazgatási hatásköréből 
ide helyeztetett át). — Szent-Lőrincz-Táplánfa = 
Táplánfa. — Szentpéterfa községhez tartozó 
Csencs: berekmajor (eddigCsencsimajor néven). — 
Szőllős = Gyöngyösszőllős községhez tartozó 
Balhavár, Kispityer, Nagypityer. — Tana köz-
séghez tartozó Ilonamajor (eddig Koplalóimajor 
néven is). — Tótfalu = Pinkatótfalu. — Űj-
Perint = Perint. — Vát közs, ghez tartozó 
Emiliamajor (eddig Emili ahá a néven is). — 
Zarkaház Bádonfa = Zai-kaháza. 

X. Vasvári járás : Alsó Telekes = Telekes. — 
Baltavár községhez tartozó Avasierdeimajor 
(eddig Avasiújmajor néven), Miksamajor (eddig 
Margitmajor -néven is). — Boldogasszonyfa = 
Vasboldogasszony. — Bögöte községhez tartozó 
Felsőmajor (eddig Tagimajor néven is). — Csehi 
községhez tartozó Józsefmajor (eddig Felső-
major néven). — Csehimindszent községhez 
tartozó Kishegy (eddig Külterület néven), Poty-
rózsamajor (eddig Rózsam, jor néven). — 
Dénesfa-Lakhegy= Déneslak. — Hegyhát Szent-
Péterfa=Hegyhátszentpét; r. — Hosszúpereszteg 
községhez tartozó Dénesdmajor (eddig Dénes-
major néven is). — Hosszúfalu=Vashosszúfalu.— 
Kis-Bér = Hegyhátkisbér községhez tartozó 
Benziherczegnőmajor (eddig Sárvölgy- és Sára-
völgymajor neveken is). — Kolta=Nemeskolta.— 
Molnári = Rábamolnári. — Nagytilaj községhez 
tartozó Egonmajor (eddig Richardmajor néven), 
Viktormajor (eddig Kistilaj néven), Viktorin-
major (eddig Lipótmajor néven). — Nagy-
Zsemlye = Zsennye. — Oloszka = Olaszka. — 
Püspöki = Rábapüspöki, — Szent-Tamás = 
Rábaszenttamás. — Széplak = Mikosszéplak. — 
Töttös = Rábatőttős. — Újlak = Alsóújlak köz-
séghez tartozó Istvánmajor (eddig Istvánd néven 
is). — Kőszeg sz. kir. rend. tan. városhoz 
tartozó Kőszegfalva (eddig Svábfalu néven is). 

«ÊXjfclO  
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Petit iskolába adják. 
Peti ,barátunk most esztendeje láb nélkül is 

hatalmasat lépett. Belépett a — hatodik élet-
évébe. 

Boldog kor, gyönyörűséges időszak ! Az arany-
szabadság, a gondtalanság és kötelességnélkü-
liség tündéri korszaka. Amikor még kénye-
kedve szerint mozoghat, bátran ugrándozhat a 
gyermek, akár versenyt kis csikójukkal is, 
amely még szintén nem ismer zabolát meg 
féket. Szabadjára tombolhat, féktelenkedhetik, 
toporzékolhat addig még a kis emberjelölc. 
Olyan az élete ekkor még, mint a kalitkába 
nem zárt madáré. Ez a kor az, amelyet hiába 
akarnánk többé visszavarázsolni. Nem lehet, 
soha sem lehet. Pedig kár, mert — bizony, 
mondom — gyöngyebb az élet ebben a korban 
még — a huszáréletnél is. 

De nincs semmi öröm üröm r-éikül. A ha-
todik életévvel is lezáródni készül a legtisztább, 
az öntudatlan boldogság oly rövid korszaka. 
Sürü, sötét felhő kezd feltünedezni a gyermeki 
élet kéken^ fénylő egén, a ragyogó, tiszta szem-
határon. Es ebbe a felhőbe egy nagy, egy 
félelmetes múmus van beburkolózva : a tanító, 
az iskola. 

Két kisebb mumussal szerencsésen megbir-
kózott már Petink, de ez az egy erősen tar t ja 
még magát. Az első mumus a rendőr bácsi 
volt. Ezzel ijesztgette Petinket a mama, hogyha 
rosszalkodott (már t. i. Peti). „Majd így tesz, 
majd úgy tesz veled. Elvisz, hogyha szót nem 
fogad-z." Félt is tőle egy darab ideig. Addig, 
amíg meg nem látta egyszer, hogy a szomszé-
dék Jóskája ott b.ibrál a rendőr bácsi szépen 
fénylő kardjával. „IIát az nem sül el, ha meg-
érintik? Akkor süsse meg! „Ettől kezdve nem 
volt becsülete többé a rendőrnek. 

Új mumus után kellett tehát nézni az édes-
mamának, hogy megint legyen neki segítsége 
a nevelés szent munkájában. Mégis találta, akit 
keresett, a kéményeket seprő mesterember ked-
ves személyében. Egy idő óta őt emlegeti a 
mama a kávéscsészék erőszakos és időelőtti 
elpásztálása, a vadonatúj ruhának szelelőlyn-
kakkal való sürgős és gyors ellátása, az ntca 
porával való bepuderozkodás alkalmával és ki 
tudná egy szuszra mind elősorolni, hogy még 
miféle alkalmakkor. Imponált is Petinknek 
szörnyen ő feketesége. Különösen a szurtos 

keféjétől tartott, mert azt hitte, hogy borbély-
módra azzal szokta megdögönyözni a rossz 
gyerekek feje búbját. Az elmaradhatatlan fe-
kete lábtő, a kormos süveg meg a kísértetiesen 
kopogó, kattogó fekete papucs valóságos túl-
világi lénnyé növesztette a kéményseprő alak-
ját a képzeletében. Ilyeneknek képzelte ő az 
ördögöket. De soká azzal sem lehetett lóvá 
tenni. Nem ám, mert Peti gondolkozó lény. 
Észrevette, hogy nem látott még olyan ese-
tet, amikor a kéményseprő valamelyik gyere-
ket tényleg elvitt, megagyabugyált vagy akár 
csak be is kormozott volna. És ebből a tapasz-
talatból ő már következtetéseket vont. Amikor 
pedig egy ünnep alkalmával a kéményseprőt 
civilben, akarom mondani szép fehérre mosdva 
és csinosan felöltözködve látta, egyszeribea 
szertefoszlott értelmének ítélőszéke előtt ez a 
mumus is. 

De a rendőr és kéményseprő együtt sem 
volt soha olyan ijesztő, olyan félelmetes rém-
kép, mint a tanító egymaga. Ez bizonyára 
valóságos szörnyeteg. Botja olyan van, mint 
egy rúd. Azzal olyanokat üt, hogy csak úgy 
döng. Reng tilán a padló is a lába nyomában. 

Nagy nap volt az, amikor a mama Petinket 
karonfogta és vezette az iskolába. Nagy nap 
és csúnya nap. Az égen mintha nem is az öreg 
nap sütne, hanem csak valami rézlepény la-
pulna meg és az is sajnálkozva tekintene le a 
Peti fiúra, hogy ilyen szomorú sorsra jutott. 
Az udvaron, sok szép játékának ezen a kedves 
helyén, szomorkodva és lemondclag tekint szét. 
Búcsúzkodni látszik ott mindentől. Úgysem 
látja már ő mindezeket viszont. Úgysem tér ő 
már többet haza. Bizonyára bekapja az a ször-
nyeteg tanító. Nem látott még soha tanítót, 
de valami utolérhetetlenül rettenetes lehet, amit 
a mamájától hallott és amit képzel róla. 

Csak megy, csak mendegél szinte elfásultan 
az anyja oldalán. Szívecskéje el van telve 
félelemmel és keserűséggel. Nagyot dobban a 
szíve, hogy az iskolát a távolból megpillantja. 
Közben mindközelebb érnek. Már ott is vannak. 
Épp e pillanatban lépnek a küszöbre. Most, 
most nyílik az ajtó, a boszorkányvár ajtaja. 
Mindjárt odabenn lesz a kínzókamarában. 

A tanterembe lépve, Petinket óriás csalódás 
érte. És tegyük hozzá mindjárt, hogy nagyon, 
nagyon kellemes csalódás. Mert hiába jártatta 
a szemeit ide is, oda is, hogy fölfedezhesse a 
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sokat emlegetett, a rettegett szerszámot, a bo-
tot. Nem találta sebol. Nyoma sincs. Sem a 
tanító kezében, sem az asztalon. Sehol, sehol. 
Akkora se, mint a kis ujjam. 

És a tanító is milyen más, mint hitte. Nem 
ördög, nem is szörnyeteg, hanem egészen ha-
sonló más emberekhez. Sőt talán különb is 
azoknál. Nincs torzonborz bajsza, szúró szem-
öldöke, kócos, nagy szakálla. Símaképű, mo-

' solygóarcú, kedves ifjúember. Hazugság az is, 
hogy a gyerekeket enné. Hisz ott van előtte 
most is egy egész kis regiment belőlük. Kutya-
bajuk sincsen. 

Petire se rivall rá, ahogy mamájával belép. 
Sőt inkább szépen viszonozza a köszöntésüket 
és még vele is kezet fog. Ügy ám. Előbb a 
mamával beszélget egyet mást, aztán meg 
őhozzá fordul barátságos szóval. 

— Isten hozott, Peti fiam, már régen vár-
talak. De csakhogy megjöttél. Kit ismersz a 
fiacskáim közül? Talán ezt a buksi|ejű Ferkó t? 
Vagy ed a pirosképű Antit? Ülj hát ide, 
mellé ! így ni ! I t t lesz majd a helyed. 

És úgy elbeszélget vele, szebben, mint az 
apja. Azután meg munkába fognak, nagy mun-
kába. Pepecselnek, rajzolgatnak, vonalakat 
húzogálnak. Egyik vonal jobbra dűl, a másik 
meg balra a harmadik pedig semerre se 
dűl, hanem föláll, vagy lefekszik. Olyan pom 
pás mulatság ez. Végül mesemondásba fog a 
tanító. Olyan szépeket tud, hógy no. Szebbe-
ket, sokkal szebbeket., mint otthon a Kati szol-
gáló. így tebk-malik az idő sebes szárnyakon. 
Szinte kelletlenül gondol rá, hogy majd haza 
is kell menni. Ellenne ő itt egyvégbe akár 
három napig is. 

Orák végeztével szépen sorbaállanak, mint 
a katonák, ü g y indáinak haza. Indulásközben 
odalép kis regrutánkhoz a tanító. Megsimo-
gatja az állát és fölteszi a nagy kérdést: 

— H á t szereted-e az iskolát, Peti barátom ? 
Petink szívét édes melegség jár ja át és a 
hangja megremeg, amikor válaszol. 

— Szeretem bizony, és , . . és . . . magát is, 
tanító bácsi. 

(Sátoraljaújhely.) Gárdos Mór. 

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

Elismerését nyilvánította : Guzmann János 
kir. bányatanácsosnak, az óradnai áll. el. isk. 
gondnoksági elnöki állásában évek hosszú során 
át kifejtett önzetlen és buzgó munkásságáért. 

Kinevezte : Stenczel Mária zsebesi róm. kath. 
el. isk. tanítónőt a zsebesi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Albu István román-resiczai gör. 
kel. román felek, tanítót a battonyai áll. el. 

isk.-hoz r. tanítóvá; Ferenci Malvin oki.tanító-
nőt a csukási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Csonkity Bogolyub oki. tanítót a zsablyai közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kunfy Irén oki. taní-
tónőt a tömörkényi áll. el. isk.-hoz r . tanító-
nővé ; ifj. Kovács Géza oki. tanítót a hídal-
mási áll. j1. isk.-hoz r. tanítóvá; Nagy Erzsé-
bet oki. tanítónőt a nagybányai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Kmetty István oki. tanítót a 
hódmezővásárhelyi külterületi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Friedmann Antal, Lakner Ernő, 
Imre Károly és Benedek József oki. tanítókat 
a nagybányai áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Tóth 
József oki. tanítót a szilágyballai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Vitos Domokos oki. tanítót a 
gyalári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gruy Aranka 
oki. tanítónőt a gajdeli áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Tary János oki. tanítót a csongrádi 
tanyai áll. el. isk.-hoz, Bertus Zsófia oki. tanító-
nőt a csongrádi belterületi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé; Bak Árpád oki. tanítót 
a nagysármási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Molnárnc Zelei Erzsébet oki. tanítónőt a kis-
teleki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Gombás 
István oki. tanítót a nyírvölgyi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Cincik Gábor mossóczi róm. kath. 
tanítót a giródai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Rács Jolán oki. tanítónőt az oláhdellői áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Gált Márton oki. tanítót 
a szilágykővesdi áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
Klug János oki. tanítót a perbenyiki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Berhidai Sándor rédei ev. 
ref. tanítót a székelye evei áll. el isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Baross Margit oki. tanítónőt a pest-
hidegkúti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Koff'ron 
Ilona oki. tanítónőt a petrilla-csimpai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Popovics Mihály brusz-
turai gör. kath; tanítót és Begya Ilona oki. 
tanítónőt a bruszturai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá, ill. tanítónővé ; I tván Albert oki. tanítót 
a marosugrai áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
Dombrády Piro ka oki. tanítónőt a nagy tót-
falui áll. el. isk.-hoz r. tanítónőve ; Massard 
Ilona oki. tanítónőt a nagyhalmágyi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Nagy Mihály oki. tanítót 
a krasznaczégényi áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
B'dő Imre sepsiszentgyörgyi árvaházi tanítót 
a szászujősi áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
Wajdits Eleonóra oki. tanítónőt a kúnosvágási 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Katies Antal 
oki. tanítót a fiumei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Beriszlai Irén róm. kath. kincst. isk. tanítónőt 
a hernádvécsei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Gönczi János oki. tanítót a csúcsai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Kram János vasasbánya-
telepi társ. isk. tanítót az izbugyaradványi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gergelyt Jolán oki. 
tanítónőt az aradszentmártoni áll. el. isk.-hoz 
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r. tanítónővé; Herdt Katica oki. tanítónőt a 
mehalarónáczi áll. el. isk.-hoü r. tanítónővé; 
Szabó Anna oki. tanítónőt a szelepcsényi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Adorján Domokos 
oki. tanítót az ó-tordai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Du ik Antal oki. tanítót a ménesi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sztercula Vendel 
oki. tanítót a felsőzubriczai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Horváth Kristóf oki. tanítót a temes-
moraviezai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szőke 
Margit oki. tanítónőt a kékesi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Palásty Jolán oki. tanítónőt a 
nyitrajabloniczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Ábrahám József, Ábrahám Lajos, Háló Antal, 
Börtsök Adám, Csáti János Mihály, Fischer 
Emil, Fischer Emiiné, Vélces Borbála, Gáspár 
Dezső, Géczy Károly, Jahoda Ferenc, Nyáry 
Lukács, Szécsi György, Szomora József, Szűcs 
Gyula. Tóth Géza, Závocki Sándor, Jenei Ká-
roly, Kéri Lajos, Kosóczki Ferenc, Krizsanits 
Etel, Liliom István, Lukits Rezső, Mucsi Jó-
zsef, Barm Pál, Krachtusz Gusztáv, Kosóczki 
Pál, Jablonszki János, Laczkovits László, Nagy 
Dániel, Bácz János, Szegszárdy Imre, Tóth 
Róza, Wener Lajos, Zsák József, Zsák Lajos, 
Bárkányi József, Kálmán Béla, Lóky József, 
Szabó János és Sziics István szegedi közs. el. 
isk. tanítókat, ill. tanítónőket a szegedi kül-
területi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónőkké ; Félczán József oki. tanítót a 
szentivánfalvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Pálffy Gyula oki. tanítót a marosillyei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Farkas Mariska oki. taní-
tónőt a pomogyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Hiittl Nándor bajsai ág. h. ev. tanítót a franz-
feldi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; ifj.' Bacskaj 
Vendel oki. tanítót a chizsnei áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Molnár Lidia oki. tanítónőt a 
stájerlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Hant-
házi András sövényházi közs. el. isk. tanítót 
a csanteleki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Olescher 
Mária oki. tanítónőt a gyimesi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Patocska Johanna oki. tanítónőt 
a singléri áll. elemi iskolához rendes tanító-
nővé; Schuster János okleveles tanítót a barát-
falvii állami elemi iskolához rendes tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Schröder 
Miklós lázárföldi álL el. el. isk. tanítót a kis-
királyhegyesi áll el. isk.-hoz; Kern Béla tol-
vádiai áll. el isk. tanítót a csacza-csadecskai 
áll. el. isk.-hoz; Fejér Sándor bajkai áll. el. 
isk. tanítót a battonyai áll. el. isk.-hoz; Mar-
tin Henrik sztarcsovai áll. el. isk. tanítót a 
jazovai áll. el. isk.-hoz ; Gremsperger Vidor 
ráczalmási áll. el. isk. tanítót a gyekési áll. el. 
isk.-hoz; Szegfű Lajos antalfalvai áll. el. isk. 
tanítót a lázárföldi áll. el. isk.-hoz; Bemesik 
János csacza csadecskai áll. el. isk. tanítót a 

szaniszlófalvai áll. el. isk.-hoz ; Kiss István 
és Kissné Bab Anna felsőgagyi áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt az orosházai áll. el. isk.-
hoz; Glóz Károly sülelmedi áll. el. isk. tanítót 
a szilvásapáti áll. el. isk.- hoz ; Nagy Sándor 
alsótőki áll. el. isk. tanítót a hadadi áll. el. 
isk.-hoz ; Szilágyi Tamás és Szilágyi né Benes Irén 
alsó-, felsőszentmihályfalvi áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt az orosházai áll. el. isk.-hoz ; 
Jancsó Vilmos és Jancsóné Kovácsy Margit 
szilágybagosi áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt 
az alsó , felsőszentmihályfalvi áll. el. isk.-hoz ; 
Bodossi L íjos kiskirályhegyesi áll. el. isk. tanítót 
a szilágybagosi áll. isk. hoz ; Kovács Izabella 
vriczkói áll. e!. isk. tanítónőt a bönyrétalapi 
áll. el. isk-hoz; Goszmann Ádám Örkényi és 
Stefcsik Gábor pilisszentkereszti áll. el isk. 
tanítókat kölcsönösen; Bíró Jenő hadadi áll. 
el. isk. tan'tót a brádi áll. el. isk.-hoz; W Iber 
Lajos boL-sári áll. el. isk. tanítót a tolvádiai áll. 
el. isk. hoz ; Onody Teréz lestyéni áll. el. isk. 
taní'ónőt a sziráki áll. el. isk.-hoz; Alexy Jó-
zsef szaniszlófalvi áll. el. isk. tanítót a zázrivai 
áll. el. isk.-hoz; Pál Dénes kajántói áll. el. 
isk. tanítót az alsótőki áll. el. isk.-hoz ; Lehoczky 
Sándor jázovai áll. el. isk. tanítót a felsőgagyi 
áll, el. isk.-hoz; Szabó Sámuel gyekési áll. el. 
isk. tanítót a horhi áll. el. isk hoz; Patay 
Anna vadászerdői áll. el. isk. tanítónőt a dob-
riczai áll. el. isk.-hoz ; Castiglione Hermin dob-
riczai áll. el. isk. tanítónőt a szilágybagosi áll. 
el. isk.- hoz ; Saskeöy József nagyági áll. el. 
isk. tanítót az őscsanádi áll. isk.-hoz; Tarján 
Pompejasz és Tarjányié Bácz Kornélia leményi 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a kaczkói áll. 
el. isk.-hoz ; Bozán Péterné szül. Molnár Klára 
alvincz-borbereki áll. el. isk. tanítónőt a nagy-
bányai áll. el. isk.-hoz ; Biedl Ilona kübekházai 
áll. el. isk. tanítónőt a vriczkói áll. el. isk.-hoz; 
Musnay Kálmán hódmezővásárhely-külterületi 
áll. el. isk. tanítót a kémeri áll. el. isk.-hoz ; 
Bózán Péter alvinczborbereki áll. el. isk. tanítót 
a nagybányai áll. el. isk.-hoz ; Vass Albert 
szilágyballai áll. el. isk. tanítót a karácsony-
falui áll. el. isk.- hoz ; Schiller Imre gyalári áll. 
el. isk. tanítót a piskitelepi áll. el. isk.-hoz ; 
Bálintné Oláh Józsa gajdeli áll. el. isk. tanító-
nőt a túróczszentmártoni áll. el. isk.-hoz ; 
Faragó János csongrádi tanyai állami elemi 
isk. tanítót a csongrádi belterületi álL el. isk.-
hoz; Angyal Sándor nagysármási áll. el. isk. 
tanítót a szucsáki áll. el. isk.-hoz ; Vida Géza 
szászújősi áll. el. isk. tanítót a sárdi áll. el. 
isk.-hoz; Lippenczky Árpád Kunágota-Nagel-
pusztai áll. el. isk, tanítót a mezőkovácsházai 
áll. el. isk.-hoz; Marycz Endre perbenyiki áll. 
el. isk. tanítót a tusnádi állami elemi isk.-hoz ; 
Turcsányi Katalin rétfalui áll. el. isk. tanítónőt 
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a székelyszenterzsébeti áll. el. isk.-hoz; Kokas 
Ilona kucsulátai áll. el. isk. tanítónőt a rét-
falni áll. el. isk.-hoz ; Pázmány Gyula székely-
kevei áll. el. isk. taivtót a tóvárosi áll. el. 
isk.-hoz; Hosztinszky Antal oraviczabányai áll. 
el. isk. tanítót a törökbecsei áll. el. isk.-hoz; 
Simon Ferenc törökbecsei áll. el. isk. tanítót 
a Kunágota Nágel-pusztai áll. el. isk.-hoz ; 
Liptay Irén papi és Teremyné Paul Ilona vár-
palánkai áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
Zilahi Géza marosugrai áll. el. isk. tanítót a 
berekszói áll. el. isk.-hoz ; Papp Sándor kaczkói 
áll. el. isk. tanítót a garamkovácsii áll. el. isk.-
hoz ; Bnttyá/n János berekszói áll. el. isk. tanítót 
a szankizsákúti áll. el. isk.-hoz ; Berkovics Ignác 
mezőkovácsházai áll. el. isk. tanítót a borsai áll. 
el. isk.-hoz; Porubec Győző garamkovácsii áll. 
el. isk. tanítót a feketeardói áll. el. isk.-hoz ; 
Dapsy Béla göresöni áll. el. isk. tanítót a 
magyarköblösi áll. el. isk.-hoz ; Donáth Aladár 
szilágykövesdi áll. el. isk. tanítót a sülelmedi 
áll. el. isk.-hoz ; Tary Anna siklósdi és 
Dobrovits Erna kuptore-szekuli áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen ; Kovács Sándor csermői 
és Kovács Gyula tivadari áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen ; Pap Lajos áll. el. isk. tanítót a 
nyúlhegyi áll. el. isk.-hoz ; Madarassy Olga 
szankizsákúti áll. el. isk. tanítónőt a kispesti 
áll. el. isk.-hoz; Schöntag Ferenc pomogyi 
áll. el. isk. tanítót a rétfalui áll. el. isk.-hoz; 
Zilahi Géza marosugrai áll. el. isk. tanítót a 
tövisi áll. el. isk.-hoz; l^apeller Mária kunos-
vágási áll. el. isk..tanítónőt a czeglédberczeli áll. 
el. isk.-hoz; Kátai István magyarnemegyei áll. 
el. isk. tanítót a bántfyhunyadi áll. el. isk.-hoz ; 
Matusch Pál vajdahunyadi áll. el. isk. tanítót 
a lubina-klacskehi áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett : Kürtös Szi-
lárd libán falvai gör. kel. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak 700 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Udvarhelyi József 
kisvárdai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1140 
K-t ; özv. Sztrnyiskó Józsefné szül. Kurth Kle-
mentina galgóezi áll. kézimunka-tanítónőnek 
évi 2100 K-t; Finegár Gábor száívai áll. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1420 K-t; 
Szokólik András túróczszentmártoni ág. hitv. 
ev. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1320 
K-t ; Bogáti Nyárádi Dénes beszterczei áll. 
segélyezett polg. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 3500 K-t; Járossyné Szilvássy Józsa jár-
kováczi munkaképtelen óvónőnek évi 280 K-t ; 
Bozsnyai Sámuel szikszói izr. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1240 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kucsera József nyug. hrádeki róm. kath. 
tanító özv., szül. Schramek Johannának évi 
300 K- t ; néh. Elmer István baari nyug. róm. 

kath. el. isk. tanító özv., szül. Vilii Katalin-
nak évi 376 K-t ; néh. Farkas Antal tisza-
kóródi ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Pogány 
Eszternek évi 450 K-t ; néh. Bóth Jakab franz-
feldi volt áll. el. isk. tanító özv., szül. Schnee-
berger Eugéniának évi 693 K 60 f-t, Melánia 
és Vilma nevű kkorú árváinak egyenként 115 
K 60 f-t, együtt 231 K 20 f-t, mindössze 
924 K 80 f- t ; néh. Bótli József klárii volt 
róm. kath. el. isk. tanító Anna, Jozefa és József 
nevű kkorú árváinak egyenként 144 K-t, együtt 
432 K-t; néh. Pántos Mózes nyag. nagypéli 
gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Ciobris Teré-
ziának évi 300 K-t ; néh. Oarcse Vazul jószás-
helyi gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Faur 
Veszelinának évi 408 K-t, Va^ilie, Aurél és 
Adrián nevű kkorú árváinak egyenként 68 K-t, 
együtt 204 K-t, mindössze 612 K-t ; néh. 
Szomor Károly nyug. salgótarjáni tanító özv., 
szül. Co!el Lenkének évi 805 K 60 f-t, egy 
kkorú árvájának pedig 134 K 27 f- t ; néh. 
Csontea Konstantin volt hidegkúti közs. el. isk. 
tanító özv.. szül. Millu Máriának évi 500 K t, 
Szilvia nevű kkorú árvájának 83 K 33 f-t, 
mindössze 583 K 33 f - t ; néh. Tordai Gábor 
debreczeni ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Baku Rózának évi 666 K 20 f-t, Irén nevű 
kkorú árvájának 111 K 3 f-t, mindössze 777 
K 23 f-t; néh. Seres Géza somorjai áll. polg. 
isk. tanító özv., szül. Huszák Rozáliának évi 
1104 K-t; néh. Sztarony Mihály nagyőri róm. 
kath. el. isk. tanító Ida nevű szülőtlen kkorú 
árvájának évi 120 K 17 f t ; néh. Moussong 
Gáspár pomázi nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Langenberger Katalinnak évi 405 K-t ; 
néh. Petrovics Demeter sipeki nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Molnár Teréznek évi 
300 K-t; néh. Márkis Miklós nyug. szlatinkai 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Zsurzs 
Johannának évi 300 K-t, kkorú árvájának pedig 
50 K-t ; néh. Lehner Antal kapuvári áll. polg. 
isk. tanító özv., szül. Kokas Irénnek évi 988 K-t, 
Antal és Erzsébet nevű kkorú árváinak egyen-
ként 164 K 66 f-t, együtt 329 K 32 f-t, mind-
össze 1317 K 32 f - t ; néh. Gavallér János 
nyug. pozsonyi tanító özv., szül. Madar Zsu-
zsannának évi 300 K-t ; néh. Farkas Károly 
nyug. ev. ref. tanító özv., szül. Takaró Máriá-
nak évi 300 K-t ; néh. Győri László iszlói 
nyug. el. isk. tanító özv., szül. Karácsoni Zsu-
zsannának évi 430 K-t ; néh. Szoják János 
feketeerdői üveggyári nyug. el. isk. tanító özv., 
szül. Luksz Ételnek évi 694 K-t ; néh. Turay 
József nemcsényi nyug. róm. kath. tanító özv., 
szül. Doszkocs Annának évi 429 K-t, két kkorú 

árvájának pedig összesen 143 K-t. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Faiskolakezelő tanítók jutalmazása. 

A Magyar Földhitelintézet által községi faiskola-
kezelő tanítók és gyümölcsfatenyésztést oktató 
községi kertészek részére a gyümölcsfatenyésztés 
terjesztése és oktatása körül szerzett érdemeik 
jutalmazása céljából az 1907. évre kitűzött 21 
jutalomdíjat az e célra alakult bíráló-bizottság 
kiadhatónak találta és így a 600 koronás I. 
(első) díjat: 1. Kondor Ferenc halmosi (Vas vm.) 
tanítónak, a 400 koronás II. (második,) díjat: 
2. Országh Kálmán alsólendvai (Zala vm.) 
tanítónak, 3. Zikeli Mihály szásztyukosi (Nagy-
küküllő vm.) tanítónak, a 200 koronás III. 
(harmadik) díjakat: 4. Dénes József somogy-
berzenczei (Somogy vm.) tanítónak, 5. Benczédi 
János mócsi (Kolozs vm.) tanítónak, 6. Szabó 
Lajos dömsödi (Pest vm.) tanítónak, 7. Monda 
Ferenc csesztregi (Zala vm.) tanítónak, 8. Grósz 
Márton jaádi (Beszterczenaszód vm.) tanítónak, 
9. Cinta Macedón kiszebrai (Beszterczenaszód 
vm.) tanítónak, 10. Hulféld Ferenc vaskomjáti 
(Vas vm.) ta lítónak, 11. Kápolna József tó-
városi (Komárom vm.) tanítónak, 12. Mikler 
Győző légr^di (Zala vm.) tanítónak, 13. Stampay 
János köbölkúti (Esztergom vm.) tanítónak, 
14. Marosán Kornél aranyosmeggyesi Szatmár 
vm.) tanítónak, 15. Jancsovich Károly szeder-
háti (Arad vm.) tanítónak, 16. Bur si János 
vései (Somogy vm.) tanítónak, 17. Székely Béla 
pozbai (Bars vm.) tanítónak, 18. H. Szántó 
István magyarnagysombori (Kolozs vm.) tanító-
nak, 19. Mikes Mihály pürkereczi (Brassó vm.) 
tanítónak, 20. Kelemen Lajos karácsonyfalvai 
(Udvarhely vm.) tanítónak, 21. Zaborszki Kál-
mán porogszentkirályi (Somogy vm.) tanítónak 
ítélte oda a bizottság. 

— Beíratások az állami kisegítő-iskolá-
ban. A túlságosan ideges, továbbá a testileg 
vagy szellemileg visszamaradt és gyöngébb föl-
fogású gyermekek könnyebbségére, akik a nép-
iskolában többi társaikkal együtt haladni nem 
képesek s akik így sokszor kétszer-háromszor 
is kénytelenek egy-egy osztályt ismételni : a 
fővárosban évek óta külön szakiskola, az állami 
kisegítő-iskola áll fenn. Ezen iskola hat iel-
menő osztályában mindazokat az ismeret-
ágakat tanítják, amelyekre a gyermeknek a 
gyakorlati életben szüksége lehet : mégis külö-
nös gondot fordítanak benne a kézügyességre, 
a beszédhibák javítására és a speciális torna-
oktatásra. Az iskola állandó szakorvosi fel-
ügyelet alatt áll. Beiratkozni lehet szeptember 
hó első napjaiban az iskola helyiségében, 
VIE., Mosonyi-u. 3. (A bejárat Fesztetich-u. 7. 
alatt van.) 

— A szerbek és a magyar nyelv tudása 

'64 év előtt. Az 1843. évi május hó 20-án 
Pesten megjelent a „Szkorotecsa" (Hirnök) 
szerbnyelvű szépirodalmi és tanügyi folyóirat 
39. számában a következő figyelemreméltó 
dolog van följegyezve: „A legközelebb össze-
ülő pozsonyi magyar országgyűlésre a hazai 
szerbség részéről a következő követek lettek 
megválasztva : Csernojevics Péter, Vukovics 
Sebő, Papházi György, Zsákó István, Atanac-
kovies Trifon, Polzovics és Bákics, kiktől jog-
gal elvárja a szerb nép, hogy a haza jogos 
ügyeinek megvédésén kívül testestül-lelkestül 
föl fogják karolni népünk iskolai és egyházi 
ügyét is. Ezen kitüntetésüket egyéb dicséretre-
méltó egyéni kellékeiken kívül még annak az 
erénynek is köszönhetik, hogy derék magyar 
hazafiak és a magyar nyélvet tökéletesen bírják. 
Most kérdozzük, vájjon szükséges-e és hasz-
nos e annak, aki Magyarországban él és vala-
mely politikai szerepet játszani v&gy közhiva-
tali állást elfoglalni akar, hogy magyarul beszélni 
és írni tudjon ? Nem volt-e helyénvaló szerb 
tanhatóságunk azon rendelete, amellyel arra 
buzdította a szeri' tanítóságot és tanulóifjú-
ságot, hogy a szerb anyanyelvükön kívül a 
magyar nyelvet is a legnagyobb szorgalommal 
tanítsák és tanulják? Mi azt hisszük, hogy 
amíg a nyelv és a vallás különbséget tesz 
egyes népfajok között, addig egy ország sem, 
tehát Magyarország is, kellőképen nem virá-
gozhatik . . . " így okoskodtak szerb nagyapáink 
a magyar hazafiságról és a magyar nyelv tudá-
sáról a mult század első felében; és ha így 
állott a dolog akkor, most már szent köteles-
sége minden szerb embernek és tanítónak ezeket 
az erényeket még jobban megerősíteni, ha e 
hazában boldogulni akar. (Gy. M.) 

— Halálozások.' Breitung Id a ska tanítónő, 
5 hónapi súlyos szenvedés után, augusztus hó 
17-én Szegeden elhunyt. — Mendel János győr-
városi róm. kath. el. isk. tanító f. é i augusz-
tus hó 21-én, életének 60., tanítói működésének 
40. évében jobblétre szenderült. Áldás emlé-
kükre ! 

Szerkesztői üzenetek. F. I. \ána. Ha eddig 
nem vette volna kézhez levelünket, valószínűleg el-
kallódott valahol. Szíveskedjék kérdését megismételni, 
s újból válaszolunk. 

Tartalom : Népiskolai anyakönyvek. A. A. — 
Petőfi a népiskolában. Kovács Dezsőné. — A nyelv-
oktatás gyakorlatából. Tomcsányiné Czukrász Róza. — 
Államsegélykérvények fölszerelése — Községi és egyéb 
helynevek. — Szünóra : Petit iskolába adják. Gárdos 
Mór. — Hivatalos rósz. — Különfélék. — Szerkesz-
tői üzenetek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap m i n d e n hé ten egyezer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső . nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban fnaryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola letezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lát tamozott 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölesével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — As előfizetési p é n s e k a 
k i adóh iva t a lba kü ldendők . 

A h i rde tések á rszabása . — 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 , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. As ily 
módon mindenki által kiszámítható h i rde tés i dí j előre 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 hetvenketted r é s s é t 
tevő pet i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Esek a díj&fc is 
elér«1 a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTBOM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TKB 3. 

ivëifiiraïolïat nem axlvmlc vissza.. 

Az elzüllött gyermekek nevelése. 
A belügyminiszternek az elhagyatott 

gyermekek nevelésére vonatkozó ren-
delete, melyet röviden a Néptanítók Lipja 
f. évi 34. száma ismertetett, érdekes 
dokumentuma a társadalom egy eddig 
elhanyagolt kérdésének. Minket a kér-
désnek el ősorban nevelési old..la érde-
kel; figyelmünket erősebben ez ragadja 
meg. A rendeletnek pedagógiai vonat-
kozásai indítanak arra, hogy a kérdésre 
visszatérjünk s kapcsolatosan egy-két 
általános érdekű észrevételt tegyünk. 

A gyermekek eküllése részint ata 
visztikus természetű rossz hajlamokból, 
részint a nevelés hiányából, illetőleg 
okszerűtlen és hiányos voltából szár-
mazik. 

A rosszra való hajiandi "ágok fölhal-
mozódnak és többé-kévést 1 N e k . 
Ha van „született" rossz v. >er, úgy 
az ilyen terhelt ember az. A terheltség, 
a rossz hajlam gyermekeknél az erkölcsi 
érzés fogyatékosságában é. az akarat 
abnormis gyöngeségében jut kifejezésre. 

Hasonló az eredmóny azoknál a gyer-
mekeknél, akik elhanyagolt, hiányos, 
vagy teljesen okszerűtlen nevelésben 
részesülnek. A különbség az eredményben 
főleg abban jelentkezik, hogy az elha-
nyagolt nevelésben részesülő nem any-
nyira jellemtelenség kategóriájába so-
rozható jellemgyöngeség, mint a rossz-

jelleműség, az erkölcsi defektusokban 
való kitartó megmaradás által tűnik ki. 

Bármelyik okból is álljon elő a gyer-
mek elzüllése, a romlási folyamatot 
abban a környezetben, amelyben az 
megindult, megállítani nem lehet. 

Ha örökölt a rosszra való hajlam, 
akkor a szülők is — hacsak nem ug-
rással jelentkező visszaütés a rossz haj-
lam forrása -— rosszhajlamúak, sőt 
bizonyos rossz szokásokban, lelkiismereti 
érzéketlenségben megcsökönyösödöttek. 
Önmaguk, sa*át erkölcsi egyéniségük ellen 
cselekedni, vagyis a gyermekük fossz 
hajlamának legyőzésére alkalmas nevalő-
hatást kifejteni a legjobb szándék mel-
lett is (amit különben a legtöbb eset-
ben föltételezni sem lehet) képtelenek. 
A rossz hajlandóságok hibáiban, sőt 
bűneiben élő családban élő terhelt gyer-
mek továbbzüllése föltétlenül bizonyos. 

Az elhanyagolt családi nevelésből 
eredő züllés vagy a család életkörül-
ményeiben, vagy hanyagságában, illető-
leg oktalan bánásmódjában leli magya-
rázatát. 

Sok szülőt annyira leköt a megélhe-
tés gondja, hogy nem képes gyermeke 
nevelését vezetni, illetőleg a nevelésében 
közreműködni. A szülő munkás jó pél-
dája nem elég. A szoktatásban mái-
közre nem munkálhat. Gyermeke rossz 
pajtások közé kerül ós elzüllik. 
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Más esetben akkora a család nyomo-
rúsága s ezzel kapcsolatos erkölcsi fá-
sultsága, hogy elnézi a gyermek rossz 
cselekedeteit, ha azok haszonnal járnak. 

Gyakori forrása a gyermek elzüllésé-
nek a szülők helytelen nevelői tényke-
dése. Elkényeztetés, elnézés egyrészről, 
túlságos szigor, mely a durvaságig, sőt 
brutalitásig megy másrészről, biztos 
romlásra vezetnek. A gyermek nincs 
rendes és rendszeres tevékenységre fogva. 
Tevékenységi ösztöne erkölcsileg tilal-
mas ösvényekre téved. Kezdetét veszi a 
züllés. A gyermek szinte rohan a lejtőn, 
amelyen megállítani (a családi körben) 
a legtöbb esetben lehetetlen. 

A romlásnak bármelyik forrásából 
származzék is a gyermek züllése, a javí-
tásnak, a romlás tovaterjedésének, az 
erkölcsi jellem teljes pusztulása meg-
gátlásának első és legfőbb föltétele az, 
hogy a gyermeket abból a környezetből, 
mely romlását okozta, illetőleg meg-
akadályozni nem bírta, kiragadjuk, az 
erkölcsi jellem kialakulására kedvező 
életkörülmények közé helyezzük. 

Ezt célozza a belügyminiszternek e 
sorok elején említett körrendelete, mely-
nek különös jelentőségű az a rendelke-
zése, hegy a gyermek még abban az 
esetben is beszállíttass ék a gyermekmene-
dékhelyre, ha a jogi értelemben vet t 
elhagyatottság meg nem állapítható, de 
a hatóság konstatálja, hogy a gyermek 
eddigi környezetében romlásnak van 
kitéve. Aki tudja, hogy a züllött gyer-
mekek nagy sokaságánál a jogi elhagya-
tottság meg nem állapítható, tehát ezen 
az alapon ők romlásukat neggátolni 
nem tudó környezetükből ki nem ragad-
hatok, csak az méltányolhatja a maga 
egész jelentőségét a rendelet e részének. 

Nagyjelentőségű továbbá a rendelet-
nek az a része, mely a nevelés mód-
jára vonatkozik s a következő mondatba 
foglalható össze: a gyermeket rá kell 
szoktatni s ha másként nem megy, rá 
kell kényszeríteni a munkára. Ebben a 

követelésben benne van a javító nevelés-
nek egész programja. Tisztán áll ez 
minden tanító előtt, aki nemcsak el-
méleti ismeretei alapján tudja, hanem 
lépten-nyomon észleli, hogy a romlás 
a tervszerű és kitartó munka hiányára 
vezethető vissza. A munka, mint a ne-
velés első és legfőbb tényezője: ez a 
jövő gyakorlati pedagógiája. 

Ha most már arra a kérdésre is fele-
letet kívánunk adni, van-e valami 
teendője a tanítónak, s ha igen, mi, 
a rendelet sikeres végrehajtása érdeké-
ben a következőket mondhatjuk: 

A tanítóság a rendelet sikeres érvé-
nyesülése érdekében egyrészt preven-
tive, másrészt tanácsadólag és irányí-
tólag működhetik közre. Preventive 
akként, hogy iskolájában különös súlyt 
helyez a züllésnek induló gyermekek 
okszerű nevelésére. Érintkezést keres a 
szülőkkel. Vezeti, irányítja őket, különös 
gondot fordítván arra, hogy a munkát 
mint nevelőeszközt ő is alkalmazza s a 
szülők által is alkalmaztassa. A mái-
züllött s a családi körben a javulás 
reményével nem nevelhető gyermekek-
nek menedékhelyeken való elhelyezését 
részint a szülőknél, részint a hatóságnál 
szorgalmazza. 

(Székélyudvarhély.) Ember János. 

Eötvös-alap. 
Vagy két évvel ezelőtt már megpendítettem 

azt az eszmét, hogy az Eötvös-alap három 
korona évi tagsági díját hivatalból kellene 
minden tanító törzsfizetéséből levonatni. Az 
ilyen, haszonöt fillérnyi havi levonást senki 
sem érezné meg s ilyen rendszer mellett e 
humánus intézmény csodákat művelhetne. Azóta 
gondoltam egyet; mégis lealázó volna a taní-
tóságra mintegy pressziót gyakorolni, hogy — 
önmagával jót tegyen. Kieszeltem hát egy 
másik módot, mely által a cél is elérhető volna 
s a tanítói hivatás méltóságán sem esnék csorba. 

Ilyen út és mód volna, hogy a kir. tanfel-
ügyelő minden, nála esküttevő tanítót fölkérne 
egy oly értelmű nyilatkozat aláírására, melyben 
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az illető kötelezné magát arra, hogy az Eötvös-
alap tagjai sorába lép s egyúttal fölhatalmazná 
a kir. adóhivatalt arra, hogy a havi huszonöt 
fillérnyi tagsági díjösszeget törzsfizetéséböl 
mindenkor tartsa vissza. Ezen tömeges és ön-
kéntes letiltásokat a kir. tanfelügyelő eszkö-
zölné, az adóhivatal pedig az így havonként 
begyűlt összegeket beszolgáltatná az Eötvös-
alap pénztárába. A kir. tanfelügyelőnek termé-
szetesen a legcsekélyebb pressziót sem volna 
szabad alkalmaznia ; viszont bizton hiszem, hogy 
alig találkoznék tanító, aki e csekély áldoza-
tot a saját, vitális érdekeit szolgáló egyesület-
től megtagadná. 

A kir. tanfelügyelőknek az Eötvös-alap ér-
dekében 1903-ban kifejtett akciója máris igen 
eredményesnek bizonyult, amennyiben a tagok 
száma megkétszereződött s a vagyongyarapodás 
ez évben meghaladta a százezer koronát. A kir. 
tanfelügyelő urak bizonyára nem zárkóznak el 
e humánus akció elől ; hiszen az ő tisztük nem-
csak a puszta ellenőrzés; nemcsak az iskolák, 
hanem a tanítók anyagi érdekeinek gondo-
zása is. 

Valamit mindenesetre tenni kell, mert az 
alap vagyonszaporodása, a hivatalos kimutatás 
szerint, a mulfc évben alig érte el a huszonnyolc-
ezer koronát s hogy az alap rendeltetésének 
kielégítő mértékben — megfelelhessen, ahhoz 
a tanítók kétharmad részének kellene tagul be-
lépnie. 

Szomorú, hogy ezt a tanítók önként nem 
teszik: a tanítók, akiknek a nyomorúság iránt 
ugyancsak lehet érzékük ; akik a humanizmus-
nak hivatásos apostolai s akik végül önmaguk-
nak, respektive gyermekeiknek tartoznak vele, 
hogy legalább a csekély tagsági díjat — melyet 
most, a fizétésjavítás óta, szerintem, legalább 
évi négy koronára kellene emelni — meg-
fizessék. 

Volna még egy mód, amelyre, ami elég cso-
dálatos, eddig még nem gondoltak. Ez az volna, 
hogy a Tanítók Házainak abiturisnsei, az onnan 
kilépők írásbelileg köteleztessenek arra, hogy 
az Eötvös-alapnak életfogytig rendes tagjai 
lesznek. Ezen írásbeli nyilatkozatban egyúttal, 
a hála szent nevében, becsületszavukra meg-
fogadnák, hogy az alap javát társadalmi s ál-

talában minden egyéb módon előmozdítják. 
Lehetne azt a szép szokást is behozni, hogy a 
kilépettek tíz év letelte után egykori alma 
materük helyiségeiben összejöjjenek s fönti fo-
gadalmukat ünnepélyesen megújítsák. Ezen 
összejövetelek tízévenként ismétlődhetnének. 

Hányan kerültek a kilépettek közül jó módba, 
magasabb állásokba; de — úgy hiszem, nem 
tévedek — ezek között kevés a rendes t a g ; 
hát alapító mennyi, vagy aki időközben el-
hunyt, végrendeletileg hány emlékezett meg 
ezek közül egykori nevelőszülőjéről, a Tanítók 
Házairól ? ! Ha összeállítanák, ez volna a leg-
szomorúbb statisztika: a hálátlanság statiszti-
kája ! 

De legyen így vagy amúgy, bízzunk benne, 
hogy az Eötvös-alap vezetőköreinek sohasem 
szünetelő tevékenysége és valóban mintaszerű 
ügy buzgósága ezúttal is meg fogja találni az 
Eötvös-alap megszilárdításának, nagyobbarányú 
vagyonbeli meggyarapításának módjait és esz-
közeit. Fő azonban, hogy a tanítóság végre-
valahára önmaga ébredjen saját családtagjai 
iránt való kötelességeinek öntudatára ! 

(Beszterczébánya.J Podhradszky Lajos. 

Az Eötvös-alap gyíílései. 
Az igazgató-tanács és felügyelő-bizottság együttes 

ülése. 
Az Eötvös-alap augusztus 25-én az igazgató-

tanács és felügyélő-bizottság együttes ülésével 
kezdte meg háromnapos tanácskozásai sorát. 
Az igazgató-tanácsi és felügyelő-bizottsági ülést 
Ujváry Béla, az Eötvös-alap elnöke nyitotta 
meg, bejelentvén, hogy dr. Göőz József az 
igazgató-tanácsban viselt elnöki tisztségéről le-
mondot t ; az elnökség nevében ajánlotta, hogy 
az igazgató-tanács elnökévé Mosdóssy Imre, 
fővárosi kir. tanfelügyelő választassák meg. 
Az igazgató-tanács erre Mosdóssy Imrét egy-
hangúlag elnökévé választotta. Mosdóssy Imre 
elfoglalván az elnöki széket, ígérte, hogy minden 
tőle telhetőt el fog követni az Eötvös-alap 
emelése érdekében. 

Ezután a tanácskozás Mosdóssy Imre és Tóth 
József felügyelő-bizottsági elnök egjüt tes veze-
tése mellett folyt. 

A kettős bizottság megtette javaslatát a 
Tanítók Házaiba való fölvételre vonatkozólag, 
mely a másnapi választmányi ülés elé került. 

37* 
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A választmány ülése. 
Augusztus 26-án tartotta a választmány jól 

látogatott ülését Ujváry Béla elnöklete alatt. 
A választmányi ülés főtárgya az ösztöndíjak, 

segélyezések és a Tanítóit Házaiba való föl-
vételek ügye volt. A hosszasan megvitatott 
javaslatokat a választmány az Országos Osztó-
Bizottsághoz tette át. 

A megüresedett alelnöki állásra vonatkozólag 
a választmány — kiküldött kandidáló-bizottsága 
útján — hármas jelölést ejtett meg, jelölvén 
Almássy János fővárosi igazgató-tanítót, Ónody 
Gusztáv erzsébetfalvai áll. isk. igazgató-tanítót 
és Bakos István fővárosi igazgató-tanítót. * 

Az Országos Osztó-Bizottság ülése. 
Augusztus 26-án reggeli 8 órakor vette kez-

detét az Országos Osztó-Bizottságnak a szokott-
nál is látogatottabb ülése, melyen Trajtler Károly 
elnökölt. A tárgyalás az ösztöndíjak odaítélé-
sével kezdődött. Az eredmény a következő : 

100—100 korona ösztöndíjban részesültek: 
Achátz Béla, Bakó Károly, Bertha Mária, Bokor 
I. Imre, Bugala Jenő, Csizmadia Jolán, Fazekas 
Lajos, Ferenczi Zoltán, Fröhlich József, Oroó 
Ilona, Haiszer János, Ilonéczy Pál, Horváth 
Endre, IIusz Béla, Iszlai Géza. Kadarász Irén, 
Kalapos Jolán, Keviczky Jenő, Kusztós István, 
László Zoltá.i, Litley Péter, Lukács Gabriella, 
Lukács Ilona, Makkay László, Markó Erzsébet, 
Markovics Emánuel, Moravcsik József, Mudri 
Valéria, Nagy Gyula, Nagy Zoltán, Pataki 
Eugénia, Pauli Aranka, Pansch Ida, Pálfi 
Mariska, Pápai Géza, Perényi Géza, Bohoska 
Gyrla, Salga Zoltán, Sebestyén Irén, Simon 
Anna, Szentjóbi Lenke, Szitlia Margit, Tietz 
Ferenc, Tóth Kornélia, Urbán Mihály, Vajia 
Erzsébet, Weisz József és Weisz Sándor. 

40—40 korona ösztöndíjban részesültek: 
Csötörtök József és Jpsics I tván. 

100—100 korona segélyben részesültek: Buló 
János né, Bauer Karoly, Bálint Mihályné, B nke 
Zsigmondné, Benl:e Sándor, özv. Berecz Imréné, 
Binder Józsefné, Csákány Károlyné, Gyurka 
József, Hajdú Istvánné, Horák Jánosné, Hort 
Erzsébet, Horváth Vitálisné, Hozne k Frigyesné, 
Kigyósi Ignácné, Kirá'y Berta, Kolozsvári 
l/.sóné, Kraxner Lajosné, Leviczky Cirillné, 
Lipcsey Károly, Magyar György né, Marosfy 
Ferenc, Novotny Ede, Rosenfeld Bódog, Schiffler 
Antalné, Schivarz Lipótné, Smikli János, Somlyay 
Sz. Jczsefné, Sóvári János, Szabó Endre, Szabó 
György né, Szilágyi Mária, Szini Péterné, Técsi 
József, Themleitner Károlyné, Tóth Andrásné, 
Tóth Józsefné, Tóthpál János, Vajda Ferencné, 
Varga Mártonné, Vedres Lipót, Visentany 
Jánosné, Wimmer Lajosné és Zsengery Márk. 

60 korona segélyben részesült : Csiffáry Sándor. 
Áttértek ezután a Tanítók Házaiba való 

fölvételek elintézésére. Az eredmény a követ-
kező : A Tanítók Ferenc József Házába föl-
vétettek : 

A) Félingyenes (havi 10 koronás) helyekre, 
félárvák: Jámbor Kálmán, Petrigalla Péter, 
Székely Zoltán, Zagróczky Jenő. 

B) Féldíjas (havi 22 koronás) helyekre: 
Alszeghy Z< olt, Balogh Béla, Benedek Árpád, 
Böhm Károly, Csülak Samu, Dávid Mihály, 
Dezső Gyula Zoltán, Erődy Jenő, Hajnóci 
Sándor, Husz Ödön, Kemény Imre, Makoldy 
Gedeon, Mánczos Zoltán, Nagy Elek, Németh 
Bela, Pásztor Kálmán, Po'acsek András, Pólszter 
Béla, Radies Jenő, Serly Béla, Wiesinger Alfonz. 

C) Alapítványi (havi 22 koronás) helyekre: 
Biró István, Decsy Sándor, Dévay Lajos, Fischer 
Gyula, Frank Iván János Gattinger László, 
Gimes Miklós, Greschik Jenő, Kiss Ernő, Klesitz 
Tódor, Kovássy Albert, Lautner János, Moc-
kovesák Zoltán, Molnár Béla, Paál Gyula, 
Rosenfeld Miksa, Semtei Sándor, Szabó Sándor, 
Tar Zoltán, Tarnói Lajos Károly, Tőrös Béla. 

D) Kedvezményes (havi 34 koronás) helyekre: 
Bárkányi Béla, Bertalan Imre, Boga Kálmán, 
Boga Ubald, Bruckner Róbert, Császár Bertalan, 
Csizmadia Imre, Darvas Oszkár, Halász Béla, 
Halász István, Heppner Antal Ernő, Hévéi 
Káro'y, iÄttomericzI y János, Moser Jenő, Párák 
József, Petényi Gyula József, Petényi József 
Antal, Pichler Pál, Polgár Dezső, Behling 
Frigye«, Ruhmann Emil, Sándor Oszkár, Szath-
máry László, Szántó Valér, Takács Gyula Mihály, 
Wolf Mihály. 

E) Egészdíjas (havi 44 koronás) helyekre: 
Balassa István, Belohorszky Béla, Biró Béla, 
Böhm János Viktor, Dudosits János, Erdész 
Dezső, Gagyi Dezső, Györbiró Zoltán, Gruy 
László, Halász Sándor, Horváth Kálmán, Janisch 
János, Kárpáti Ágoston, Kulcsár Béla, Morres 
Herman, Somogyi István, Szabó Béla, Szalai 
Miksa, Taschek Jenő, Uram József. 

F) Emeltdíjas (havi 54 koronás) helyekre: 
Alpár János, Avass Dezső, Bergstein Jenő, 
Bihari János, Bona András, Depoli Henrik, 
Halász János, Hegedűs László Lajos, Jüngling 
Kálmán, Kelényi Jenő, Keiiész Imre, Kertész 
János, Kiss Ödön, Koreck János, Meszlényi 
Zoltán, Mittl Ferenc, Nagy Árp d, Nagy József, 
Péntek László, Besli Vilmos. Sólyom B. Zoltán, 
Steiger Dezső, Szalai István, Szarka Géza, 
Te]egdy Pál, Valentényi Gáspár, Vigh Barna, 
Voda Gusztáv, Wey var a Vilmos. 

G) Havi 64 koronás helyekre (tanárok fiai) : 
Angyal Géza, Bodnár Lajos, Dömötör László, 
Fabiny Tivadar, Hollós Bálint, Oppenländer 

! Dezső, Szabó Gyula. 
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A kolozsvári Tanítók Hunyadi Házába föl-
vétettek : 

A) Ingyenes helyekre (árvák): Mariányi A. 
Pál, Róth Jenő. 

B) Félingyenes (havi _ 10 l.oronds) J élyekre 
(félárvák): B renkei Árpád, Bogár István, 
Boráncs György, Botka József, Orosz István, 
Tapp Endre, Szakáll Zsigmond, Szitás Jenő. 

C) Féldíjas (havi 22 koronás) helyekre: 
Gandi Árpád, Hanzmann János, Kapitány 
Andor, Király István, Kiss Ernő, Koleszár 
Jenő, Kupesay Viktor, Láng Ernő, Lévay 
József, Moór G ula, Tultsik Ferenc, Simkó 
Gyula, Papp Kálmán. 

D) Alapítványi (havi 22 koronás) hé'yekre: 
Argay Zsigmond. Csathó Ernő, Gebe Zoltán, 
Ibrányi László, Koppányi Béla, Marczy Béla, 
Szabó Ferenc, Tóth Imre. 

E) Kedvezményes (havi 34 koronás) helyekre: 
Alexy Lajos, Benkő Gábor. Boczkó Lajos 
Bodola Gyula Dezső Gyula, Ertl O.-zkár, Fülöp 
Kálmán, Glück Sándor, Láng György, Péter 
Gábor, Sándor Ferenc, Simkó Endre, Somogyi 
Kálmán. Steinmetz Károly, Tókos Károly, Vass 
Béla, Zatykó Kornél. 

F) Egész díjas (havi 44 koronás) helyekre: 
Andráskó Mihály, Báktai Albert, Benkő Gyula, 
Bojor János, Cseh Mihály, Deák István, Dózsán 
Mihály, Dvorszky Ágoston, Fábián Gyula, 
Franz Géza, Hermann Károly, Kárpáti Géza, 
Kiss Elemér, Kiss Gyula, Kolunibán József, 
Kovács Gábor, Léh Jenő, Nagy Jenő, Rácz 
Zoltán, Sajó Lajos, Szabó Károly, Székely 
Ferenc. 

G) Emeltdíjas (havi 54 koronás) helyekre: 
Altmann Géza, Boda Béla, Budai István, 
Csekey István, Demjén Sándor, Dombi Gyula 
Endre, Faur Liviusz, Herzog Ottó, Hupka 
Ödön, Kabdebó Antal, Klein Vilmos, Luttár 
Miklós, Miklóssy Kálmán, Minen Károly, 
Nagy József, Nyárády György, Pataki Gyula, 
Podhradszky György, Sugár Gyula, Scherer 
Ferenc, Schmidt János, Szabó Zoltán, Szilágyi 
Zoltán, Tajthy József, Timkó Ágoston András, 
Tóth Kálmán, Török Béla, Trompler Emő, 
Vértes Lajos, Kantus János, Zsögön Géza. 

H) Havi 64 koronás helyekre (jogszigorlók): 
Benedek Árpád, Bulissa Károly, Kiss Jenő, 
Marcsa Dénes. 

* 

• A közgyűlés. 
A közgyűlés is látogatottabb volt, mint a 

mult években, ami örvendetes jele vidéki kar-
társaink érdeklődésének. A közgyűlés Ujváry 
Béla elnöki megnyitójával kezdődött. Az elmúlt 
esztendőt az elnök adminisztracionális évnek 
mondotta, amennyiben csak elenyészően kevés 

örvendetes mozzanatról számolhat be A tanító-
ság 2U része még mindig közönnyel nézi az 
Eötvös alap emberbaráti működését s a 10.000 
tag közül is esak fele fizeti rendesen tagsági 
díját. Ez szomorú. A vezetőség azonban a mult 
évben is megtette kötelességét. 40.000 ismer-
tető-füzetet bocsátott ki. Az eredmény nem 
kielégítő Még az a szerencse, hogy alapunknak 
ez költségei nem okozott. Az alap javára jöve-
delmező ipari vállalatokat sem ka olta föl a 
tanítóság úgy, mint ahogy, a jótékony célt 
tekintve, elvárható lett volna. Egyetlen kivétel 
a Gyermeknxptá/r, mely 47.000 példányban 
kelt el Pedig Eötvös-alapunkra a két Ház 
fönntartása, valamint az ösztöndíjak és segélyek 
engedélyezése úgy is súlyos terheket ró. A 
Tanítók Házai köztari ási díjait, csekélységgel 
ugyan, de föl kellett emelnünk s még így is 
a vezetőség nagy óvatosságára van szükség, 
hogy az év végén hiány ne álljon elő. Ezzel 
szemben az igények és követelések fokozódnak. 
Kénytélen szavát az elnöki székből ez élen föl-
emelni. Figyelmébe ajánlja a tanítóságnak azt 
is, hogy n-: tereljék az ifjúságot a tudományos 
pályákra, mert ezzel csak szaporítják a szellemi 
proletariátust. A Tanítók Házaiba csak igazán 
kiváló ifjak kerüljenek, mint ahogy a tudo-
mányos pályákra csak az igazán arra valók 
lépjenek. Reményének ad kifejezést, hogy a 
végre jobb anyagi ellátásban részesülő tanítóság 
tömegesen fog belépni az Eötvös-alap köte-
lékébe. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd után a köz-
gyűlés gróf Apponyi Albert közoktatásügyi 
minisztert és Péterfy Sándor örökös elnököt 
táviratban üdvözölte. 

A gróf Apponyi miniszterhez küldött sür-
göny szövege a következő : „ Az Eötvös-alap 
(orsz. tanítói segélyegyesület) mai közgyűlése, 
emberbaráti munkája alkalinából, mély tiszte-
lettel üdvözli Nagymaltóságodat, a nemesszívű 
emberbarátot." Erre a miniszter úr ugyancsak 
táviratilag így válaszolt : „ Közgyűlésük szíves 
üdvözleiét őszinte hálával vettem. Apponyi". 

Péterfy Sándor az alap elnökéhez intézett 
levélben köszönte meg a megemlékezést. 

Az elnöki előterje ztések során jelentette az 
elnök, hogy a minisztérium ez évre is kiutalta 
a 8000 K segélyt a Tanítók Házaira, de meg-
tagadta az exlexből visszamaradt üOOO K-nak 
megadását. Jelentette továbbá, 1 ogy az igazgató-
tanács Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelőt válasz-
totta meg elnökévé; hogy az elnökség 10.000 K 
névértékű 3Vs százalékos koronajáradékot vásá-
rolt, amivel 1750 K-val gyarapította az alapot; 
hogy a közoktatásügyi miniszter ez évben is 
megköszönte a vendéglős uraknak a szabad 
asztalokat ; az elmúlt évben 60 tanuló részesült 
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a szabad asztal kedvezményében. Ezekután 
örvendetes tudomásul vétel végett a következő 
alapítványokat jelentette be az elnök : az Állami 
Tanítók Orsz. Egyesülete 4000 K-s szobaalapít-
ványt tett gróf Apponyi Albert nevére, amíg 
az összeget befizethetik, fizetik a megfelelő 
kamatot ; a Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület 
július 15-én befizette utolsó részletét 4000 K-s 
alapítványára, a F. J . T. H.-ban. Akar egyet 
létesíteni a H. H.-ban is ; az Országos Polg. 
Iskolai Egyesület még 3600 K-t fi/.etett be alapít-
ványára részletekben, hogy jogainak élvezetébe 
léphessen ; a Maros'ordavármegyei Tanítótestület 
régebbi 2000 K-s alapítványát kiegészítette 
4000 K-ra, az alapítólevelet bemutatta, az 
elnökség elfogadta s a miniszterhez jóváhagyás 
céljából fölterjesztette ; a Borsodmegyei AU. 
Tanítóegyesület 1200 K-s régebbi alapítványát 
kiegészítette 4000 koronára, az alapítólevelet 
bemutatta, az elnökség az alapszabályokkal 
megegyezőnek találta, elfogadta s a miniszter-
hez jóváhagyás végett fölterjesztette ; a Szarvasi 
helyi tanítóegyesület f. évi július 6-án tartott 
ülésében elhatározta, hogy 1400 K s alapít-
ványát kiegészíti 4000 K-ra. minthogy azonban 
a 2600 K tőke fölött most nem rendelkezik, 
az utána járó 5 % kamatot az egyesület pénz 
tárába befizette, hogy alapító-jogait élvezhesse. 

A befizetett alapítványokhoz képest a köz-
gyűlés elrendelte, hogy a Ferenc József Tanítók 
Házában egy szoba a Szabolcsvármegyei Tanító-
egyesület, egy Deák Lajos (Marostorda vm.) és 
egy Ilídoégi Benő (Borsod vm.) nevéről nevez-
tessék el. 

Bejelentetett, hogy b. Eötvös munkái ez évben 
1150' K-t (eddig összesen 39.555 K 20 f-t) 
jövedelmeztek. Az elnök magasztaló szavakban 
emlékszik meg b. Eötvös Loránd nagylelkű-
ségéről. A Oyerméknaptár 956 K 8 f-t (eddig 
1566 K 54 f-t), a Tanítók Háza gyufája 128 K 
66 f-t (eddig összesen 7155 K 87 f-t), a temet-
kezési osztály ez évben 507 K 19 f - t (eddig 
1033 K 75 f-t), a Tanítók Háza írószerei eddig 
9699 K 32 f-t jövedelmeztek az alapnak. 

A mintegy 2 hónappal ezelőtt életbelépett tűz-
és jégbiztosításra 289 ügynök van kinevezve, akik 
eddig készpénzben 5790 K 58 f-t szolgáltattak 
be, díjkötelezvényben pedig 16.276 K 95 f-t. 
Fölhívja az elnök erre az ügyre a tanítóság 
figyelmét, mert ettől remélhető az Eötvös-alap 
anyagi föllendülése. (Elénk helyeslés.) 

Következett az alelnök megválasztása, mivel 
dr. Göőz József tudvalevőleg betegsége miatt 
lemondott. Három jelölt volt, akik közül a köz-
gyűlés nagy többséggel Ónody Gusztáv erzsébet-
falvai áll. isk. igazgató-tanítót választotta meg 
az Eötvös alap alelnökévé. 

Az ösztöndíjakra, segélyekre és fölvételekre 

vonatkozó jelentést a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul vette, magáévá tévén az Osztó-Bizott-
ság összes határozatait. 

A számtartó félévi jelentéséből örömmel vette 
tudomásul a közgyűlés, hogy, bár a mult évi 
gyarapodás jelentéktelen, az alapnak immár 
601.000 K vagyona van. 

A Vasmegyei Alt. Tanítóegyesület azon indít-
ványát, hogy az egyesületek kiküldöttjének 
annyi szavazata legyen, ahány 500 K-t tettek 
le alapítványként, a közgyűlés nem fogadta el, 
mert így egy-két egyesület esetleg majorizál-
hatná a közgyűlést. 

Kozma László meleg szavakban mondott 
köszöneted a vezetőségnek az alap lelkiismeretes 
kezeléséért. „Mi, vidéki tanítók, — mondotta — 
mindig örömmel jövünk az Eötvös-alap gyűlé-
seire, mert itt arról győződünk meg, hogy orsz. 
segélyegyesületünket lelkes és lelkiismeretes 
férfiak vezetik." 

Erre a közgyűlés, mely zajosan megéljenezte 
az alap vezetőségét, véget ért. 

A magyar dal ünnepe. 
A híres-neves törökverő Eger városa négy 

napig tartó ünnepséget ült a zengőszavú ma-
gyar dal dicsőségére. 

Akik ebben az országban barátai és művelői, 
munkásai és kertészei a magyar dalnak, kész-
séges örömmel tettek eleget Eger város meg-
hívásának s vagy kétezerötszáz dalos gyűlt így 
össze ottan.. Az ünnepség nagy figyelmet kel-
tett már azért is, mert nem helyi, hanem or-
szágos versenye volt a dalegyesületeknek és 
mint ilyen a XVII-ik. Kereteiben, méreteiben 
méltó volt a temesvári dalosversem hez, ame-
lyet 1905-ben és a szombathelyihez, amelyet 
1906-ban ünnepeltek. A mostani verseny kü-
lönben bizonyos fokú apoteózisa is az Egri 
Daloskörnek, amely most ünnepelte meg ala-
kulásának huszonötödik évfordulóját. 

Mindnyájan, kik résztvettünk a magyar da-
losok ez utolsó versenyén, azon lélekemelő 
meggyőződéssel távoztunk onnan, hogy a ma-
gyar dalügy szépen fejlődik s a magyar szel-
lem és zenekultúra hasznos tényezője lett. 
Érezzük és tudjuk, hogy mily kincse nemze-
tünknek a dal, s kinek nem hatottak volna szíve 
mélyéig Szmrecsányi Lajos püspöV, az Orszá-
gos Magyar Dalegyesület egri díszközgyűlése 
elnökének lendületteljes szavai: „hogy a dal 
nemcsak hangulatok keltésére s festésére való, 
nemcsak fűszer, hanem önmaga cél, hatalmas 
és bűvös erőforrása a népléleknek, melyet fej-
leszteni, ápolni, kiképezni nemzeti föladat. Nagy 
népek életének tanúságaiból tudjnk azt, hogy 
a dal minden faja, a rétek virágaként illatosan 
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fejlő népdal, nagy nemzeti mesterek által ter-
mett műfajok és énekremekek egyaránt híven 
tükrözik s hatalmukban fogva tartják a nép-
lélek egész világát. De nem kell erre idegen 
példa, van rá hazánk földjén elég, hol egy futó 
hangulat már dalt szül, hol a közlekedés dal-
ban keres és talál útat, hol nagy szenvedélyek 
lángján ég a dal s visszatérve a nép lelkéhez, 
újra fölkelti azt, amiből született. Nem kell 
idegen példa ott, hol a legerőteljesebb, a leg-
magasztosabb dalok forrásai a honszeretet s a 
vallásos ihlet ereje s e húrok a magyar nép 
lelkében legerősebben rezegnek s a néplélek 
mély aknáiban ezek az erek leggazdagabbak. 
A dal müvelése, a népiéleknek dallal való föl-
melegítése érdemes hazafias cselekedet s az 
ország dalegyesületei jól szolgálják a hazát, 
mikor körülhordozzák országszerte zászlóikat, 
midőn versenyre kelnek, hogy megmutassák, 
ki tud jobbat, ki tud szebbet, jobban és szebben!" 

Emelkedjék ám valaki bármily magasan a 
tudomány és művészet szárnyain és érje el bár 
a pálmák és babérok legmagasabbikát, leg-
dicsőbbikét, bizonyos, hogy egykor ott lent kel-
lett kezdenie az „eleieknél" s csak céltudatos 
s fokozatos nevelés, oktatás által érhetett mai 
pie lesztáljára. Hasonlóképen van ez azon mes-
terdalnokokkal is, kik már sok szép dicsőséget 
szereztek a magyar dalnak a hazában és a 
művelt külföldön. S minthogy ily művészi föl-
adatok teljesítéséhez is az „első kalapácsütése-
ket" a szerény népiskola szolgáltatja, nagyon 
érdemes, hogy az egri dalünnep ötletéből az 
elemi énekoktatás fölött is rövid szemlét 
tartsunk. 

A különféle tudományszakok oktatása terén 
utóbbi években jelentékeny reformok állottak 
elő. Csupán az énekoktatásnál maradtak a régi 
elvek majdnem teljesen érvényben, pedig e tan-
tárgy is igazán rászorult már az üdvös re-
formra. Igaztalanok lennénk, ha tagadnók, 
hogy történtek kísérletek, próbálgatások, ame-
lyeknek, ha egyéb eredményük nem is volt, 
legalább fölszínre vetették, hogy mily szomo-
rúan áll az iskolai énekoktatás ügye s hogy 
elkerülhetetlen a gyökeres reformálása, ha nem 
akarjuk, hogy az ének, az emberiség e leg-
nemesebb és legbüvösebb istenadománya fölötte 
nagy s talán pótolhatatlan kárt szenvedjen. 

Egyre sürgősebb a követelés, hogy a dalnak 
csupán hallás után való gépileges begyakorlása 
iskoláinkból száműzettessék s helyébe valósá-
gos énekoktatás lépjen. Szakkörök énéktechnikai 
gyakorlatolcat kívánnak az iskolában. A gyer-
mekeknek a hangjegyekkel, ütem és hang-
nemekkel való megismertetése párosulva helyes 
s módszeres eljárással, mindenesetre nagyban 
hozzájárul a sikeres énekoktatáshoz, de mind-

ezeken kívül elengedhetetlen kellék, hogy a 
tanuló megtanulta légyen hangját öntudatosan 
és helyesen használni s mint egy hangszert 
szabatosan kezelni és alkalmazri. 

Az iskolai énekoktatás reformja annál is 
égetőbb, minthogy nyilvánvaló lett, hogy a 
növendékek egészsége hamis hangkezelés kö-
vetkeztében nagyon könm en megtámadtatik. 
Gégeorvosok hosszas tanulmányozás és meg-
figyelés alapján egyhangúlag odanyilatkoznak, 
hogy a hangszervek megbetegedése egyre gya-
rapodik. A megbetegedés oka pedig a hang-
szálak túlságos megerőltetésében, valamint 
helytelen és meggondolatlan iskolai hangkép-
zésben keresendő. Figyeljük csak meg a gyer-
mekeket az utcán és játszótereken. Mennyire 
megerőltetik ott hangszerveiket hogy a nagy 
lármában is megértsék őket. Mennyire össze 
kell szorítaniok olyankor a gégefő izm tit. Szinte 
idegessé tjpsz bennünket az a fülsiketítő visítás, 
ami ott végbemegy. Hányszor mutattak már rá 
az orvosok a fiatalság túlhangos beszédének 
káros voltára, az iskolában a karban való ok-
tatásnál előforduló kiabálásra stb. De mind 
hiába ! 

A gyermek zsenge korában csak csekélyszámú 
hang fölött rendelkezik, mégis sokszor oly han-
gok kiejtésére kényszerítik, melyek hangkörét 
tetemesen túlhaladják s csak a gégefőn való 
nyomás és sjorítás által képes azokat előhozni. 
Hogy ennek azután mi a következménye, vilá-
gos. A gyönge hangszalagok s a hangképzés-
nél közreműködő izmok a túlerőltetés folytán 
meglazulnak, lankadtakká, petyhűltekké lesz-
nek, a gyermeki hang pedig elveszti üdeségét, 
csengését s durva és recsegős lesz. 

Arra kellene tehát minden tanítónak töre-
kednie, hogy az iskolai énekoktatás megkezdése 
előtt a b e s z éd- és hangszerveket rendszeresen 
képezze, mert csak ekképen várhatunk szép, 
tiszta és határozott hangkiejtést. 

Minden tanító tudja, hogy az iskolába lépő 
6 éves gyermekek között alig akad 1—2, ki 
hangszerveit kellőképen használni képes lenne 
s ez onnan van, hogy a beszéd tanulásánál a 
főszerepet a fül játssza. Az iskolában már ré-
szesülnek ugyan a gyermekek beszédgyakorlat-
ban, de az is leginkább csak arra szorítkozik, 
hogy a hibás kiejtés kijavíttatik. Az iskolának 
azonban hangképzést kellene végeznie a belépő 
gyermekekkel, amellyel elsősorban a gyermeki 
hang hibáitól szabadíttatnék meg, a. után pedig 
helyes kiejtésre és ezzel kapcsolatban szép ének-
lésre neveltetnék a növendék. 

Természetes, hogy a tulajdo .képeni hang-
képzés ideje alatt az énekoktatás zenei részének 
szünetelnie kell s csak ha már uralkodni tud 
a növendék a beszédhangja fölött, kezdhető meg. 
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Egyik hírneves énektanárunk és zenetudó-
sunk mondotta sokszor, hogy a gyermeknek leg-
zsengébb korától a mutációig, sőt sokszor ezen 
kor alatt is sokkal többet kell hanganyagából 
föláldoznia, mint amennyivel természetes álla-
potában rendelkezik. A hangok túlságosan 
megerőltettetnek és erőszakosan eltorzíttatnak. 
Sok iskola túlságos követelést támaszt a gyer-
mekhang iránt s ha a növendékek az iskolát 
elhagyják, hangjuk a helytelen kezelés követ-
keztében többnyire beteg s csak ritkán nyer-
hető vissza természetes üdestge és terjedelme. 
A hangrak me túlerőltetem majdnem általá-
nos betegsége lett már ifjabb generációnknak 
s annak tulajdonítható, hogy oly nagy a hiány 
a jó, érces és nagyterjedelmű énekhangokban. 
S e tényt igazolja az a körülmény is, hogy 
számos kiiünő hímévnek örvendett dalkör 
kénytelen volt föloszolni, minthogy a hiányzó 
hangokat nem lehetett pótolni. • 

A jelzett módszer alapján nemcsak, hogy 
csengőbb, tisztább és értékesebb lesz a növen-
dékek hangja, de orgánumuk is, amellyel pedig 
majdnem az egész emberi szervezet kapcsolat-
ban van, egészséges és edzett lesz. 

A német és olasz nép. mely szinte bámula 
tos magasságig vitte énektudását, rég föl-
ismerte, hogy a hang és nyelv művészies kép-
zése nemzeti szentség, kultiválása és védése 
nemzeti föladat, nemzeti kötelesség! 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Országos Ifjúsági Madárvédő Liga. 
(Fölhívás és kérelem az elemi iskolák tisztelt tanítói-

hoz és tanítónőihez.) 

Önök előtt ma már nem szükséges hossza-
sabban bizonyítgatni azt a nagy jelentőséget, 
melyet a mező és erdőgazdaságra nézve a 
hasznos madarak védelme képvisel. 

Ennek a jelentőségnek fölismerését hatal -
masan előmozdította gróf Apponyi Albert val-
lás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltó-
ságának korszakos rendelete, mellyel a „Madarak 
és Fák Napjá"-nak évenként való megünnep-
lését az ország valamennyi elemi iskolájában 
rendszeresítette. 

Ennek az iskol ú ünnepélynek létesítése hazánk-
ban csakhamar élénk visszhangot keltett minden-
felé, és a magyar tanítók, akik minden szép és 
magasztos eszmének az ifjúság nemesbítésére 
célzó intézkedésnek mindenkor lelkes ápolói, 
a madarak védelmének ügyét is lelkes buzga-
lommal fölkarolták. 

Nyilvánult ez abban, hogy a „Madarak és F á k 
Najrjá"-t mindig több és több iskolában a szép 
intézményhez méltó módon megünneplik, hogy 

nyilvános előadásokban a felnőtteket is a madár-
védelem ügyének megnyerni igyekeznek, hogy 
mindig több és több munka jelent meg, mely 
a madarak védelmét tárgyal ja, és nyilvánul végre 
abban is, hogy legújabban az a törekvés merült 
föl, hogy az elemi iskolák tanulóinak körében 
mozgalom indíttassák oly irányban, hogy az 
ország összes tanulóifjúsága mintegy a mada-
rak védelmére hivatott nagy sereggé szervez-
tessék. 

Ez a mozgalom az ország különböző részeiben 
azzal a jelszóval indult meg, hogy az ország 
egész if júsága a madárvédelem érdekében egy 
Országos Ifjúsági Madárvédő Liga kötelékében 
egyesíttessék. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület egyrészt 
azért, hogy ez a mozgalom egy már rendel-
kezésre álló központból irányíttassék, másrészt 
azért, hogy a Liga szervezése ügyében hozzá 
érkezett kérdéseknek és ké. éseknek megfelel-
hessen, de leginkább azért, hogy ennek az üdvös 
és szép reményekre jogosító mozgalomnak minél 
gyorsabb és teljesebb, az egész országra kiter-
jedő sikert biztosítson: 

elhatározta, hogy az Ortzágos Ifjú ági Madár-
védő Ligát lehetőleg az ország minden elemi 
iskolájában az Önök szíves segítségével bevezetni 
igyekszik. 

Az 0 . Á. V. E. ennek a célnak elérése ér-
dekében kifejtendő tevékenységét, valamint a 
Liga szervezését is a lehető legegyszerűbb, tehát 
legkönnyebben megvalósítható alakban tervezi. 

Az 0 . I. M. L. nem képezne alapszabályokon 
nyugvó akár országos, akár vidéki egyesületeket, 
nem ismerne tisztikart, pénztárt és üléseket, 
hanem tisztán oly módon létesülne, hogy a 
gyermekek, kiket tanítóik az állatok iránt való 
szeretetnek erkölcsi súlyáról, az állatok kínzá 
sával járó kegyetlenkede's gyülöletességéről, a 
madarak ethikai jelentőségéről és közgazdasági 
értékéről, azok kímélésének és megvédésének 
szükségéről oktatásaik folyamán meggyőztek 
és előkészítettek, egyszerű fogadalmat tegyenek 
arra nézve, hogy az állatok, kiváltképen pedig 
a madarak védőivé szegődnek. 

Az 0 . Á. V. E. ebből a célból nyomtat-
ványt készített és tar t készletben avégből, 
hogy azokat minden tanügyi hatóságnak, tanító-
testületnek, igazgatónak vagy tanítónak egyszerű 
megkeresésére a kívánt mennyiségben díj nélkül 
megküldje. 

Ez a nyomtatvány egy megfelelő ünnepélyes-
séggel rendezendő alkalommal a tanulóknak 
fölolvastatván és megmagyaráztatván, annak 
egyik lapját (A) a tanuló a fogadalom elmon-
dása után aláírja s az így aláírt lapokat a 
tanítók az iskolában őrizet alá veszik. 

A nyomtatvány másik lapja (B), mely névre 
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szól, igazolványt képez nz illető tanuló szá-
mára arra néze, hogy a Liga tagjai közé so-
r'oztatott. 

A Madárvédő Liga eszméjével úgyszólván egy-
időben fölmerült az az eszme is, hogy a Liga 
tagjai országszerte ugyanazon egy jelvénnyel 
láttassanak el, hogy azt összetartozandóságuk 
jeléül viselhessék. 

Ilv jelvények máris kaphatók Brust Béla 
műtermében (Budapest, VII. ker., Erzsébet-
kőrút 23.), százanként tíz koronával, ami dara-
bonként tíz fillér árnak felel meg. Mivel azonban 
a nevezett eég, ha száz darabnál kevesebb ren-
deltetik, a jelvényeket darabonként tizenkettő 
(12) fillérrel számítja, ajánlatos, hogy annyi 
megrendelés gyűjtessék és eszközöltessék egy-
szerre, hogy a megrendelt jelvények száma 
száznál kevesebb ne legyen. 

A tisztelt tanítók és tanítónők a helyi viszo-
nyok mérlegelése nyomán fogják maj.l eldönteni 
azt a kérdést, vájjon általában igényelhető-e a 
gyermekektől, illetőleg azok szülőitől a jelvények 
költségével járó áldozat vagy hogy ez, kivált a 
szegényebb tanulók érdekében, más forrásokból 
pótolható-e. Ugyancsak a tanítók és tanítónők 
szintén saját ügykörükben és a pedagógiai 
szempontok, illetőleg az egész madárvédelmi 
akció sikere szempontjából fogják mérlegelni 
azt is, vájjon az 0 . I. M. L.-hoz való csatla-
kozás, illetőleg a fogadalmak átvétele és a 
tagsági jegyek kiállítása alkalmával egyidőben 
a Liga jelvényei is kiosztásra kerüljenek- e, vagy 
pedig a jelvények kiosztása egy külön ünne-
pélyes alkalomra tartassék fönn. 

Az 0 . I. M. L. alakítására irányuló mozga-
lomnak és az 0 . A. V. E. jelen fölhívásának 
eélja és lényege az, hogy a tanulóifjúságnak 
minél nagyobb része és minél előbb sorakozzék 
az állat-, illetőleg madárbarátok és védők 
országos kötelékéhez. Es azért Önöket, a tisztelt 
tanítókat és tanítónőket arra kérjük, hogy föl 
hívásunkat szíves figyelmükre méltassák és a 
Liga megalakításához szükséges és általunk díj 
nélkül és póstadíjmentesen szállított nyomtat-
ványokat a tanulók számának megfelelő meny-
nyiségben minél előbb megrendeljék. Csak azt 
jegyezzük meg, hogy a munka- és postaköltség-
kímélés szempontjából kívánatos, hogy minél 
több megrendelés történjék egyszerre és egy 
címre. 

Ezek után a legszebb reményekkel bízzuk 
tisztelt tanítóink és tanítónőink hazafias érzüle-
tére az 0 . I. M. L. ügyét és kéljük, hogy ebben 
az irányban is egyesületünk tevékenységét 
hathatósan támogatni szíveskedjenek. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület nevében: 
Máday Izidor, elnök. Grimm Gusztáv, alelnök. 
Häusler Károly, h. titkár, 

Külföldi szemle. 
Német alaposság. Poroszországban miniszteri 

rendelet jelent meg, mely szerint az iskolákban 
ezentúl különös büntetési jegyzékeket kell vezetni 
a tanulók testi fenyítéséről. Ebből a célból 8 
rovatú mintalapot készítettek, mely esetről-
esetre az iskolában kitöltendő. Belejegyzendő: 
a folyószám, a fenyítés napja, a gyermek neve 
és kora, a fenyítés megokolása, az előzetesen 
hiába alkaltn zott fenyítőeszközök minősége, a 
fenyítést végző tanító neve, a rektor bizonyí-
tása. Ezt nz új í ást a keiületi kormány ok szi-
gorú utasítással küldték át a tanítóknak, mely 
főbb vonásaiban a következőképen hangzik : 
„Ama nagy fontosságnál fogva, mely a bün-
tetőjegyzéket esetleges bírói vizsgalatoknál, 
mikor a fenyítési jog áthágásáról van szó, meg-
illeti, szigorú kötelességévé tesszük a tanító-
személyzetnek, hogy saját érdekükben teljes és 
pontos adatokat, nevezetesen a fenyíték mér 
tékét illetőleg is (az ütlegek száma), jegyezze-
nek be. E tekintetben minden mulasztást, mi-
helyt tudomásunkra jő, a legérzékenyebb 
fegyelmi büntetésekkel fogunk megtorolni." 
Egy német lap ehhez a rendelethez egy pár 
találó megjegyzést fűz. „Tegyenek elsősorban 
korszerű intézkedéseket. Állítsanak osztályokat, 
melyeket a tanító áttekinthet ; ezernyi porosz 
tanító ezidőszerint 100 — egyesek 300 — 
gyermeket tanít, s gondoskodjanak arról, hogy 
oly emberek legyenek tanítókká, kik föladatuk-
nak meg tudi ak felelni. Az iskolai hatóság azt 
a kevés tanítót, aki esetleg túllépi a testi fenyí-
ték megengede t határát, hathatós fegyelmi 
eszközökkel mindig rendreutasíthatja. A legjobb 
iskolában is előfordulhatnak oly esetek, amikor 
a testi fenyíték helyén van. De az ilyent „el-
könyvelni" nem kell. A porosz közoktatásügyi 
minisztérium fenyítéki jegyzékei igen könnyen 
szégyenjegyzékeivé lehetnek a gyermekeknek és 
magavisületi jegyzékei a tanítóknak. Egy tanít«'', 
aki ez eseteket gondosan elkönyveli, nagyon 
kényelmetlen okiratot állíthat ki önmagáról. 
Alig lehet ilyet kívánni egy hivatalnoktói. Kü-
lönben is, ilyen rendeletekkel nem javítanak 
semmit". 

HIVATALOS It ES 7, 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : báró Hornig 
Károly v. b. t. t., veszprémi megyés püspök 
úrnak, aki a kaposvári zárdai iskolák és óvó-
helyiség újbóli építésére és a zárda épületének 
javítási kö tségeire összesen 20.939 K n y i ösz-
szeget adományozott; a sárszentlőrinczi közs. 
hitelszövetkezetnek, amely a szegény iskolás-

S 
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gyermekek fölruházására a sárszentlőrinczi ág. 
hitv. ev. iskolaszéknél 655 K-s, az uzdborjádi 
közs. iskolaszéknél 210 K-s alapítványt tett, 
továbbá az Eötvös-alap részére 35 K segélyt 
adományozott. v 

Kinevezte : Hajas Mihály, Tiszuczky Károly, 
Galla Endre, Hajas György, Schinczl Mária, 
Deézsy Juliska dunapentelei közs. és Kramer 
Simon dunapentelei izr. el. isk. tanítókat, ill. 
tanítónőket a dunapentelei áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké ; Fehér Katalin kacz-
kói áll. el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Gserny Róza oki. 
tanítónőt a ruszkabányai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; JBarthalos Ilona oki. óvónőt a palo-
csai áll. óvóhoz óvónővé ; Nadhera Amália levéli 
oki. óvónőt a levéli áll. óvóhoz óvónővé ; Tholt 
Péter oki. tanítót a nagyselmeczi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; dr. Láng Mihály a baúj torna vár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. 
fizetési oszt. 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. 
t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal, 
kir. segédtanfelügyelővé és szolgálattételre Arad 
vm. kir. tanfelügyelőségéhez rendelte; Krohn 
János oki. tanítót az ópécskai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Ferenczi Kálmán földeáki közs. el. 
isk. tanítót a földeáki áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; 
Benedek Árpád oki. tanítót a borzási áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Szinok Dezső csökmői ev. 
ref. tanítót a záhonyi áll. el.isk.-hozr.tanítóvá; 
Getie Miklcs tartolczi gör. kath. tanítót a tar-
tolczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Búbrinyi Irma 
oki. tanítónőt a nándorhegyi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Velits Valér oki. tanítót a dubovói 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Molnár Antal oki. 
tanítót a nándorhegyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Hollinger Mária oki. tanítónőt a katalinfalvai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Hajas Lajos és 
Fecske Pál oki. tanítókat az ambrózfalvi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká ; Máté Emma kisbudaki 
áll. el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Dávid Katalin gyorok-
csángótelepi áll. el. isk. állandó h. tanítónőt 
ugyanezen áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Pethes 
Gyula bölcsészettanhallgatót a XI. fizetési oszt. 
3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal, kir. tanfelügyelő-
ségi tollnokká és szolgálattételre Abaújtorna 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; 
Tihanyi Ernő ócsai róm. kath. el. isk. tanítót 
az istvánfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovács 
Gergely né Zolnay Erzsébet oki. tanítónőt a 
mezőtúri közs. jeli. gazd. ism.-isk.-hoz r. gazd. 
szaktanítónővé ; Hullin Antal oki. tanítót a 
gajdeli áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Erdó'dy 
Sándor oki. tanítót a bessenyőpataki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Vla&ics Mátyás és Spindler 
Gyula krassovai róm. kath. fel. el. isk. tanítókat 

a krassovai áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Giibitza 
Kálmán, Milyácsky Elek, Schlachter Jenő és 
Orchoja Béla tanítókat a monostorszegi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká ; Palásthy Árpád oki. tanítót 
a bátfai áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; Tóth Margit 
oki. óvónőt a munkácsváraljai áll. óvóhoz óvó-
nővé; Erdélyi Hilda oki. óvónőt a báziási áll. 
óvóhoz óvónővé; Bodor György visai ev. ref. 
tanítót a visai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Füstös Imre oki. tanítót az egyeki áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Heves Dezső és Ábrahám Róza 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a herincsei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Aszalós 
Ilona oki. óvónőt az alsóucsai áll. óvóhoz óvó-
nővé; Horváth Lajos orgoványi közs. el. isk. 
tanítót az erdőközi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Csíki Veronika oki. tanítónőt a csukárpakai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kmetykó Pál, 
Imre Péter, Máry Sándor és Zseváti Dezső oki. 
tanítókat a hódmezővásárhely-külterületi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká ; Juhász Margit oki. tanító-
nőt a nagypestényi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Román Károly oki. tanítót a siklósdi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Benedek Ignác felsőgelléri 
ev. ref. tanítót az agyagfalvi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Buzogány János kemsei ev. ref. 
tanítót a buzai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Ferenczi Malvin oki. tanítónőt a magyarszent-
mártoni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Niemetz 
Alfréd oki. tanítót és Niemetzné Brandt Irén 
oki. tanítónőt a monostorszegi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Lendár László oki. 
tanítót a csontosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Herf Jakab oki. tanítót a jánosföldi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Csontea Győző oki. tanítót 
a sándoregyházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Nemes Árpád darnyai ev. ref. tanítót és Necsa 
Eugenia oki. tanítónőt a törökkanizsai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Stécz Gyula 
oki. tanítót az oláhláposi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Szeredi János oki. tanítót az alsó-
árpási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Rátky István 
oki. tanítót és Váczy Mária oki. tanítónőt a 
dombiratosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Futó István oki. tanítót és Kovács 
Mária oki. tanítónőt, hódmezővásárhelyi lakost 
a s'aplonczai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Szabó Endre oki. tanítót az alsó-
vereczkei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Romanecz 
Margit és Minay Borbála oki. tanítónőket a 
csapi áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Miesz 
Katalin oki. tanítónőt a törökkanizsai-firityházai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Krämer József 
oki. tanítót a borcsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Bradean Sándor románpetrei közs. el. isk. 
ideigl. tanítót; Paulinyi Gyula lajosfalvai közs. 
el. isk. r. tanítót. 
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Jelen minőségében visszahelyezte : Lenkei 
Géza pöstyéni áll. el. isk. tanítót a göresöni 
áll. el. isk.-hoz. 

Jelen minőségében áthelyezte: Horváth 
Lajosné Brázda Hermin csukárpakai áll. el. 
isk. tanítónőt az erdőközi áll. el. isk.-hoz ; Pista 
Zsigmond, Erdei János és Banga Mária hód-
mezővásárhelyi külterületi áll. el. isk. tanítókat, 
ill. tanítónőt a hódmezővásárhely-belterületi 
áll. el. isk.-hoz ; Neumanné Budassy Julia nagy-
pestényi áll. el. isk. tanítónőt a piskitelepi áll. 
el. isk.-hoz ; Szíjártó György siklósdi áll. el. isk. 
tanítót a csóronfalvi áll. el. isk.-hoz; Hídvégi 
Aurél és Hidvéginé Peja Eugénia kőrösmezői 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítóaőt az alvinczbor-
bereki áll. el. isk.-hoz ; Luihár Miklós és Luthámé 
Kapossy Amália fiumei áll. el. isk. tanítót, ill. 
tanítónőt a kőrösmezei áll. el. isk.-hoz; Jung 
Miklós báziási áll. el. isk. tanítót a liptószent-
miklósi áll. el. isk.-hoz; Vince István csom-
bordi áll. el. isk. tanítót a dombosi áll. el. isk.-
hoz ; Marin János dombosi áll. el. isk. tanítót 
a szerbnagyszentmiklósi áll. el. isk.-hoz ; Méhes 
Endre boisai áll. el. isk. tanítót az izaszaesali 
áll. el. isk.-hoz; Berde Vilmos brullyai áll. el. 
isk. tanítót az ágostonfal v i , Magdó István 
ágostonfalvai áll. el. isk. tanítót a szentágotai 
és Szabó János szentágotai áll. el. isk. tanítót 
a brullyai áll. el. isk.-hoz; György Sándor 
agyagfalvi áll. el. isk. tanítót a bögözi áll. el. 
isk.-hoz; Solymossy Sámuel buzai áll. el. isk. 
tanítót a bálványosváraljai áll. el. isk.-ho:'. 

Nyugdíjat utalványozott: Frank Mária 
Anna kassai egyesületi munkaképtelen óvónő-
nek évi 340 K-t ; Povázsay Máté békéscsabai 
ág. hitv. ev. elaggott tanítónak évi 1800 K- t ; 
Fekete Demeter belényesi gör. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1100 K-t ; Bacskay 
István kisvárdai közbirtokossági el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1740 K- t ; Jakobeszku 
Döme delinyesti gör. kel. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 600 K-t ; Maly Mária Irén 
nyitra-szuesányi áll. munkaképtelen óvónőnek 
évi 520 K-t; Oravecz Viktorné szül. Szabolics 
Melánia csáktornyai áll. polg. isk. munkakép-
telen tanítónőnek évi 880 K-t ; Paksy Dániel 
mezőkeresztesi! ev. ref. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1400 K-t; Szalay Istvánná szül. 
Bazilovits Emilia munkácsi áll. eL isk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 1740 K-t; Hamar 
Jánosné szül. Husovszki Ida hosszúfalui áll. 
munkaképtelen óvónőnek évi 480 K-t; Groze 
Tivadar felsősebesi gör. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 300 K t ; Pandúr Pál 
orosházi ág. hitv. ev. munkaképtelen tanítónak 
évi 940 K-t ; Chini György paádi közs. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 920 K-t; Bónai 
Károlyné szül. Szecsódy Mária székesfehérvári 

egyesületi munkaképtelen óvónőnek évi 340 K-t ; 
László Gáspár csíkmadéfalvai közs. munkakép-
telen tanítónak évi 420 K-t ; Cseh Ferenc janka-
falvai áll. el. isk. munkaképt- len tanítónak évi 
1020 K-t ; Faragó Ödönné szül. Szabó Aranka 
Anna újszentannai közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 600 K-t ; Porutin Aurél puszta-
csáni gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 380 K-t; Puskás Jenő gyergyóalfalvi 
áll. gazd. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1640 K-t ; Tancó Gergely monori gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 460 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Vulpe Miklós németbogsáni nyug. társulati 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Jankuleszku 
Máriának évi 490 K-t ; néh. Zdovics János 
karczagi ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Hor-
váth Juliannának évi 600 K-1, Dezső és Piroska 
nevű kkorú árváinak egyenként 100 K-t, együtt 
200 K-t, mindössze 800 K-t ; néh. Bédey Ferenc 
iharosberényi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. PetruzsáJek Juliannának évi 400 K-t, Gábor, 
Mária, Erzsébet és József nevű kkorú árváinak 
egyenként 66 K 66 f-t, együtt 266 K 64 f-t, 
mindössze 666 K 64 f-t ; néh. Holly János 
miava-blahói áll. el. isk. tanító özv., szül. Magyar 
Katalinnak évi 660 K t ; néh. Perényi Ignác 
tóvárosi áll. el. isk. ig. tanító özv., szül. Maderda 
Máriának évi 600 K-t; náh. Stojanov János 
nyug. vingai közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Huminiczki Viktóriának évi 624 K-t; néh. 
Szabó Dezső volt szirmai ev. ref. el. isk. tanító 
Dezső Lajos nevű kkorú árvájának évi 72 K-t ; 
néh. Pápai István nagyszántói nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Fenyódi Eszternek évi 
440 K-t ; néh. Popvics Meletin buzádi gör. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Zsúr ma Lujzának 
évi 592 K 50 f-t, Valér, Szidónia és Szilvia nevű 
kkorú árváirak egyenként 98 K 75 f-t, együtt 
296 K 25 f-t, mindössze 888 K 75 f-t. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Milesz Miklós volt dettai 
róm. kath. el. isk. tanító Miklós nevű árváját 
a debreczenibe ; néh. Üveges Sándor szaporczai 
volt ev. ref. el. isk. tanító Etel és Ida nevű 
árváit a kecskemétibe ; Huszár János porczi volt 
róm. kath. el. isk. tanító Ernő és Anna nevű 
árváit a kecskemétibe ; néh. Besse Kálmán volt 
lakszakállosi ev. ref. el. isk. tanító Ilona nevű 
árváját a kecskemétibe ; néh. Árpád Gyula besse-
nyei volt. róm. kath. el. isk. tanító János és 
Sándor nevű árváit a debreczenibe ; néh. Izsák 
Ferenc volt verebesi gör. kath. el. isk. tanító 
Endre nevű árváját a debreczenibe ; néh. Csonka 
János szinérváraljai volt gör. kath. el. isk. 
tanító Erzsébet nevű árváját a debreczenibe ; 
néh. Henczély Károly szent etornyai volt közs. el. 
isk. tanító Margit nevű árváját a kolozsváriba 
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néh. Leviczky Cyrill dombostelki volt áll. el. 
isk. tanító Jenő nevű árváját a debreczenibe ; 
néh. Urbán Ede serkei volt ev. ref. el. isk. 
tanító Béla nevű árváját a debreczenibe ; néh. 
Szabó Dezső volt szirmai ev. reform, el. isk. 
tanító Sarolta és Erzsébet nevű árváit a kecs-
kemétibe ; néh. Utri Márton volt Emilia-majori 
közs. el. isk. ta .ító Kálmán nevű árváját a 
kecskemétibe; néh. Nagy Albert ev. ref. el. 
isk. tanító Géza ne7Ű árváját a kecskemétibe ; 
néh. Ziverin Endre sztárai volt róm. kath. el. 
isk. tanító Endre és Lajos nevű árváit a kecs-
kemétibe; néh. Nyiró Mihály szászzsombori volt 
róm. kath. el. isk. tanító Gábor nevű árváját 
a debreczenibe; néh. Hitter Miklós czeglédi 
volt róm. kath. el. isk. tanító Irma nevű árvá-
ját a kecskemétibe; néh. Roth György szent-
endrei volt róm. kath. el. isk. tanító Anna nevű 
árváját a kecskemétibe; néh. Nagy József 
cservenkai volt ág. kitv. ev. el. i- k. tanító Béla 
nevű árváját a debreczenibe ; néh. Kormos Béla 
mikőfalvai volt róm. kath. el. isk. tanító Béla 
nevű árváját a kecskemétibe ; néh. Koscs András 
sznakói volt gör. kath. el. isk. tanító Berta 
nevű árváját a kecskemétibe ; néh. Czébányi 
Lajos volt lissói ág. hitv. ev. el. isk. tanító 
Pál nevű árváját a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. F. Pereszteg. Az iskolaszék folyamod-

jék a kir. tanfelügyelőség útján. — K. M. 
Maglód. Ily intézetről nincs tudomásunk. — 
Sz. I . H. Áz 1907. évi XXVII. t.-c. 3. és az 
Utasítás 6. §-át nem lehet „sokféleképen" 
magyarázni. Tessék csak nagyobb figyelemmel 
elolvasni ezen szakaszokat s akkor be fogja 
látni, hogy ott félreértésről szó sem lehet. — 
P. V. Huorka. Ama rendelet alapján semmi-
féle sérelmet sem szenved, mert míg egyrészt 
beszünteti államsegélyét a hó végével, addig 
másrészt a következő hó 1-től ugyanoly összegű 
államsegély utalványozásáról gondoskodik. — 
I. L. A tanszermúzeum igazgatóságához kell 
fordulnia. — ÏÏ. M. Osztatlan elemi népisko-
láknál a tanító (tanítónő), két- vagy többtanítós 
iskoláknál az igazgató-tanító (igazgató-tanítónő) 
hivatalból tagja lz iskolaszéknek; ahol pedig 
az iskolák körzetekre vannak beosztva, ott 
mindegyik igazgató-tanító tagja és saját isko-
lájára nézve előadója az iskolaszéknek. A tan-
testület egyébként nem képviseltetheti magát 
az iskolaszékben, még választás útján sem. — 
Olga. Honosítási ügyeknek utána nem járhatunk.. 
Addig, míg a magyar á' la m polgárságot meg 
nem szerzi, állami tanítói állás elnyeréseért 
hiába folyamodnék. — Iv. G. Kübckháza. 
Állami tanítóknak a nyert fizetési többletnek 

nyugdíjba vaTó beszámításáért nem kell folya-
modni, mert a nyugdíjigény emelése és a nyug-
díjjárulék kivetése hivatalból történik. — 
S. I. Vágiigyagos. Mint magán-iskolafönn-
tartó fizetéskiegészítő és korpótlék-á'larnsfgélyt, 
nem kaphat. Amennyiben iskolája szükséget 
pótol, fönntartási segélyért 1 K-s bélyeggel 
ellátott kérv nnyel a tanfelügyelőség útján 
folyamodhatik. — Érdeklődő. Miután nem 
közli velünk azt, hogy miiéle, díjlevélbe kifeje-
zettennem foglalt kötelességek teljesítését akarja 
megt igadni, kérdésére nem adhatunk választ.— 
H. M. Leszna. 1. M nden birtokos ott tartozik 
az 5%-os iskolai adót leróni, amely községhez 
tartozik a birtoka. Az iskolával bíró szomszéd 
községben birtokos, de állandóan másutt tartóz-
kodó 1 ikosok, tekintet nélkül arra, hogy földjük 
után helyben fizetik az iskolai adót, kötelesek 
birtokaik arány ban a szomszédos köz-égben 
f innálló iskola fönntartási költségeihez az 5 Vo-os 
adóval járulni. 2. Az 1907. évi XXVII. t.- c. végre-
hajtása tárgyában kiadott Utasítás 1 K 20 f-ért 
az Egyetemi nyomdánál szerezhető meg. — 
V. M. Borend. Az 1907. évi XXVII. t.-c-ben 
és ennek végrehajtása tárgyában kiadott Uta-
sításban nem foglaltatik benn az a tiltó ren-
delkezés, amelyről ön szól. Talán félremagya-
rázza a törvény 35., illetve az Utasítás 50. §-ait.— 
Lelkész. Szíveskedjék a tényállás megismerte-
tésével Mártonffy Márton iparokt. főigazgató 
úrhoz fordulni. — K. S. Az illetmények meg-
állapításánál csak azon járulékok nein számít-
hatók be, melyek nem a tanító személyes hasz-
nára, hanem az iskola céljaira szolgálnak. 
Minthogy pedig az említett illetmények ide nem 
soronatók, az iskolaföuntartónak jogában áll a 
beszámítás kérdésében a közölt módon eljárni. — 
H. S. Ottomány. E kérdésben lapunk egyik 
utóbbi számában nyilatkoztunk. — M. E. B. 
Az állandó helyettesi megbízatás rendszerint a 
kinevezés megtörténtéig tart. Addig azonban 
nem fizetést, hanem évi díjat élvez az állandó 
helyettesítéssel megbízott. — B. B. 1. Az Uta-
sítás 35. §-a értelmében a törvény 15. §-ában 
megjelölt okmányokat csak azon esetben nem 
kell csatolni a korpótlékengedélyezés iránti kér-
vényhez, ha a tanító fizetéskiegé^zítési állam-
segélyt élvez. 2. A jövő évi október hóban 
esedékes korpótlék utalványozásáért nagyon is 
korai volna most folyamodni. — M. I . Az 
1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-ának a lakbéreket 
megállapító pontja értelmében mint hajadon 
tanítónő nem követelheti sem a kertet, sem 
annak ellenértéke fejében megállapított 20 K-1.— 
K. L. Salgó. 1. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
11. §-ának ön által előadottak szerinti értel-
mezése téves, mert hitfelekezeti népoktatási 
tanintézetek fölállítása és fönntartására csakis 
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az illető hitfelekezethez tartozó hívek hozzá-
járulása vehető igénybe. 2. Á 40.896/1889. sz. 
miniszteri rendelet értelmében a bitfelekezeti adó 
— amennyiben a rendes évi fönntartási költsé-
geken felül beruházási célra nagyobb összeg 
szükséges — magasabb összegben is kiróható. — 
D. P. T. Sz. Miklós. Kereseti adót tartozik 
fizetni. — Rödöny. Tessék a törvényt és a 
vonatkozó Utasítást elolvasni. — Zs. C. 1. 
Hivatalból számítják be. 2. Az összes kí ánt 
okmányokat újból be kell mutatni. — Iv. P. F. 
1. Esedékes korpótlékait, ha szolgálatában nincs 
megszakítás, esetleg a közig bizottság beavat-
kozásával követelje. 2. A fölvételi díj az iskola-
fönntartót, a 30 f-es járulék pedig az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetet illeti meg. — Szei"-
vezés. Az iskolakötelesek csekély száma miatt 
fizetéskiegészítő államsegélyre nem tarthatnak 
számot. Az iskola fölállításához tehát legföljebb 
a község támogatását, kérhetik. — tíy. I. Szol-
nok. A pályázatok eredményét nincs módunkban 
előzetesen tudatni. — R. H. Cs. 1. Az iskola-
szék összehívása az elnök vagy helyettesének 
hatáskörébe tartozik. 2. Az üléseken csak a 
tagoknak van fölszólalási és szavazati joga. 3. A 
tanító, mint iskolaszéki jegyző, a gyűlésekre 
természetesen meghívandó. 4. Nincs igaza. — 
S. Cs. Lakásbér esetén nem jár kertilletmény.— 
Seb. D. Sz.-Toporcz. Az 1907. évi XXVH. t.-c. 
végrehajtá a tárgyában kiadott Utasítást, a 
törvény szövegével, 1 K 20 f-ért az Egyetemi 
nyomdától szerezheti meg. Magában fogla ja 
az elemi népiskolák kötelező tanszerbeli föl-
szerelésének jegyzékét ; a városoknak, közsé-
geknek lakbérosztályok szerinti megoszlását és 
az iskolai rendtartási nyomtatványok mintáit is.— 
Magyarlápos. Nincs abban a szakaszban 
semmiféle tévesen értelmezhető rész. — 
Sárosi.E kérdésben már sokszor nyilatkoztunk.— 
Kíváncsi. Folyamodhatnak — Uradalmi 
tanító. Az 1907. évi XXVII. t.-c. a községi 
és hit felekezeti néptanítók járandóságait szabá-
lyozza; az uradalomnak tehát igaza van. — 
Ù. E. Heréd. Szíveskedjék elolvasni az 1907. 
évi XXVII. t.-c. 12. §-át és az Utasítás 52. 
§ áiwk 7. pontjá". Ez utóbbi érinti azon eljárást, 
melyet akkor kell követni, amidőn az iskola-
fönntartó azonnal képes a törve. y 2. és 3. 
§-aiban biztosított járandóságokat kiszolgáltatni, 
de nem teszi azt. — M. B. Atkán. 1. A sza-
bályszerű eljárás az, hogy az iskolaszék egybe • 
hívassék és az határozzon. 2. Az említett díjak 
behajtása jogos. — R. J. Petneháza. Fordul-
janak csak a várm. közigazg. bizottsághoz. — 
I. A. A közegészségügyi kívánalmakkal a tan-
teremnek magtár gyanánt való fölhasználása 
össze nem egyeztethető. Az elnök eljárását 
hozza a főszolgabíró tudomására. — 13. H. 

Az a kérdés, hogy alkalmaztatása rendes tanítói 
minőségűnek tekinthető-e, mert az 1907. évi 
XXVII. t - c. 3. § a a korpótlékot csak a rendes 
tanítók szá nára állapítja meg. — S. P. Párn-
dorf. A szünidőt nem tekinthetik szolgálati 
megszakításnak. — K. E. Ozdin. Nem köteles 
ingyen kiállítani ; a bélyegmentesség csak ható-
ságilag igazolt teljes vagyontalanság esetén van 
megengedve. — N. B. Dóvaványa. Bármelyik 
budapesti könyvkereskedőnél megrendelhetik.— 
K. E. Pásztó. 1. Az Utasítás 35 §-a vilá-
gosan megállapítja, hogy bizonyos okmányok 
csak fizetéskiegészítési állam egély előzetesen 
történt folyósítása esetiben nem kívántatnak 
meg. Minthogy'pedig önök i yen államsegélyt 
nem élveznek, a csatolandó mellékletekre vonat-
kozólag az Utasítás 25. §-i irányadó. — 
K. I. K. A nyugtatvány b lyegköltségét annak 
kell viselnie, aki a pénz fölvé:elére jogosított. — 
Kiskúnlaczháza. A lakbérosztályba való sorolás 
ügyében a minisztertanács határoz; adjanak be 
indokolt kérvényt a val ás- és közoktatásügyi 
miniszterhez. — V. B. Rév. 1. Ha érettségi 

; bizonyítványa van : beíratkozha ik az egyetem 
I bármelyik fakultására 2. Nem. — Sch. 
i Szászszentjakab. 1. Bármelyik könyvárusnál. 
[ 2. Attól függ, hogy mit kíván valaki valamely 
: folyóirattól. — Uy. I. E. 1. A kántortanító 
: köteles a Néptanítók Lapját kartársának olva-

sásra átadni. Ha nem akarja tenni: tegyen 
jelentést az iskolaszéki elnöknél. 2. Ilyen do-

j logban a kir. tanfelügyelőséghez kell fordulni. — 
R. K. A Magyar Tanítók Naptárát már meg-

I rendelheti az Athenaeum könyvkiadó-hivatalá-
1 ban ; ára portómentes küldéssel 80 f. Kívánatos, 
; hogy ezt a naptárt, mely az Eötvös-alapra jöve-
; delmez, a kartársak tízezrei rendeljék meg. — 
i 0. Y. F.-né. Kérje, hogy nyugtatváanyai iga-
I zolják, hogy előre fölvette ; ha így van : nem 
: követelheti. — L. T. Závadka. Tisztiorvosi 
J bizonyítvány szükséges. Kaphat 3 havi szabad-

ságot. — B. J. N.-V. A Tanítók Tanácsadója 
című útmutató könyv IV. kiadását lapunk 
szerkesztőségében rendelheti meg ; az V. kiadás 
október vége felé fog megjelenni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Országos Bizottság üdvözlő-irata. 

A Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága közgyű-
léséből üdvözlő-iratot küldött Apponyi Albert 
gróf közoktatásügyi miniszternek. Az üdvözlő-
irat egész terjedelmében így szól: „Nagyméltó-
ságú Miniszter Ur ! Kegyelmes Urunk ! A 
Magyarországi Tanítók Országos Bizottságának 
a mai napon Budapesten tartott évi rendes 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. T 3 2 . SZÁM. 

közgyűlése első összejövetele volt 120 tanító-
egyesület képviseletének, azóta, hogy a tanítói 
közszolgálatot és fizetéseket rendező törvény a 
legfelsőbb szentesítést megnyervén, életbe lépett. 
Országos Bizottságunk közgyűlése — nem a 
mindenkori kormányon lévők iránt szokásos 
udvariasságból, hanem igaz benső tisztelettől 
indíttatva — megragadta az alkalmat, hogy a 
magyar szív mélységes szeretetével a legmele-
gebben üdvözölje Nagy méltóságodban azt az 
államférfiút, aki évtizedeken át, a legsivárabb 
közviszonyok között — az igazi magyar férfiú 
legnemesebb ambíciójával s legtisztább fegy-
vereivel — nem szűnt meg a nemzeti nagy 
eszmékért apostoloskodni s ezáltal nekünk, 
magyar tan toknak, eszményképét megtestesí-
teni; aki a titáni küzdelem megnyerése után 
legelsőül hirdette ki a szellemileg, lelkiisme-
retileg béklyózottak számára „a lelkek föl-
szabadultságát" ; aki — bár vállalt kormányzati 
kötelezettsége körén kívül esett — legelső 
föladatául tekintette a „nemzet napszámosai" 
hóna alá nyúlni, hogy kiemelje siralmasan szo-
morú anyagi helyzetükből ; aki minden alka-
lommal hangosan hirdette, hogy a magyar nép 
oktatóinak, nevelőinek jogos igényük van a 
mostaninál tisztességesebb ellátásra ; aki — s 
ezt a legemelkedettebb hangon mondjuk — 
bölcs és bátor törvényes intézkedés által biztos 
ösvényeket nyitott arra, hogy a magyar nemzeti 
eszme, a hazafiúi kötelességek szent érzelme a 
néprétegek minden ízületébe útat törhessen s 
háborítatlan otthonra leljen. Midőn mindezek 
arra indítanak bennünket, hogy Nagyméltó-
ságodban a magyar nemzeti kultúra számára 
gondviselésszerűen hivatott államférfiút hazafias 
örömmel üdvözöljük: a magyarok jóságos Istenét 
arra kérjük, engedje meg, hogy a megkezdett 
nagy alkotásokra a betetőzés koronáját is 
Kegyelmes urank keze tehesse föl. A Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságának köz-
gyűlése megbízásából: Kozma László, elnök. 
Szabó JBugáth László, titkár. 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága augusztus 26-án tartotta meg köz-
gyűlését, melyen Kozma László elnök szólott 
az elmúlt esztendőről s annak nagyfontosságú 
eseményéről, a tanítói törvény életbeléptetéséről. 
A tanítói törvény éppen nem elégítette ki a 

magyar tanítóságot, mert többet érdemel. Maga 
a közoktatásügyi miniszter is kijelentette, hogy 
h j a nemzet teherviselő-képessége nagyobb lesz, 
a tanítók jogos igényeit is kielégítik. Addig is 
azonban a tanítóknak nem szabad hűtlenné 
lenni hazájukhoz és nemzetükhöz. Ezután Hajós 
Mihály titkár bemutatta évi jelentését. Szom-
bathy László, a gömörmegyei tanítóegyesület 
elnöke, mint előadó, részletesen foglalkozott az 
Országos Bizottság revíziójának kérdésével. Az 
előadó szerint az egységes magyar tanítói köz-
véleményt meg kell teremteni, összekötő kapcsot 
kell csinálni az összes tanítóegyesületek és a 
bizottság között. A harmincezer tanítónak Buda-
pesten középponti képviselete és tanítói irodája 
legyen. A tisztviselőket föl kell menteni minden 
tanítói teendő alól s az Országos Bizottság 
adjon nekik fizetést. Ily irányú határozati javas-
latot is nyújtott be. A javaslathoz Máfhé József, 
JBárczay Mihály, Barta Pál, Szabó Bugátli 
László, Dtibó Sándor, az elnök és mások szóltak 
hozzá, mire a közgyűlés elhatározta, hogy a 
javaslat alr.pján újjászervezi a bizottságot. A 
zárószámadási és pénztári jelentés bemutatása 
után Kiss Béla tartott előadást a tanítói nyug-
díjtörvény revíziójáról. Kívánja a harmincötéves 
szolgálat után a teljes nyugdíjat s a nyugdíj-
intézetbe való hivatalos fölvételt, ha a tanító 
a huszonhatéves kort elérte, valamint kielégí-
tést, ha e pályáról más pályára lép. Az özve-
gyek és árvák nyugdíját föl kell emelni. Többek 
hozzászólása után elhatározta a közgyűlés, hogy 
a nyugdíjtörvény revízióját napirendre tűzi s 
az igazgató-tanácsot megbízza a szükséges 
lépések megtételével. Azután Cavalloni Pál tartott 
előadást „A tanítók az egyetemen" címmel. 
Javasolja az előadó, hogy írjon föl a közgyűlés 
a közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy a tanítói 
oklevél az egyetem bölcsészeti fakultására rendes 
hallgatásul való fölvételre alapul szolgáljon. 
A közgyűlés elfog idta a javaslatot. Végül a 
lemondott Koncsék Lajos alelnök helyébe 
Moussong Grézát választották meg alelnöknek. 
A közsryűlés után társasebéd volt. 

— Somlyay József síremlékét kegyelettel 
avatta föl a Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága 
a budai oldalon levő farkasréti temetőben 
augusztus 26-án, több vidéki és fővárosi kartárs 
jelenlétében. Az Eötvös-alapot Ujváry Béla és 
Trajtler Károly elnökök képviselték. Avató-
beszédet Kozma László, az Orsz. Bizottság 
elnöke mondott, kegyeletes és hálás szavakban 
emlékezvén meg Somlyaynak a tanítóság érde-
kében folytatott küzdelmeiről. Somlyay volt 
tanítótestülete nevében Hajós Mihály emlékezett 
ineg az áldott emlékű elköltözöttről. 
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— Az Állami Tanítók Országos Egye-
sülete augusztus 25-én délelőtt tartotta meg 
tizedik közgyűlését Kozma László elnöklésével. 
A kultuszminisztert Petri Mór pestmegyei tan-
felügyelő képviselte, aki az elnök üdvözlő sza-
vaira adott válaszában hangoztatta a népiskolák 
fontosságát s a magyar tanítóságnak a múltban 
tanúsított ideálizmusát és hazaszeretetét. Ezután 
Kozma László emelkedett szólásra és bejelen-
tette, hogy az egyesület érdekében kifejtett tíz 
esztendős munkásság után, egyéb téren való 
nagy elfoglaltsága következtében kénytelen 
megválni elnöki tisztjétől. Majd Havas Pál fő-
titkár indítványára a közgyűlés elhatározta, 
hogy a tanítóság iránt a fizetésrendezés alkal-
mával mutatott jóindulatáért Apponyi Albert 
grófot az egyesület tiszteleti tagjává választja 
és nevére négyezer koronás alapítványt tesz a 
Ferenc József Tanítók Házában. Következett 
Benedek Mihály jelentése a zárószámadásról, 
valamint Józsa Dániel kimutatása a jövő évi 
költségvetésről. A tisztújítás előtt a közgyűlés 
Brozsik Pál indítványára a távozó Kozma 
Lászlót az egyesület örökös díszelnökévé válasz-
totta. A választás során elnök lett : Havas Pál ; 
alelnök : Radoch István, Benedek Mihály és 
Szalay Sándor; főtitkár: Barta Pál. Még a 
gyűlés folyamán megérkezett a kultuszminiszter 
válasza, akit értesítettek tiszteleti taggá történt 
megválasztásáról. A köszönő-távirat így szól: 
„Nagy hálával vettem az egyesület szíves üdvöz-
letét. Örömmel és valóságos büszkeséggel lépek 
mint megválasztott tiszteletbeli tag annak so-
raiba. Számítok hűséges, buzgó kötelességtelje-
sítésre a tanítók részéről. A tanítók pedig 
mindenkor számíthatnak reám akár mostani 
állásomban, akár más helyzetemben. Apponyi 
Albert." 

— A Magyar Tanítók Naptára, melynek 
jövedelméből az Eötvös-alap osztóbizottsága az 
idén már másodízben szavazott meg ösztöndíjat, 
mire e sorok napvilágot látnak, meg fog jelenni. 
A tanítók naptárára, melyet kizárólag tanítók 
írtak, élükön Péterfy Sándorral, az Eötvös-alap 
elnöksége lapunk útján a következő sorokban 
hívja föl a tanítóság figyelmét: „Tisztelettel 
kérjük kartársainkat : rendeljék meg a Magyar 
Tanítók Naptárát, mely az előző években ala-
punk javára annyit jövedelmezett, hogy abból 
már két ízben adhattunk ösztöndíjat tanítók 
tanuló-fiainak. Az ösztöndíj még ci-ak 40 K, 
de t. kartársainktól függ, hogy a jövő évben 
már nagyobb legyen. Rendelje meg legalább 
10.000 kartársunk ezt az ő számukra szerkesz-
tett naptárt és a Magyar Tanítók Naptárának 

ösztöndíj-alapja megszaporodván, már a jövő 
évben nagyobb ösztöndíj lesz megszavazható 
ezen a címen. Naptárra mindenkinek szüksége 
van ; csak természetes, hogy a magyar tanítók 
az ö számukra készült naptárt rendeljék meg, 
főleg, ha ezzel jót is cselekesznek. Az Eötvös-
alap vezetősége." A Magyar Tanítók Naptárát 
lapunk jövő számában fogjuk ismertetni s most 
csak annyit jegyzünk meg, hogy az 1908-ra 
szóló naptár tartalmazza az 1907. évi XXVI. 
és XXVII. törvénycikkeket, a végrehajtási uta-
sításokból vett magyarázatokkal. A Magyar 
Tanítók Naptára már most is megrendelhető 
az Athenaeum könyvkiadó-hivatalánál (VII., 
Rákóczi-út 54. sz.), mely azt 80 f-ért men-
tesen küldi meg. A 80 f bélyegekben is be-
küldhető, de célszerűbb postautalványon be-
küldeni. 

— Az Országos Katliolikus Tanítói Segítő-
alap középponti bizottsága augusztus 27-én 
délelőtt tartotta évi közgyűlését a Katholikus 
Kör dísztermében, Walter Gyula dr. pápai 
prelátus elnöklésével, aki megnyitó-beszédében 
hálás elismeréssel emlékezett meg az új nép-
oktatási törvényről, amelyben méltó kifejezést 
nyer a katholikus tanítóságnak az oktatás és 
nevelés körül kifejtett üdvös tevékenysége. A 
katholikus tanítóságot működésében mindenkor 
felsőbb szempontok vezérelték s remélhető, hogy 
most, amikor a súlyosabb anyagi gondokat 
válláról levették, föladatát még fokozottabb 
mértékben fogja teljesíteni. Végül a segítőalap 
buzgó fölkarolására hívta föl az elnök a bizott-
ságot. A lelkes éljenzéssel fogadott megnyitó-
beszéd után jegyzőnek Bertalan Vincét válasz-
tották meg, majd a mult évi számadásokat 
hagyta jóvá a közgyűlés. A jövő évi költség-
vetésbe 3000 koronát vettek föl segítésre és 
3000 koronát ösztöndíjra. Új ösztöndíjasok 
lettek : Békési Piroska (Nagyvárad), Geda Mária 
(Győr), Nagy József (Rozsnyó), Tóth József 
(Beszterczebánya), Erdősy Gyula (Eger) és 
Dózsán Mihály (Szatmár), valamennyien felsőbb 
iskolák hallgatói és oly katholikus tanítók 
gyermekei, akik tagjai a segítőalapnak. A köz-
gyűlés végén Wa1 ter Gyula dr. elnök a tanítói 
árvaház létesítésének ügyéről tett jelentést. 
Tudatta, hogy az elmúlt esztendőben az árva-
ház alapja igen szépen növekedett, többek közt 
a kultuszalap 20.000 koronájával és a király 
1000 koronás adományával. A legutóbbi másfél 
esztendő gyűjtésének eredménye közel 50.000 
korona, úgy, hogy ezidőszerint 160.000 korona 
áll rendelkezésre. A középponti bizottság há-
lásan méltányolta Walter dr. fáradozását az 
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árvaház eszméjének megvalósítása körül és 
elhatározta, hogy az alap gyarapítására fölkéri 
a katholikus 1 anítóegyesületeket, továbbá olcsó 
sorsjáték engedelmezesét fogja kérni a pénzügy-
minisztertől, népszerű füzetkét fog kiadni az 
alap növelésére s általában minden lehetőt el 
fog követni az árvaház érdekében. 

— A református tanítók augusztus 25-én 
délután népes gyűlést tartottak Simon Károly 
egyesületi elnök, hajdúhadházi tanító elnöklé-
sével. Az elnök az , indítványozta, hogy a gyűlés 
díszközgyűléssé alakuljon át és fölkérte Stnka 
Lajos tiszteletbeli elnököt, hogy Kiss Áron dr. 
püspök munkásságát ismertesse. Sinka Lajos 
előadása után Kiss Áront örökös tiszteletbeli 
elnökké választották. Ezután Dobó Sándor hajdú-
böszörményi tanítót, a Tanítók Lapjának érde-
mes szerkesztőjét tanítói és tanügyi irodalmi 
működésének jubileuma alkalmából üdvözölték. 
Dobó Sándor meghatottan köszönte meg a 
kitüutető figyelmet s ezután fölolvasták azokat 
az üdvözlő táviratokat és leveleket, melyek 
jubileuma alkalmából érkeztek. A rendes gyű-
lésen Szalóky Dániel a fizetésre idézésről, Karkas 
Imre (Mezetúr) az igazgató tanítói intézményről 
tartott előadá-.t. _ 

— Az Orsz. Állatvédő-Egyesület irodalmi 
pályázata. Az Országos Állatvédő-Egyesület 
a „Madarak és Fák napjá" nak meghonosítá-
sára hivatott néptanítók feladatát könnyíteni 
óhajtván, nyilt pályázatot írt ki mult év októ-
ber hóban oly munkák írására, melyek a 
„Madarak és Fák napjá"-nak miként megtar-
tására nézve adandó rövid útmutatás mellett 
egy mintaelőadást is tartalmazzanak. Kitűzetett 
egy 150 koronás, egy 10) koronás és két 50 
koronás díj. A december 31-ére kitűzött határ-
időig 33 pályamunka érkezett be, melyek a 
pályázati hirdetmény értelmében bírálat végett 
madárvédelmi szakszempontból a Magyar Or-
nithologiai Központnak, tanügyi szempontból 
pedig a Budapesti (hivatalos) Tanító-Testület-
nek adattak ki. A felkért bírálók jelentései 
beérkezvén, azok eredménye a következőkben 
foglalható össze: A tanügyi bírálat az összes 
pályaművek ismertetése mellett ötöt jelölt ki, 
mint kiválóbbat, de azok közül egyiket sem 
emelte ki a többi fölé, hanem mind az ötöt 
egyformán 50—50 koronával javasolta díjaz-
tatni. A Magyar Ornithologiai Központ az elő-
zetes pedagógiai bírálat által kijelölt öt mun-
kát szakszempontból tüzetes bírálat alá vette, 
ismertette és minősítette, de nem nyilatkozott 
az öt pályamű fokozatos díjazása iránt. Mivel 
a bírálók eszerint egy pályaművet sem emel-
tek határozottan a többi fölé, a választmány 
— az egyesület elnökségének indokolt javaslata 
alapján — a pályamüveknek a bírálatokban 

foglalt minősítését egybevetve, úgy határozott, 
hogy az összesen rendelkezésre álló 350 korona 
díjakból K. Nagy Sándor és Vaday József 
munkálatait 100—100 korona, Aubonne B., 
Fehér Jenő és Hirsch József munkáit pedig 
egyenként 50 korona jutalomdíjban részesíti. 
Ezeket az Országos Állatvédő-Egyesület azzal 
hozza köztudomásra, hogy a fentnevezett szer-
zőkkel az őket illető bírálatok teljes szövege 
közöltetni fog abból a célból, hogy a bírálók 
által kívánt kiegészítéseket, illetőleg módosí-
tásokat megtehessék. A nem díjazott munkák 
szerzőinek kézirataik visszaküldetnek. A díja-
zott öt munkát az Országos Állatvédő-Egye-
stilet egy kötetbe egyesítve kinyomatja és a 
pályázat céljához képest a néptanítóknak ren-
delkezésére fogja bocsátani. Az Országos Állat-
védő-Egyesület ezúton is meleg köszönetét 
fejezi ki a Magyar Ornithologiai Központnak 
és a Budapesti (hivatalos) Tanító-Testületnek, 
a szíves készséggel elvállalt bírálattal járó 
nagy és fárasztó munkálkodásért. Budapest, 
,1907 augusztus hó. Országos Állatvédő-Egye-
sület. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. évi 
augusztus hóban belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket : Vágner József Sándor, bátaapáti nép-
tanító Fájóra ; Kroneraff József, poprádi tanító 
Koronáira, ; Brückler Gyula, falsőiregi néptanító 
Bátorra ; Ertl Ferenc, újpesti áll. el. isk. tanító 
Etelere ; Viner János, öcsényi tanító Vár-
konyira. (T. S.) 

— Gyűlés. A „Szombathelyegyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület" 1907. évi szeptember 
hó 10-én d. e. 9 órakor Szombathelyen, a vár-
megyeháza nagytermében tartja meg XX1Y. évi 
rendes közgyűlését. 

— Halálozás. Molnár Albert beszterczei 
polg. isk. tanító életének 50. s áldásos műkö-
désének 30. évében, rövid szenvedés után el-
hunyt. — K i s s Elek, radnóti ev. ref. ének-
vezértanító életének 70-ik, egyházi szolgálatá-
nak 47-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

Szerkesztői üzenetek. Bakony. A 87.370/1907. 
sz. a. iktatott ügye még nincs elintézve. — M. I. 
T.-Szt-György. Még nem érkezett föl. — Sz. I. Cse-
rencsócz. Ügyének a minisztériumban nem akadtunk 
nyomára. Sürgesse meg a közigazgatási bizottságnál. — 
S. A. Hókra. 93 26Ö/1907. sz. a. van iktatva. — 
G. L. Bezdán. 1. Visszaérkeztét jelezni fogjuk. 2. Az 
állások jobbára már betöltettek. 

Tartalom Az elzüllött gyermekek nevelése. 
Ember János. — Eötvö3-alap. Podhradszky Lajos. — 
Az Eötvös-alap gyűlései. — A magyar dal ünnepe. 
Lakatos Lajos. — Országos Ifjúsági Madárvédő-Liga. — 
Külföldi szemle. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFEÉD, 

Az líj gazd. cselédtörvény és annak 
a tanügyre vonatkozó intézkedései. 

Az új gazdasági cselédtörvényt, mely 
a parlamenti tárgyalások során hatalmas 
vitákat állott ki, a múlt héten szente-
sítette a király. E törvény s végre-
hajtási rendelete, mely szerves kapcso-
latban szolgálja a törvény intencióit, 
az Országos Törvénytár-ban. illetőleg 
Rendeletek Tárá-ban s a hivatalos 
közlönyben is megjelent, amely ténnyel 
átadatot t a közhasználatnak. 

Az 1907. évi XLV. t.-cikk szentesí-
tésével — ezt a számot viseli az új 
gazdasági cselédtörvény a törvénytár-
ban — olyan nagyjelentőségű társa-
dalmi kérdés nyert megoldást, amely-
nek messzeható jótékony következmé-
nyeit az egész ország lakossága mélyen 
fogja érezni. Egy olyan osztályt te t t 
erőssé, harcképessé e törvény, amelynek 
kűzködése már-már végzetessé lehetett 
volna, Magyarország legegészségesebb 
és legértékesebb osztályának adott új 
életet: a magyar gazdaközönségnek, Be 
nemcsak kizárólag a gazdaközönségnek, 
hanem egyszersmind a gazdasági mun-
kások, cselédek százezreinek, akik e 
kodifikáció által feltétlen biztosítókot 
nyertek arra, hogy ezután nem lesznek 
kiszolgáltatva a gazdaközönség egy-
némely rétegében honos önkénykedé-
seknek Mert most biztosíttatott nekik 
a tisztes munka, a kenyér s a fejlődés. 

A legnehezebb és legszebb szociál-
politikai kérdést oldotta meg e tör-
vénnyel a kormány. Alig nyert nehezebb 
kérdés megoldást Magyarországon a 
jobbágyság felszabadítása óta. 

És ezen, a gazda és gazdasági cseléd 
közötti jogviszonyt szabályozó törvény 
nemcsak speciálisan erre a két osztályra 

vonatkozik. Amint hogy nem is lehet 
teljesen jó törvény az, amely osztály-
törvény. Az egész magyar társadalommal, 
kultúrával szoros összefüggésben álló, 
annak érdekében keletkezett s célzatát 
és törekvéseit tekintve, a külföld előtt 
is egyedül álló, hatalmas reformtörvény 
ez. E törvénynek lényege, intenciói át 
fognak szivárogni a társadalom egye-
temébe, ahol újszerű, fejlődésképes, a 
mai korszellem szerinti társadalmi és 
kultúrális produktumokat hozandanak 
majd létre. Ezért kell nekünk is foglal-
koznunk vele. 

A nép anyagi jóléte szorosan egybe-
függ szellemi és erkölcsi életének fejlő-
désével is. Eminens emberi és nemzeti 
érdekek parancsolják, hogy a munkás-
nép anyagi erejét fokozzuk, jólétét 
emeljük. Az új törvény pedig főként 
ezt célozza. Hazánk foldmívelő ország. 
Az agrikultúrából él és ebből födözi 
közszükségleteinek legnagyobb részét. 
Az agrikultúrára ható tényezők fejlesz-
tése tehát, mert ez népünk jólétének 
és ebből folyó szellemi és erkölcsi ha-
ladásának főforrása, parancsoló szükség 
és kötelesség. 

A tanítónak pedig, aki a r / p neve-
lésére elsősorban hivatott, ki kell busá-
san vennie részét e nemzeti munkából. 
A tanító e törvénnyel viszonylatban 
nem direkt cselekvésre felhívott vagy 
kötelezett fél ugyan, de fontos közve-
títő lehet, s ezért legalább főbb voná-
saiban ismertetjük a törvény intézkedé-
seinek egynémelyikét. Sokszor mondott 
tény, hogy a tanító, különösen ott, ahol 
pap, jegyző nincs, a népnek mindene. 
Mindenben tanítója. Hozzámennek a fel-
nőttek, az öregek is, nemcsak a kicsi-
nyek. Ismernie kell tehát e fontos 
reformtörvényt is, legalább vázlatosan, 
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hogy magyarázni, útbaigazítani tudjon. 
Az általános tudnivalók után majd 

rátérünk alább e törvénynek a tanügyet 
érintő 'részleteire is. 

Mindenekelőtt fontos tudnivaló, hogy 
a 47,900. számú földmívelésügyi minisz-
teri rendelet szerint az új gazdasági 
cselédtörvény csak 1907 november hó 
1-én lép életbe. Addig a régi intéz-
kedések érvényesek. 

Gazdasági cseléd az, aki szerződéssel 
— amely akár szóbeli, akár írásbeli 
lehet — kötelezi magát, hogy valamely 
gazdaságban személyes és folytonos szol-
gálatokat bérért teljesít, legalább is egy 
hónapon át. Minden gazdasági cseléd-
nek szolgálati cselédkönyvvel kell bírnia, 
amelyet állandó lakóhelye (és nem ille-
tősége) községi elöljáróságánál szóbeli 
kérelemre díjmentesen adnak ki neki. 
De akinek már van cselédkönyve vagy 
munkásigazolványa, csak akkor, ha a 
régit beszolgáltatja. A szolgálati szer-
ződés feltételeit a felek szabad egyez-
kedéssel állapítják meg. A szerződés 
megkötéséről szóló írásos bizonylatot 
bérlevélnek nevezik, amelynek fontos 
kellékei az érvényességhez, hogy a cse-
léd nevét, a szolgálat pontos időtarta-
mát és az ezért járó bér összegét tar-
talmazza. A szolgálat megszűnését az 
úgynevezett elbocsátó-bizonyítvánv iga-
zolja, melynek érvényességéhez a. gazda 
egyszerű névaláírása is elég. Útlevelet 
az a cseléd nem kaphat, aki még szol-
gáltatását nem teljesítette, de egy évi 
időtartam után, habár továbbra szól a 
szerződése, az kiadható neki. Minden-
nemű vitás és kétséges ügyben az elöl-
járósághoz kell fordulnia. 

Ezek általánosságban. Varrnak aztán 
a törvénynek olyan intézkedései, amelyek 
a gazda családjára, tehát gyermekeire 
is vonatkoznak s amelyek humánus gond-
dal igyekeznek megóvni a kiskorúaknak 
szellemi és erkölcsi jólétéhez vezető érde-
keit is. 

Ilyen például, hogy ha a cseléd fele-
sége vagy vele egy háztartásban élő 
tizenkét éven aluli gyermeke a szolgá-
latbalépés tizenötödik napja után meg-
betegszik, az orvosi gyógykezelés ós az 
orvosszerek költségét, legfeljebb negy-
venöt napig, a gazda a sajátjából tar-
tozik fedezni és a szükséges fuvart is ő 
tartozik adni, kivéve ha a betegséget 
nyilvánvalóan a cseléd vagy családtag-
jának hibája okozta. Ha esetleg a kis-
korú meghal, a temetési költséghez tíz 
koronával tartozik a gazda hozzájárulni 
s azon vidék szokásaihoz mérten a teme-
téshez szükséges fuvarról is g ndoskodni. 
Ezen filantrópikus intézkedés alapján a 
tanító, ha szükséges, oda hathat, hogy 
a tanköteles beteg gyermek a szükséges 
orvosi kezelést azonnal megkapja. 

A törvény 29. §-a rendeli, hogy a 
gazda a közegészség követelményeinek 
megfelelő cselédlakást kapjon egész háza-
népével együtt. Tehát az iskolába járó 
gyermek nem lesz kénytelen esetleg az 
istállóban vagy valami egészségtelen zúg-
ban élni. Ha a cseléd meghal, a csalá-
dot, a gyermekeket köteles a gazda az 
elhalálozás napjától számított egy hó-
napig a lakásban meghagyni. 

De neveléstani szempontból talán leg-
fontosabb intézkedése e törvénynek a 
3. § és az ezt magyarázó végrehajtási 
rendeletnek 13. §-a. Kimondja e para-
grafus, hogy tizenkét éven aluli kiskorú-
nak szolgálati cselédkönyvet kiadni nem 
szabad. A tizenkét évet betöltött kis-
korúnak pedig csak akkor, ha törvényes 
képviselője ebbe beleegyezik. Ennek 
ellenzése dacára is kap cselédkönyvet 
az a kiskorú, akinek törvényes gyám-
hatósága azt megadja, a törvényes kép-
viselő ellenzése dacára is. A gyám-
hatósági határozat alapján kiállított 
cselédkönyv második oldalára a gyám-
hatósági határozat ügyszáma bejegyzendő. 
Ez intézkedéssel kapcsolatos a törvény-
nek az a szigorúan büntető paragrafusa, 
amely azt a gazdát nagy pénzbírsággal 
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sújtja, aki a kiskorút nehéz munkára 
erőszakolja, avagy bármilyen munkára 
is, ha az a kiskorú tizenkét éven aluli. 
Gyönyörű humánus intézkedése ez a 
törvénynek, amelyet talán épen a nép-
tanítók fognak legjobban méltányolni. 
Hányszor maradt el a tanköteles gyer-
mek az iskolából, mert otthon atyjának 
a nehéz munkában is segíteni kellett! 
El kellett fogadnia a tanítónak e ment-
séget s a gyermek tanulmányaiban nagy 
hátrányt szenvedett. Ennek az állapot-
nak az új törvénnyel vége. S külön 
most felhívjuk a néptanítókat, hogy ez 
irányban legyenek éber őrei e törvénynek. 

Tulaj donképen csak egy paragrafus 
vonatkozik szorosan e törvényből a nép-
oktatásra, A 32. §, amely így szól: „A 
gazda — a bérbe való betudás nélkül — 
viselni tartozik az éves cseléd iskola-
köteles gyermekei után az elemi iskolai 
beíratási és tandíjat. Ez a kötelezettség 
nem terheli a gazdát ott, ahol a cselédek 
gyermekei tandíjmentességben részesül-
nek. Köteles a gazda módot és lehető-
séget nyújtani arra, hogy a szolgálatában 
álló tankötelesek az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikknek teljesen megfelelően, ren-
desen járhassanak iskolába." 

Ez a paragrafus önmagát magyarázza. 
Legfőbb kötelessége a gazdának a gazda-
sági cseléd kiskorú tanköteles gyerme-
keinek taníttatása s ezáltal a jövőben 
egy értelmesebb, erkölcsileg fejlettebb 
munkásosztálynak megteremtése. 

Minden ízében gondos, előrelátó, hu-
mánus intézkedéseket tartalmazó, nagy 
horderejű törvény az új gazdasági cseléd-
törvény, amely szilárd alapkő lesz szociá-
lis életünk fejlődésében. 

(Budapest.) Papp Viktor. 

Tejszövetkezeteink a mult esz-
tendőben. 

A magyar szövetkezeti mozgalom ezideig 
három főirányt mutat. És pedig legnagyobb 
a hitelszövetkezetek száma, ezt követik a 
fogyasztási és értékesítő szövetkezetek és 

harmadsorban jönnek a tejszövetkezetek. Ez 
alkalommal arra kívánunk rámutatni, hogy a 
Magyarországon megalakított és működő falusi 
tejszövetkezeteink mily eredménnyel végezték 
mult esztendejüket ? A földmívelésügyi m. kh\ 
minisztérium Darányi Ignác első minisztersége 
alatt kezdett nagyobb arányban hozzáfogni a 
tejszövetkezetek szervezéséhez. Az ideirányuló 
mozgalom csakhamar nagy lendületet vett, de 
nemsokára mutatkoztak azok a bántó körül-
mények is, melyek a falusi tej szövetkezetek 
sikerét nagy mértékben gátolták. 

Ugyanis ezeknek a szövetkezeteknek nem 
volt meg, és ma sincs, az az irányító közép-
ponti szervezetük, amely nemcsak a kezdemé-
nyező munkát végezné, hinem teljesítené a 
további teendőket is ; nevezetesen ami a leg-
főbb, hogy közre járna az árúértékesítésnél. 
A falusi tej szövetkezetek ki lettek szolgáltatva 
élelmes kereskedőknek s vállalkozóknak ; más-
részt azon körülmény, hogy törvényszéki be-
jegyzésre vannak kötelez e és rendes könyv-
vezetésre, mely utóbbira falusi ember nem 
igen vállalkozik, megakadályozta a szövetke-
zetek gyors szaporodását és fejlődését. Mind-
azonáltal, ha visszatekintünk a tejszövetkezetek 
tízéves működésére, jelentékeny eredményekről 
adhatunk képet. Ezelőtt tíz esztendővel mind-
össze 34 falusi tejszövetkezet működött az 
ország területén, a mult év végén pedig számuk 
már 622-re szaporodott. Kicsiny ez a szám, 
ha elgondoljuk, hogy a tejszövetkezet minden 
oly községben könnyen szervezhető, amely 
meglehetős állattenyésztést űz. Ilyen község 
pedig ma már sok ezer van Magyarországon. 

A 622 szövetkezetnek a mult esztendőben 
59.104 tagja volt; ezek 79,927.810 liter tejet 
szállítottak be. Ebből 2,615.940 kilogramm 
vaj készült és a szövetkezetek bevétele 
9,452.654 koronát tet t ki. Ha ehhez még 
hozzávesszük a visszamaradt lefölözött tej és 
író értékét, bátran elmondhatjuk, hogy ezen 
szövetkezetek révén a magyar gazdaközönség 
több mint 10 millió korona bevételhez jutott. 

Figyelve a tejszövetkezetek működését, nem 
hagyhatjuk még említés nélkül azt, hogy a 
magyar nép az itt említett összegnél jóval 
több pénzt kaphat a tej értékesítése folytán. 
Ugyanis számos tejszövetkezet, amely épen 
az említett oknál fogva, mint szövetkezet, 
nehezen boldogult, átalakult egyszerű egyesü-
letté, vagy a szövetkezeti berendezések magán-
kézbe jutottak és most ezeken a helyeken a 
gazda rendszerint 8—9 filléres, előre megha-
tározott áron ad túl fölösleges tejtermékén. 
Persze az volna a kívánatos állapot, hogy 
mindenütt ne ilyen vállalkozók, hanem rend-
szeresen vezetett tejszövetkezetek legyenek, 

37* 
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ámde mindaddig, míg szakszerű ellenőrzés és 
vezetés, illetve a középponti szervezet hiányzik, 
sikerek nagyobb mértékben nem igen remél-
hetők. 

A tejszövetkezetek már maguk is több vár-
megyében arra a tapasztalatra jutottak, hogy 
irányító szervezet nélkül fejlődniök nem igen 
lehet. Ezért több vármegyében megalakították 
a tejszövetkezetek megyei szövetségét. Ezen 
megyei központ képviseli azután a falusi szö-
vetkezeteket, mely sokkal inkább tud liatni a 
vállalkozókra és kereskedőkre, hogy a készített 
termékért jobb árakat biztosítsanak, mint az 
egyes falusi kis tejszövetkezet. 

A tejszövetkezetek működését nagy mérték-
ben befolyásolta a két év előtt beállott takar-
mányszükség. Ez a körülmény erősen vissza-
vetette egész állattenyésztésünket. Mutatja ezt 
az is, hogy az 1904-ik évi 10 millió korona 
bevétellel szemben, 1905-ben másfel millió 
koronával apadt a tejszövetkezetek évi bevé-
tele. Ez a visszaesés azonban ma már jóformán 
be van hozva. 

A földmívelésügyi minisztérium által közre-
adott kimutatásból látjuk, hogy ezidőszerint 
a legtöbb falusi tejszövetkezet Baranya vár-
megyében dolgozik. Vas megyében 68, Zalában 
59, Tolnában 49, Bácsbodrog megyében 41, 
Sopronban 37, Torontálban 27, Temesben 23, 
Moson megyében 22, Marostordában 20 tej-
szövetkezet működik. A vezető szerepet játszó 
Baranya vármegye tejszövetkezetei a mult 
esztendőben 1,346.469 korona bevételt jut tat-
tak a szövetkezeti tagoknak. Egy-egy tehén 
körülbelül 100 korona tiszta hasznot hozott 
készpénzben gazdájának, ami bizony olyan kö-
rülmény, hogy gondolkozásunkat és érdeklő-
désünket a kérdés iránt a legnagyobb mér-
tékben f elk öltheti. 

A tejszövetkezetek helyét illetőleg azt látjuk, 
hogy ott vannak főként sűrűen, amely vidé-
keken németajkú polgártársaink laknak. Álta-
lában véve tapasztalhatjuk, hogy a Dunántúl 
sokkal jobban be van hálózva tej szövetkeze-
tekkel, mint az országnak többi része. A ha-
zánkban működő tejszövetkezetek fele itt 
található. Jelentékeny a mozgalom az ország 
Délvidékén, de sajnos még számos vármegye 
van, amelyet a tejszövetkezeti szervezkedés tel-
jesen érintetlenül hagyott. Pedig Baranya vár-
megye példája bizonyítja, hogy ezen a téren 
mily eredmények érhetők el és gazdasági fej-
lődésünkre mekkora hatással lehet a jól veze-
tett falusi tejszövetkezet. 

A tejszövetkezetek elterjedésére jó hatással 
voltak az úgynevezett vajtermelő központok, 
melyből ezideig négy alakult : Dombováron, 
Temesváron, Szabadkán és Veszprémben. Ezen 

alakulások nyomában erősen fellendült azon 
vidékek érdeklődése a tejszövetkezetek iránt. 
Addig azonban, amíg a vezető gazdaközönség 
részéről is erősen hangoztatott országos tej-
szövetkezeti központ meg nem valósul, nem 
tarthatunk számot arra, hogy a tejszövetkezeti 
intézmény az egész ország területén egyenlően 
általánossá váljék. Pedig nagyon i-zükséges, 
hogy a vékonypénzű magyar megtízszerezze 
azt a jövedelmét, amit ma a tej értékesítés 
révén évenként bevesz, 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

Pulyk ateny észtés.* 
A hazai pulykatenyésztésról általában. 

Hazánkban nagyban való pulykatenyésztéssel, 
oly célból, hogy a tenyésztett állatok piacon 
vagy vásáron eladassanak, azelőtt leginkább 
az alföldi és a déli vidéken lakó földnúvelők 
foglalkoztak, az utóbbi 5—6 év alatt azonban 
azt látjuk, hogy az állami és a társadalmi 
baromfitenyésztési tevékenység folytán s külö-
nösen a földmívelési kormánynak a pulyka-
tenyésztés általános felkarolása céljából 1904-ik 
évben a baromfitenyésztés ügyét gondozó társa-
dalmi tényezőkhöz és a baromfikiviteli cégek-
hez intézett országos felhívás hatása alatt 
pulykatenyésztéssel hazánk minden vidékén 
próbálkoznak a gazdák, ami igen figyelemre-
méltó s örvendetes jelenség. Hogy ezen baromfi-
faj tenyésztése iránt az érdeklődés országos 
jellegű, bizonyítja azt az is, hogy Pulyka-
tenyésztés című szakmunkám I. kiadása 5 év 
alatt 2000 példányban elfogyott s az utóbbi 
2 év óta, amíg azon helyzetbe jöttein, hogy 
ezen Il-ik kiadást közkézre adhattam, e munka 
iránt a kereslet, hogv stílszerűen fejezzem 
magam ki, csakugyan „lázas" volt. 

A pulykát — nem lévén oly szapora és 
könnyen felnevelhető, mint a többi baromfi — 
nem is tenyésztik oly nagy kedvvel, ami pedig 
nem indokolt, mert aki a pulykatenyésztésben 
csak némi gyakorlatot szerzett is, az abból 
szép jövedelmet húzhat. 

Az alföldi nagyobb városok vasúti állomásain 
ősztől kezdve egész február hó végéig láthatók 
azon nagy pulykaszállítmányok, melyeket kül-
földre részint élő, részint fojtott állapotban 
visznek ki. 

Hogy a délvidéken a pulyka tenyésztése 
általában jobban van elterjedve, mint a fel-

* Mutatvány Hreblay Emit állattenyésztési kii-, 
felügyelő, a „Baromfitenyésztés" c. heti képes szaklap 
főszerkesztője : „Pulykatenyésztés" című, most meg-
jelent művéből. A mű részletesen ismertetve lapunk 
f. évi augusztusi számában. 
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vidéken, annak okát abban is látom, bogy az 
melegebb éghajlatával, nagyobb kiterjedésű 
szabad területeivel inkább megfelel a pulyka 
természetének és tenyésztésének, mint a zor-
donabb éghajlattal bíró felvidék. 

Mindazonáltal a pulykát kisebb s inkább 
csak a házi szükségletnek megfelelő mennyi-
ségben nálunk az egész országban kellő sikerrel 
tenyésztik és tenyésztették és azt újabban 
nagyobb mennyiségben is sikerrel tenyésztik. 

Az alföldi rónák, a futóhomokos területek, 
melyeken ma már a fű gyökeret vert s itt-ott 
ákácfaerdők nőnek, a pulykának kitűnő tenyész-
helvül szolgálnak s kívánatos, hogy a jövőben 
még inkább azzá váljanak. 

A Duna és Tisza közt, a nagy alföldi síkon, 
valamint a tiszántúli vármegyékben nagyban 
foglalkoznak a gazdák a pulykatenyésztéssel, 
n ie r i ez jövedelmező foglalkozást nyújt nekik. 
Főképen foglalkoznak ezzel a zsellér- és cseléd-
emberek, kik a pu1 y Ica fiókák felnevelését tavasz-
szal elvállalják s ősszel, november hó első 
napjaiban a már felnőtt pulykákat megfelelő 
rész ellenében gazdáiknak beszolgáltatják. 

Tapasztaltam, hogy az ezen vidéken lakó 
nép a szőlőmívelés mellett különös előszere-
tettel foglalkozik a pulykatenyésztéssel. Minden, 
még a legkisebb udvaron is tartanak néhány 
pulykát, amelyeket nyáron át a homokos gyep-
mezőkön és ákácerdőben legeltetnek. Ősszel az-
után a faluzó tyúkászok ezrével viszik a 
pulykákat a nagyobb városokba, ahol tovább-
adják el azokat a hizlalótelepek tulajdonosainak. 
A hizlalótelep-tulajdonosok azután élve, fojtva, 
vagy vágottan és tisztítva a vámkülföldi nagy 
városokba szállítják, ahol a magyar pulykák 
igen keresett piaci árút képeznek. 

Eltekintve attól, hogy a pulykatenyésztés 
az alföldi vidékeken a legolcsóbb és legjobb 
sikerű, azért az ország minden részében lehet 
kellő sikerrel nemcsak nemes tenyészanyag 
eladási, de piaci fogyasztási célokra is pulykát 
tenyészteni, ha a tenyésztés minden csínját-
bínját, fogását, szóval : módját ismerjük. 

A pulykatenyésztés még akkor is kifizeti 
magát, ha csak kis mértékben űzik is, és pedig 
azért, mert a pulykát valamennyi szárnyas 
között a legjobban fizetik. Középmértékben 
űzve a pulykatenyésztést, természetesen hasz-
nothozóbb, különösen, ha nyáron át az állatokat 
rovardús legelőn lehet tartani, akol a főtáplá-
lékot. a rovarokat, megtalálhatják. Ily legelőkül 
szolgálnak a tarlók, a fűvel és apróbb bok-
rokkal benőtt mocsaras helyek, ahol legföljebb 
csak juhok legelhetnek, melyeket azonban a 
pulykák nem zavarnak, mivel ezek csak a 
rovarokat szedik össze. A bükk-, cser-, dió-, 
gesztenyefákkal beültetett helyek ősszel a 

legjobb pulykalegelőt képezik, mert e fák 
gyümölcseit semmiféle állat nem emészti meg 
oly könnyen, mint a pulyka. Repce-, rozs- és 
buzatarlókra nézve pedig kétszeresen hasznos, 
ha rajtuk a pulykák legelnek, mert ősszel a 
csigák és egerek ilyen helyeken nagy számban 
találhatók. Ezeket azután a pulykák teljesen 
kiirtják, miáltal a gazdát tetemes kár- és 
fáradságtól kímélik meg s azután ezen érték-
telen, kártékony állatokat ízletes hússá változ-
tatva szolgáltatják vissza. 

S bár a pulykák fiók-korukban rendkívül 
igényesek, érzékenyek s ennélfogva igen nagy 
gondozásban és lelkiismeretes ápolásban része-
sítendők, mindazonáltal, ha bizonyos kort elér-
tek, kevesebb gondozással és takarmányozással 
nevelhetők fel, mint bármely más baromfi. 

A pulyka, mint már fentebb említém, lege-
lőkben nem válogatós, kedvenc falatai mellett, 
minők a rovarok, kukacok, fű, zöldség és 
gabonafélék, kitűnően felemészti a makkot, a 
bikkfa magvát, a vadgesztenyét, a mogyorót 
és a diót. 

A földmívelésügyi kormány minden lehetőt 
elkövet, hogy hazánkban a pulykatenyésztés 
nemcsak a kisgazdák, de a közép- és a nagy-
birtokosok részéről is kellőképen fölkaroltas-
sék, mert a pulykatenyésztés által nemcsak 
közvetlen haszna lesz a tenyésztőnek az eladott 
pulyka árában, hanem közvetett haszna is, 
tudniillik azáltal, hogy a háznál levő és nehe-
zebb munkára nem használható gyermekek és 
aggastyánok a pulykák nevelésénél és őrizé-
sénél igen jól felhasználhatók s végre hogy 
a pulykák a területek, tarlók és legelők legel-
tetésével az azokon tenyésző kártékony rova-
rokat, férgeket és álcákat mind összeszedik és 
felemésztik. 

Ezen munka első kiadásának is az volt a célja, 
hogy ezen még kellőképen meg nem becsült 
baromfinak tenyésztése általánosan ismertté 
legyen s különösen azon gazdák, kiknek a mái-
fentebb említett kellékek a baromfitenyésztésre 
rendelkezésére állanak, ne mulasszák el a pulyka-
tenyésztéssel foglalkozni, de ne mulasszák el 
tenyészteni a pulykát a közép- és nagybirto-
kosok sem oly arányokban, hogy ne esak úri 
házuk szükségletét fedezhessék a tenyésztett 
anyagból, hanem egy tekintélyes mennyiséget 
piacra is vihessenek. 

Van már nálunk akárhány példa arra, hogy 
nagy uradalmak birtokosai is foglalkoznak 
rendszeresen a pulykatenyésztéssel. 

Oda kell igyekeznünk, hogy a hazánkban 
most tenyésztett, aránylag nagymennyiségű 
pulykák ezentúl még nagyobb mennyiségben 
és a külföldi nagy értékesítő piacok igényeinek 
megfelelő minőségben tenyésztessenek, mert 
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hogy ma sok helyen a tenyésztő nem kap oly 
árt, amilyent kapni remélt, annak oka az, 
hogy őszkor az eladásra kész s vagy otthon 
eladott, vagy pedig a piacra vitt pulykák nem 
elég nagyok, nem egyforma minőségűek, selej-
tesek s így nem képeznek elsőrangú vámkíil-
földi árút. 

A baromfitenyésztésnél általában, de a pulyka-
tenyésztésnél különösen a tenyészanyag nagy-
sága és jó minősége igen befolyásolja a szapo-
rulat egyenletes voltát, nagyságát és számát 
s így a pénzügyi eredményt is, ennélfogva 
csak természetes, hogy bár kevesebb számú, 
de nagy és húsos pulykákért több pénzt lát-
tunk, mint a sok kicsiért és hitványért. 

Sajnos, nálunk még a nemes vagy nemesített 
pulykák tenyésztésével foglalkozó tenyésztők 
nagy része végtelenül követelő. Követelők pedig 
azért, mert ha nemes pulykát tenyésztenek, 
úgy vagy azt óhajtják, hogy valamennyit, a 
drága tenyészszülők ivadékait mind oly árban 
adhassák el, mint amilyen árt a szülőkért 
fizettek, s ha ezen árt meg nem kapják, elked-
vetlenednek s nem gondolják meg, hogy az 
azelőtt tenyésztett hitvány anyag és a jobb 
minőségű nemes pulykák közti árkülönbözet 
összevéve valamennyi állatnál oly összeget tesz 
ki, melyért éveken át — következetesen és 
szakszerűen tenyésztve a pulykákat — foglal-
kozni csakugyan érdemes. 

Remélhető, hogy ha pulykatenyésztésiink az 
egész országban nagyobb lendületet vesz és a 
külföldi kereskedők a nemesített anyagot nagy 
mennyiségben látva, azt jobban megismerik és 
messze külföldön híre megy majd szép és 
kitűnő pulykáinknak, akkor a tenyésztők nagy 
része be fogja látni azt, hogy a nem nemesí-
tett, de csak a közönséges pulykák teljesítésével 
nem megfelelő alapon akarták a baromfitenyész-
téssel járó eredményeket kihasználni. 

Ezen tenyésztési szakban is főelv legyen az, 
hogy kis haszonnal, mely biztos legyen, nagy 
tömeget kell értékesíteni s akkor foglalkozásunk 
meg lesz jutalmazva. 

Nem lehet tagadni, hogy gazdasszonyaink 
a háztartás ez ágában is szép eredményeket 
matatnak fel, de kétséget nem szenved, hogy 
az eredmények még szebbek lennének, ha min 
dig megfelelő tenyészanyaggal folyna csak a 
tenyésztés s a pulykatenyésztést nagyobb figye-
lemben részesítve, öntudatos célzattal, nem pedig 
a megszokott előítéletek szerint járnának el. 

Hazánk alföldi részeiben, miként már euilí-
tém, igen jelentős a pulykatenyésztés, bár 
általán azon vélemény van róla elterjedve, 
hogy nem hálás foglalkozás, amennyiben igen 
nagy kockázattal jár, mindazonáltal — amint 

a tapasztalat bizonyítja — senki sem hagy fel 
azzal, sőt inkább hova-tovább terjed tenyész-
tése. Szó sincs róla, hogy a pulykacsibék föl-
nevelése több munkát, felügyeletet, szorgos 
ápolást nem igényel, mint más baromfié ; igaz 
az is, hogy ami szélsőleges éghajlatunk vissza-
hatással van a növendékállatokra, melyek fej-
lődése a tavaszi és nyári időjárástól annyira 
függővé van téve, de azért, mint ezt a több-
ségnél tapasztalt fényes eredmények eléggé 
bizonyítják, a pulykatenyésztés nem is oly 
rendkívüli vállalkozás, mellyel a magyar gazda-
asszony meg nem birkózhatnék anélkül, hogy 
babonás eljárásokhoz folyamodnia kellene. 

Ha ezen újabb munkámmal csak némileg 
is sikerül az e tenyésztési ágazat iránt érdek-
lődőknek a helyes pulykatenyésztésre vonatkozó 
útbaigazítást adnom, ez annyival is nagyobb 
örömmel töltene el, mert szilárd meggy^rődé-
sem, gyakorlati tapasztalatom az, hogy nálunk 
a pulykatenyésztést még hosszú évek során át 
folytonosan lehet hasznot várólag fokozni. 

A külföldi pulykatenyésztésről általában. 

Pulykát részint fajta, részint házi fogyasztás 
céljából elszórtan egész Európában tenyész-
tenek, de nagybani tenyésztését csak a mele-
gebb éghajlati, illetve délibb fekvésű vidékeken 
találjuk fel. Ilyen vidékek hazánkban a felvidék 
s hazánktól délre és keletre fekvő országok. 

Különösen nagy számban tenyésztik a puly-
kát a szerb és román kisgazdák és a bosznia-
hercegovinai lakosság. Szlavónia és Horvát-
ország is igen tekintélyes mennyiséggel vesz 
részt a hazánkból a vámkülföldre menő pulyka-
szállítmányokban. 

E felsorolt országokban tenyésztett pulykák 
nem oly nagyok és egyenletes m'nőségűek, 
mint a Magyarországban tenyésztettek, mégis 
alkalmasak arra — bár ez nagy kár, — hogy 
a baromfikereskedők ezeket, a magyar pulykák 
közé keverve, a vámkülföldön mint magyar 
eredetű pulykát adják el. 

Ezzel a kereskedelmi fogással szemben a 
legjobb védekezési mód az, ha mi is minél 
nagyobb arányokban fogjuk terjeszteni e célra 
különösen alkalmas, áldott vidékeinken a puly-
kát, mert tény az, hogy a hazai baromfikeres-
kedők azért pótolják idegen és hitványabb 
minőségű pulykákkal a kapott megrendeléseket, 
mert a nagy szükségletet itthon fedezni nem 
képesek. 

A külföldi pulykatenyésztés tehát csak a 
most elmondottakkal csinál a magyar tenyész-
tőnek versenyt, a fajtiszta állatokat magunk 
állítjuk elő, csak r i tká i fordul elő egy-egy 
import. K. 
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A szőlőmívelés jövedelmezősége. 
A már annyiszor használt és szinte frázissá 

vált kitétellel kezdjem-e én is jelen értekezé-
semet: hogy az egyoldalú mezőgazdálkodás 
mindig s főleg a mai kedvezőtlen gazdasági 
viszonyok között nagy rizikóval jár és hogy 
a gazdának főelve legyen a gazdálkodási rend-
szerét minél többoldalúvá tenni ? Elmondjam-e 
szintén, hogy az egyoldalú mezőgazdálkodás 
mellett valamely kedvezőtlen körülmény közbe-
jötte teljes jövedelmünktől megfoszthat, míg a 
többoldalú gazdálkodás mellett, a kedvezőtlen 
v iszonyok dacára is, még mindig marad ele-
gendő jövedelmünk, mert az egyik gazdasági 
ág veszteségét helyrepótolja a másik ? S el-
mondjam-e azt is, hogy a mezőgazdálkodás 
többoldalúvá tételéhez igen alkalmas a kerti 
gazdálkodás bevezetése? S végül a kertészet 
ágai közül mint a legjövedelmezőbbet és leg-
szebbet én is a sz'"lőmívelést ajánljam-e? 

Hubái- kissé kopott eszmék mindezek, de 
mindig és talán örökké aktuálisak maradnak 
s azok igaz voltáról legutóbbi gazdasági éveink 
egymásután sorra tanúbizonyságot tesznek. Oly 
eszmék és igazságok ezek, melyeket annak, 
aki a nép gazdasági előrehaladásán munkál-
kodik s fái ad, aki a népet gazdaságilag oktatni 
kívánja, állandóan „felszínen tartania'1 kell 
s minden egyes alkalmat megragadnia kell, 
hogy azok igazságát bizonyítsa. Egy ilyen 
alkalom rámnézve a jelenlegi is, midőn e 
lapok nagyrabecsült rovatvezetőjének fölszólí-
tására a szőlő jövedelmezőségéről szándékozom 
írni : bevezetésképen tehát én is a már annyi-
szor elmondott eszmékkel állok elő, mentsé-
gemül az előbb érintett tanítási alkalmat 
hozván fel. 

A szőlőgazdálkodás is, mint általában min-
den egyéb gazdálkodás, tulajdonképen nem más, 
mint egy üzlet, amelynek tiszta nyeresége a 
belefektetett tőke kamatozásának tekintendő. 
Ami különben nagyon helyes is, mert hogyha 
ezt a pénzt, amit a gazdasági üzletbe fektetek, 
valamely takarékpénztárba vagy más pénz-
intézetbe helyezném be, minden fáradság és 
gond nélkül megkapnám a kamatokat, minél-
fogva elvárhatom, hogy a gazdaságba fektetett 
tőkéin szintén meghozza a maga kamatait, és 
joggal elvárhatom, hogy e kamat a pénzinté-
zetek által adottnál magasabb legyen, jutal-
mául fáradozásomnak, szakismereteimnek s 
üzleti spekulációimnak. Hogyha tehát mind-
erről tudomást akarok szerezni, szorgalmasan 
számolnom hell. A ceruza folyton kéznél legyen, 
mert „aki nem számít, az ámíttatik, vagy 
ámít". Modern gazda számítás nélkül nem 
boldogulhat, mert csakis ilyen módon nyerhet 

helyes képet üzletéről és csakis ennek alapján 
szabhatja meg vállalkozásának helyes irányát. 
„A számok beszélnek", mondja egy régi arany-
szabály. 

Fogjunk mi is papírt s írószerszámot és 
kezdjünk számítani. Számítsuk ki mindenek-
előtt a szőlőgazdaságunkba fektetett tőkét, 
hogy ennek alapján a jövedelmet megtudhas-
suk. Miután telepíthetünk szőlőt oltványokkal, 
direkttermőkkel szénkénegezéssel való kezelés 
mellett és homokra, számításunknak minderre 
kiterjeszkednie kell, amennyiben e körülmények 
rendkívül befolyásolják a végösszeget, de más-
részt érdekes ad tokát fog szolgáltatni az 
összehasonlítás Megjegyzem, hoc'y az adatok 
mindig egy katasztrális holdra (1600 CD-öl) 
vonatkoznak s mindig az „arany középúton" 
haladok az egyes tételek értékének megállapí-
tásánál. 

I. Oltványszölö telepítési költségei vásárolt 
oltványokkal : 

1. Talajforgatás 400 K. 
2. 6000 db kész oltvány, ezre 200 K . . . 1200 „ 
8. 25°, o pótlás a jövő évben 300 „ 
4. Ültetési költségek 80 „ 
5. 6000 db karó, ezre 40 K 240 „ 
6. Mívelési költségek az 1—3. évben, à 180 K 540 „ 
7. Telek ára (1 kat. hold) 500 ., 
8. Leltár 1 kat. holdra eső része 100 „ 
9. Az eddigi 3360 K összegnek 3 évi 3° o-os 

kamata 302 „ 
Összesen 3662 K. 

A 2. és 5. tétel alatt feltüntetett C000 db 
oltvány, illetőleg karó oly ültetési módra vo-
natkozik, midőn a sortávolság 120 cm., míg 
a tőketávolság 85 cm Ily esetben egész pon-
tosan 5750 db tőke fér el egy kat. holdon, 
mely összeg azonban a könnyebb számítás 
végett kikerekíttetett. A szőlő 3 évig nem 
hoz termést, azért válik szükségessé a befek-
tetett összeg 3 évi kamatának felszámítása. 

II. Oltványszölö telepítési költségei helyben 
készített oltványokkal : 

1. Talajforgatás 400 K. 
2. 6000 db gyökeres „Riparia" alanyvessző, 

ezre 40 K 240 „ 
3. Pótlásra a következő évben 500 db . . 20 „ 
4. 6000 db karó, ezre 40 K 240 „ 
5. Ültetési költségek 80 „ 
6. Oltás helyben (200 dbot számítva napon-

ként 1 emberre, à 4 K) kötelékkel és 
betakarással és oltóvesszővel együtt . 180 „ 

7. 40°, o meg nem eredt oltvány pótlá-
sára vásárolt 2400 db oltvány ára, 
ezre 160 K 384 „ 

8. Mívelési költségek az 1—3. évben. 
à 180 K 540 „ 

9. Telek ára 500 „ 
10. Leltár 1 kat. holdra eső része . . . . 1C0 „ 
11. Az eddigi 2684 K összeg 3 évi 3° o-os 

kamatá 242 „ 
Összesen 2926 K. 
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Ha a két számítási eredményt összehason-
lítjuk egymással, látjuk, hogy a telepítés azon 
esetben, midőn házilag készítjük az oltványo-
kat, tetemesen kevesebbe kerül: a különbözet 
736 korona. Az I. számítási kimutatás 9. téte-
lénél és a H. kimutatás 11. tételénél bizonyára 
feltűnt annak, aki velem együtt számít, hogy 
az összeg nem a legpontosabb, amennyiben 
előbbi esetben 302 kor. 40 fillért, utóbbi eset-
ben 241 kor. 56 fillért tesz ki. Hogy azon-
ban a számítás egyszerűbb legyen, a fillére-
ket elhagyva, az összeget kikerekítjük, és ezt 
az elvet követjük a többi számításunknál 
is. Hogyha az egyes tételeket végigtanul-
mányozzuk, a/.onnal szembetűnik majd, hogy 
tulajdonképen nem is volna szabad mindnek 
együttvéve a kamatát 3 évre számítani, mert 
némelyik tétel összege csak az utolsó évben 
lett kiadva, mint pl. a 3-ik évi művelési költ-
ség. Ámde az ilyen hajszálig menő pontosság 
igen lassítaná és nehézkessé tenné a számí-
tást, de másrészt meg semmi értelme sincsen, 
hiszen e számítások i gyis csak hozzávetőlege-
sek s mindenik tételhez hozzágondolandó a 
körülbelül szó. Hogy kissé nagyobb összeg 
után számíttatik a kamat, azáltal lesz helyre-
ütve, hogy csak 3°/o-ot számítunk, holott 
pénzintézeteink a 4%-o t is megadják. 

III. Szénkéneggel fenntartott európai dlrekttermö 
szőlötelepítési költségei : 

1. Talajforgatás 400 K. 
2. 6000 db gyökeres vessző, ezre 30 kor. . 180 „ 
3. 10°,'o pótlás a jövő évben 18 „ 
4. 6000 db karó, ezre 40 kor 240 „ 
5. Ültetési költségek 80 „ 
6. Kétszeri szénkénegezés 120 „ 
7. Erős trágyázás 100 „ 
8. Telek ára (1 kat. hold) 500 „ 
9. Leltár 1 kat. holdra 100 „ 

10. Első 3 évi megmunkálás, à 180 kor. . 540 „ 
11. Az eddigi 2278 kor. összeg 3 évi 3°/°-os 

kamata • 205 „ 
összesen 2483 K. 

Amint látjuk, a telepítési költség ismét 
kisebb. 

IV. Homoki szőlő telepítési költségei : 
1. Talaj forgatás, [ -ölenként 10 korona, 

70 cm. mélyen 160 K. 
2. Planirozás 20 „ 
3. 6000 db szőlővessző, ezre 20 kor. . . 120 „ 
4. Utánpótlás a jövő évben 20 „ 
5. 6000 db karó, ezre 40 kor 240 „ 
6. Ültetési költségek 70 „ 
7. Mívelési költségek az első 3 évben . . 200 „ 
8. Telek ára 200 „ 
9. Leltár 1 kat. holdra eső része . . . . 100 „ 

10. Az eddigi 1130 kor. összeg 3 évi 3° o-os 
kamata 102 „ 

Összesen 1232 K. 

Ismerve a befektetett tőke nagyságát, szá-
mítsuk ki most már ezen tőke jövedelmét, 

más szóval a kamatozását. Hogy ezt azonban 
kiszámíthassuk, okvetlen szükségünk van még 
az évenkénti rendes kiadások kimutatására. 

V. A szőlő évi megmunkálásának költségei: 
1. Nyitás és harmatgyökerezés 7 K. 
2. Metszés . . . . ' 8 „ 
3. Háromszori kötözés, a kötözőanyaggal 

együtt 16 ., 
4. Háromszori kapálás 36 „ 
5. Fattyazás, csonkázás 10 
6. Utánpótlás és egyéb munka 6 ., 
7. Fedés 7 -
8. Permetezés 3-szor, anyaggal együtt . . 26 „ 
9. Egyéb járulékok : csőszbér, adó stb. • • 18 „ 

10. Trágyázás . 20 „ 
11. Biztosítás a jég ellen 20 „ 

Összesen 17 t K. 
Ezen megmunkáltatási költség ugyanaz az 

oltvány- és a homokra telepített szőlőnél, míg 
a szénkénegezéssel fenntartott szőlő évi meg-
munkáltatási költségét az évi szénkénegezés 
50—60 koronával emeli, amit az alábbi szám-
adásainkban figyelembe fogunk venni. 

A szőlőt kétféleképen értékesíthetjük. Ter-
mésünket eladhatjuk csemegének, amikor ter-
mészetesen a megfelelő fajtákkal ültetjük be 
területünket, és földolgozhatjuk mustnak s mint 
ilyent értékesítjük. Hogyha katasztrális hol-
danként csak 30 hl. musttermést számítunk, 
hektoliterjét 36 koronával értékesítve, a nyers 
jövedelem 1080 koronát tesz ki. Hogyha pedig 
katasztrális holdanként 50 q szőlőtermést szá-
mítunk, ezt mint csemegeszőlőt kilogrammon-
ként 50 fillérrel értékesítjük, a nyers jövede-
lem 2500 koronát tesz ki. Általánosítsuk ezt 
úgy az oltvány-, valamint a szénkéneggel ke-
zelt európai direkttermő és homokra telepített 
szőlőre, ü g y a termés nagyságát, valamint 
annak értékesítési árát a minimumra redu-
káltuk, nem lévén célunk olvasóinknak túl-
magas adatokkal téves útra vezetése, áltatása. 
A tiszta jövedelmet oly módon nyerjük, hogyha 
a készpénzbevételekből levonjuk a készpénz-
kiadásokat. Vagyis a tiszta jövedelem azon 
esetben, ha a szőlőt csemegének értékesítjük 
az oltvány- és homokra telepített szőlőnél : 
2500 korona nyers jövedelemből levonva a 174 
korona (V. kimutatás) kezelési költséget, ami 
2326 koronát teszen ki. Ellenben mustként 
értékesítve termésünket, a tiszta jövedelem 
906 korona. A szénkéneggel való kezelés mel-
lett, amint azt említettük, az évi kiadások 60 
koronával nagyobbak, ennélfogva a jövedelem 
ugyanannyival kevesebb is lesz. Vagyis : must-
ként értékesítve a szőlőt, a tiszta jövedelem: 
1080 kor. nyers bevételből levonva 174-|—60= 
234 korona termelési költséget, ami 846 ko-
ronát teszen ki; míg csemegének értékesítve 
a szőlőt, a tiszta jövedelem: 2500 koronából 
levonva 234 koronát = 2266 korona. 
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Ezek után most már arra volnánk kíváncsiak, 
vájjon a nyert jövedelem a befektetett tőke 
minő kamatozásának felel meg, érdemes-e 
vesződni egyáltalában, avagy jobban járnánk, 
hogyha tőkénket a takarékba helyeznők ? E kér-
désre ad választ az alábbi számítás. 

Mielőtt azonban számítani kezdenénk, még 
egy dolgot kell tisztába hoznunk. A készpénz-
bevételek és kiadások közötti különbözet a 
tiszta jövedelem; ennek előállításához azonban 
nemcsak a telepítésbe befektetett tőke járul 
hozzá, hanem szükségem van egy úgynevezett 
forgó tőkére is, amely tulajclonképen nem más, 
mint az évi megmunkálási költség. Ez is tehát 
tőkebefektetésnek veendő, s kell hogy kama-
tokat hozzon, mert valamely pénzintézetbe 
helyezve, szintén kamatokat hozna. Önként 
következik tehát, hogy csakis ezen tőke kama-
tainak levonása után fennmaradt összeg képez-
heti a telepítésbe befektetett tőkének kama-
tozását. Tehát: 174 korona, illetőleg a szén-
kéneggel kezelt szőlőnél 234 korona 5° o-os 
kamata: 9 korona, illetőleg 12 korona ki-
kerekítve, amely összegek a tiszta jövedelemből 
levonandók. 

1. Az I. kimutatás szerint a befektetett 
tőke 3662 korona. Tiszta jövedelem a must-
ként való értékesítésnél : 906 korona, miből 
9 korona levonása után marad: 897 korona, 
ami a fenti 3662 korona tőke 24'ö°/o kama-
tozásának felel meg. Csemegének értékesítve a 
szőlőt, a tiszta jövedelem : 2326 korona, ebből 
9 korona levonva, marad 2317 korona, ami a 
fenti összeg 63'2"U kamatozásának felel meg. o o 

2. A II. kimutatás szerint a befektetett 
összeg 2926 korona, amely összeg a fenti 
számítás alapján 30'6°/„-ot kamatozik, ha a 
szőlőt mustként és 79"U-ot, ha a szőlőt cse-
megeként értékesítjük. 

3. A III. kimutatás szerint a befektetett 
tőke 2483 korona. Amint már kiszámítottuk, 
a tiszta jövedelem a mustkénti értékesítésnél 
846 korona, a forgó tőke kamatja: 12 korona 
levonása után fennmaradt összeg 834 korona, 
a befektetett tőke 33'ö"U kamatozásának felel 
meg; míg a csemegeként való értékesítésnél 
a 2266 korona tiszta jövedelemből a 12 korona 
levonása után fennmaradt 2.254 korona összeg 
a befektetett tőke 92'3°U-ának felel meg. 

4. A homokra való telepítésnél a befekte-
tett tőke, miként azt a IV. kimutatás feltün-
teti : 1232 korona. A tiszta jövedelem, ha a 
termést mint mustot adjuk el: 906 korona, 
ebből a forgó tőke kamatja : 9 korona levonva, 
marad 897 korona, ami a fenti tőke 72'8°/o-a. 
Ha ellenben a termést csemegének adjuk 
el, a tiszta jövedelem : 2326 korona, ebből 

levonva 9 korona, marad 2317 korona, 
ami a befektetett tőke 188'/o kamatozásának 
felel meg. 

Ha végigtekintünk az utóbbi számadatokon, 
meggyőződést nyerhetünk arra nézve, hogy a 
befektetett tőke oly magas kamatokat hoz, 
mint egy pénzintézetnél sem hozna, de más 
gazdasági ágba fektetve sem érhetnénk el vele 
egyhamar ekkora hozadékot. Nagyon termé-
szetesen, ezen számadások nem minden körül-
mények között beválók, de hiszen ezt a ter-
mészetes ész is diktálja. Minden vidéken mások 
a termelési viszonyok, néhol drágább a telek, 
másutt olcsóbb a napszám, ismét másutt pedig 
jobb áron értékesíthető a termés annál, mint 
azt számadásainkban alapul vettük. De nem is 
lehetett célunk az, hogy olyan pontos és hü 
számadásokat adjunk, amelyek mindenütt meg-
állják helyüket — mert ez lehetetlen köve-
telmény is volna — mint inkább példát mu-
tatni, útmutatást adni arra nézve, hogy a 
modern gazda miként kalkuláljon. A fentiek 
alapján mindenki, a maga vidékének gazdasági 
viszonyait tekintetbe véve, minden nehézség 
nélkül kiszámíthatja magának a szőlője jöve-
delmét, a befektetett tőkéje kamatozását. Olyan 
helyen pedig, ahová még szőlő nincsen tele-
pítve, kiszámítható, hogy a telepítésre mekkora 
összegre van szükségünk és hogy az összeg 
után mekkora jövedelemre számíthatunk. 

De bármilyen kedvezőtlenek legyenek is a 
gazdasági viszonyok, bátran merjük állítani, 
hogy a szőlőmívelés — a megfelelő talajra 
való telepítés esetén — csak haszonnal járhat. 
Számításunkban mindig a minimumra redukál-
tuk a bevételeket, míg a kiadásoknak rendesen 
maximumát vettük alapul, és mégis oly szem-
betűnő szép eredményt tudtunk felmutatni. 
Hogy a szőlőmívelés milyen jövedelmező fog-
lalkozási ág, azt eléggé mutatja a nagy szőlő-
termelő vidékek lakosságának gazdagsága. 
Igaz, hogy a filloxera-vész tetemesen szapo-
rította a kiadási tételeket, de viszont emelte a 
termés értékét is; azok a homokterületek pedig, 
amelyek eddig mint hasznavehetetlen területek 
századokon át parlagon hevertek, sorra betele-
píttetnek szőlővel, a pusztaságból így lesz 
virágzó tenyészet, az értéktelen területből a 
nemzetvagyon nem megvetendő része. A nagy 
kárt, mit a filloxera okozott, ily módon némi-
leg helyrepótolta. Viszont pedig ma már a 
szőlőmívelés oly magas fokra emelkedett, hogy 
a filloxera jelenléte mellett is gyönyörű ter-
méseredményeket érhetünk el, másként kife-
jezve magunkat : az újkori szőlőmívelés mint-
egy feltételezi a filloxera jelenlétét. 

Helyén volna most, hogy értekezésem be-
fejezéseül egy hatalmas buzdítást intézzek 
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olvasóimhoz: telepítsenek szőlőt, elmondva min-
den elmondhatót, feldíszítve ékes frázisokkal, 
nagyhatású szóvirágokkal. Ha megerőltetném 
magamat, tán sikerülne is, én azonban szép 
csendesen leteszem tollamat, íölöslegesnek 
tartván az ilyesmit, mikor helyettem „a szá-
mok beszélnek" minden Cicerónál ékesebben ! 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A borok javítása. 
Ha a rendesen áterjedt bort kellő időben s 

módon fejtettük, esetleg szűrtük vagy derí-
tettük, rendes körülmények között s tiszta 
kezelés mellett már oly italt nyerünk, mely 
saját igényeinket kielégíti s amellett mint árú 
is kiállja a bírálatot. Vannak azonban esetek, 
midőn a bor a legmegfelelőbb kezelés mellett 
is nem felel meg a követelményeknek, minek 
oka igen gyakran egy-egy alkatrészének túl-
ságos vagy hiányos előfordulásában rejlik. A 
borbetegségek okai is sokszor itt keresendők, 
amiért az ezek ellen való védekezés szempont-
jából is indokolt a borok javítása, melyről 
alábbiakban szólni kívánok. 

Tapasztalati tény, hogy sok szőlősgazda 
minden lelkifurdalás nélkül „javítja" borát, 
mely míveletnél a használandó anyagok kivá-
lasztása körül egy cseppet sem válogatós ; 
mások ellenben a törvényesen megengedett 
javítástól is irtóznak s inkább hagyják elrom-
lani borukat, mintsem hogy alkalmas eljárás-
sal annak kellő időben elejét vennék. Mindkét 
eljárás helytelen. A bor mikénti javítását tör-
vény szabályozza s így a használandó anyag 
kiválasztása nincs a termelő vagy kereskedő 
tetszésére bízva ; másrészt nem követünk el 
vétséget, ha terményünket törvényesen meg-
engedett eljárások által s ugyanily anyagok 
használata mellett javítjuk, minél a fő szem-
pont oda irányul, hogy idegen anyag ne 
kerüljön a borba s annak mennyisége a minő-
ség változtatása folytán lényegesen ne szapo-
rodjék. Mielőtt tehát a bor javításáról érte-
keznék, jó lesz, ha kivonatosan a bortörvény 
idevonatkozó rendelkezéseivel megismerkedünk. 

A törvény megengedi: 1. a must a) tiszta 
cukorneműekkel történő cukrozását ; b) 95 szá-
zalékos tiszta szesszel vagy konyakkal történő 
szeszezését; c) befőzését; d) mérsékelt lenvál-
kázását ; e) arzénmentes kénnel történő kéne-
zését s f ) tiszta mésszel vagy kálival történő 
savtalanítását ; 2. a bor a) 95 százalékos szesz-
szel vagy konyakkal történő s.'eszezését ; b) 
szénsavas mésszel vagy kálival történő sav-
talanítását; c) hiányzó savának borkővel való 
pótlását ; d) arzénmentes kénnel való mérsékelt 
kénezését; ej már ismertetett derítését; f ) át-

erjesztése vagy édes borok készítése céljából 
tiszta cukorneműekkel történő cukrozását ; g) 
karamellel vagy safflorral történő színezését; 
h) élesztővel történő áterjeszfését ; i) termé-
szetes borral történő házasítását; j ) hevítését 
és k) szűrését. 

Mindezen eljárások a bor minőségének ok-
szerű javítását célozzák s így keresztülvitelük 
pincegazdasági szempontból nemcsak megenge-
dett s indokolt, hanem sok esetben egyáltalá-
ban elmaradhatlan. 

A borjavító eljárások közül legnagyobb fon-
tossággal a must cukrozása bír, miáltal a 
képződő bor szesztartalmát emeljük. Tudvalevő 
dolog ugyanis, hogy a must cukortartalma az 
erjedés folytán szesszé alakul, oly formán, hogy 
egy rész cukorból körülbelül egy fél rész szesz 
lesz. Ilyformán nagyon könnyen számíthatjuk 
ki, mennyi cukorra van szükségünk bizonyos 
fokú bor előállítására. Tegyük fel, hogy mus-
tunk a klosterneuburgi mustmérő szerint ren-
desen 18 fokos, ellenben valamelyik évben 
kivételesen sokkal gyengébb, mondjuk 14 fokos. 
(Ilyen volt pl. az 1902-ik év.) Ha 2 rész 
cukor 1 rész szeszt ad, úgy a hiányzó 4 fok 
kiegyenlítésére hektoliterenként 4 kilogramm 
cukorra lesz szükségünk. A 18 fokos must 
kierjedése után ugyanis körülbelül 9 fokos 
bort ad, a 14 fokos csak 7 fokosut, tehát a 
hiányzó 2 fok kétszeri.nnyi cukorral egyen-
lítendő ki, hogy a bor szintén 9 fokos legyen. 
Cukrozáshoz csak tiszta cukrot, ú. m. répa-, 
nád- és kandiszcukrot, esetleg töppedt vagy 
mazsolaszőlőt is szabad használni ; a tokaj-
vidéki borok javítására azonban utóbbiak hasz-
nálata tilos. Az eljárás maga úgy történik, 
hogy a cukrot kisebb edényben, még pedig 
mustban (a vízben való feloldás tilos) felold-
juk, az oldatot jól összekeverjük s a hordóba 
öntjük, melyből a feloldáshoz való mustot előbb 
kivettük s melynek borát így javítani kívánjuk. 
Kellő összekeverés után már több dolgunk 
itt nincs. 

A must cukrozását helyettesítheti a szesze-
zés is, mely esetben ahhoz 95 százalékos tiszta 
szeszt vagy konyakot keverünk. Ha mustunk 
előbbi évjáratoknál mondjuk 4 fokkal gyen-
gébb, úgy a bor az előbbi számítás szerint 
2 fokkal lesz gyengébb a rendesnél s így a 
hiányzó 2 fok alkohol 2 százalék szesszel lesz 
pótlandó. 

I gy a cukrozás, mint a szeszezés által nem-
csak a bor minősége, hanem eltarthatósága 
is javul. 

A főtt must mindig édes marad, az eljárást 
a törvény szintén megengedi s így az ily 
sűrített must (2 rész mustból 1 rész lesz) el 
is adható. 
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Ha a szüretelt szőlő igen penészes, nyálkássá 
válik a must. A minőség javítására irányuló 
mérsékelt lenyálkázás olyformán történik, hogy 
a kádban levő nyálkás must fölött kevés 
arzénmentes ként égetünk el, mely eljárás 
azonban, ha hibásan alkalmaztuk, a rendes 
erjedést hátráltathatja. Jobb lesz tehát a 
penészes szőlőből nyert mustot (a penészes 
szőlőt különben legjobb már szüret alkalmá-
val eltávolítani) hűvös helyen s nyitott kádban 
tartani, a nyálkát a főerjedés alkalmával le-
szedni s az erjedő mustot csak azután hordóba 
tölteni, hová így a későbbi borbetegségeket 
előidéző penészcsirák minél kevesebb számban 
kerülnek. Az eljárás különben csak ritkábban 
kerül alkalmazásra. 

Ha a cukortartalomban szegény mustot nem 
cukroztuk, savanyú bort kapunk, s miután 
előbbi eljárás nem épen nagyon elterjedt, 
igen sokszor ilyen borral kell megelégednünk. 
A műbortörvény megengedi ugyan a must 
savtalanítását is, de miután az erjedés által is 
elpusztul a sav egy része, jobb, ha csak a bort 
savtalanítjuk. Az eljárás úgy történik, hogy a 
borhoz tiszta fehér, finomra őrölt márványport 
vagy még inkább gyógyszertárban kapható 
szénsavas mészcsapadékot (calcium carbonicum 
purum) keverünk, mely a sav egy részét — 
az egészet nem szabad elvonni — elveszi. A 
márványporból savtalanításra egy hektoliterre 
7—14 dekát, a szénsavas mészcsapadékból 
9—18 dekát számítunk. Mielőtt az eljárást 
nagyban eszközöljük, végezzünk kicsinyben, 
néhány literrel kísérletet. A nagyban történő 
eljárásnál fordítsunk aztán nagy gondot arra, 
hogy a savtalanító szer kisebb mennyiségekre 
osztva s mindig egy-két liter borban előbb 
föloldva kerüljön a boros hordóba, hol az egész 
mennyiséggel jól összekeverendő. 

Mint a must, úg\ a bor javítása szeszezés 
által is történhetik. Alkoholban szegény borok 
95 százalékos szesszel vagy konyakkal javít-
hatók, de csak annyira, hogy természetes össze-
tételük ezáltal ne zavartassék. 

Tetszés szerint igen erősen alkoholos bort 
készíteni s azt esetleg gyengével hígítani : 
közönséges borpancsolás, mihez a törvénynek 
is van szava. 1—2 liternél több szeszt a bor, 
természetes ízének veszélyeztetése nélkül, nem 
tűr meg. 

A bor csekély savtartalma borkőadagolással 
vagy Mzasítás által pótolható, mely utóbbi 
esetben savanyúbb borok savtartalomban sze-
gényebbekkel kevertetnek össze. 

A kénezés főleg a hordók tisztántartásánál 
szerepe], mint egyike a legfontosabb pince-
munkálatoknak ; néha azonban borjavítás céljá-

ból is alkalmazzuk, midőn a beteges ízű vagy 
színű bor fölött egy kis ként égetünk el, 
miáltal a kezdetleges bajt esetleg már csíra • 
jában elfojthatjuk. A kénezett hordóba azonnal 
ne töltsünk mustot vagy bort, hanem előbb 
mossuk ki, miről különösen előbbinél nem 
szab, d megfeledkezni, amennyiben a kén az 
erjesztőgombát is megöli s így az erjedés 
kellő időben nem mehet végbe, vagy teljesen 
is elmarad. 

A derítéssel, mellyel a bor minősége szintén 
javítható, már egyik előző pincegazdasági 
cikkemben foglalkoztam. Ha a bort alkalmas 
módon derítettük vagy szűrtük, színezése elma-
radhat, amely eljárás, ha meg is van engedve, 
nem nekünk való. 

Ha a must erjedése nem ment rendben 
végbe, vagy ha valamely veszedelmesebb bor-
betegség tüs etei mutatkoznak, a bor újra-
erjesztése válik szükségessé, mely eljárás abban 
áll, hogy friss seprőt teszünk hozzá, melv az 
erjedést megindítja. Minden hektoliter borhoz 
előzőleg 1—2 kilogramm föloldott cukor keve-
rendő. Az eljárás legalkalmasabbat szüret után 
vagy a bor első fejtése idején eszközölhető, miután 
a gazda csak ilyenkor rendelkezik friss erjesztő-
anyag fölött 

Amennyiben a szűrésről szintén már egyik 
előző cikkemben volt szó s a házasítást, azaz 
az egyik borfajtának egy másikkal, de csak 
valódi borral való összekeverését is már fön-
tebb említettem, mint borjavító eljárás csak a 
fólmelegítés jöhetne még tekintetbe. Ez esetben 
a bor ú. n. pastörizáló készülékekben (az eljá-
rást pastörizálásnak is hívják) 60—70 fokra 
hevíttetik föl, miáltal a borbetegségek csírái 
elpusztulnak. Az eljárás komplikált s költséges, 
amiért leírásába nem bocsátkozom. Nem hagy-
hatok itt figyelmen kívül egy talán nem is 
igen fontosnak látszó pincemunkát, melynek 
gondos keresztülvitele azonban sok kártól 
óvhat meg, t. i. a töltögetést. Tudjuk, hogy a 
bor erjedés alatt s után nagyobb, fejtés után 
kisebb mértékben (disznóölés idején óriási mér-
tékben) fogy, s ha ilyenkor kellő időben nem 
látunk feltöltéséhez, csakhamar különféle beteg-
ség (virágosodás, ecetesedés, nyúlósodás stb.) üti 
föl tanyáját pincénkben, m eh eknek nagy részé-
től már alig szabadulhatunk. A jó minőség 
megtartása érdekében törekedjünk arra, hogy 
a bort minél ritkábban — kivéve a direkt 
szellőztetést — s min kevesebb ideig érje 
a levegő, amit a töltögetés gOLdos keresztül-
vitelén kívül még azáltal is el érhetünk, lia 
inkább csappal dolgozunk, mint lopóval s 
előbbivel is minél ritkábban. 

Egyáltalában pedig törekedjünk arra, hogy 
alkalmas szüretelési eljárások, ú. m. az egyes 
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fajták elkülönítése, a beteg fürtök eltávolítása, 
bogyózás stb., valamint a rendes pincemunká-
latoknak tiszta keresztülvitele s készleteink 
állandó megfigyelése s megfelelő kezelése 
által minél jobb minőségű borra tegyünk szert, 
mert bármily célszerű s indokolt is a bor javí-
tása egyes esetekben, általánosan mégis csak 
mesterséges beavatkozás ez, melyre a körül-
tekintő, tiszta, gondos termelőnek csak kivé-
teles esetekben lesz szüksége. Ekkor azonban 
ne idegenkedjünk a leírt törvényes eljárások 
egyikétől sem, * mert tapasztalatom szerint a 
jóságot semmiben sem keressük oly nagy mér-
tékben. mint a borban. 

(G rínád) Pősch Károly. 

r 
Észrevétel „A klorofil szerepe a 

növényi életben" c. cikkhez. 
A jelzett cikk a Gazdasági Ismétlő-Iskola 

28. számában nagyon szépen van megírva, 
csak egy hibája van és ez : hogy az olvasó 
abba a tévhitbe sodortatik, mintha a növények 
oxigént lehelnének be és szénsavat ki s az 
állatok megfordítva oxigént lehelnek be és 
szénsavat ki. Mert a 20. lapon ezt mondja: 
„A levél felveszi a levegő szénsavát, melyet 
a zöld szemcsék tápszerré hasonlítanak át, az 
éleny pedig a levelek áltál kileheltetik" ; a 21. 
lapon: Priestley látva ama kölcsönhatást, ame-
lyet az állati és növényi élet egymásra gyako-
rol, bátran merte kinyilatkoztatni, hogy „a 
növények az állatok által megfertőztetett leve-
gőt megtisztítják" ; a 22. lapon : Senebrer 
kimutatta, hogy „a (növényben) a zöld részek 
a nap behatása alatt levegői szénsavat szívnak 
fel s azt két alkotó elemére t. i. oxigénre és 
szénre bontván fel, az utóbbit áthasonítják, az 
előbbit pedig kiválasztják". 

Ez mind igaz. Csak a következtetés, mit az 
olvasó ebből levon, az téves, mert ott áll a 
20. lapon: az éleny pedig a levelek áltál ki-
leheltetik. 

Ettől a tévhittől, mintha a növények oxigént 
lehelnének ki, óhajtja e kis közlemény az 
olva ókat megmenteni. E célból kérek egy kis 
helyet becses lapjában. 

Állatok, növények első életjelensége a 
lélegzés. 

Ugy az állatok, mind a növények közös 
tulajdonsága: hogy oxigént lehelnek be és szén-
savat lehelnek ki. 

A növényeknél a lélegzés és emésztés a 
levelekben megy végbe. Amíg levelek vannak 
a fákon, a lélegzés éjjel-nappal történik, tehát 
folyton oxigént lehelnek be és szénsavat ki. 

Az emésztés csak nappal történhetik; mert 
a gyökérzet által felszívott és a cambium által 
a levelekre vezetett nyers és sok vízben fel-
oldott ásványok jelenlétében a klorofil a nap-
sugarak vegyi hatása alatt a környezet szabad 
szénsavát elnyeli, abból a szenet, a növénynek 
főalkotó elemét megköti s így annak oxi-
génjét felszabadítja. 

Miután az emésztés nagyobb fokú a léleg-
zésnél, önként következik, hogy a felszaba-
dult oxigén mennyisége is túlhaladja a léleg-
zés produktumát, a szénsavat, de ez csak 
nappalra áll; miután azonban a lélegzés éjjel-
nappal működik, tehát szénsav éjjel-nappal 
fejlődik s miután éjjel a táplálkozás szünetelé-
sével az oxigén felszabadulása is szünetel, 
ihnen van, hogy éjjel a szénsav fejlesztése túl-
súlyra emelkedik. 

Ebből magyarázható különösen a virágos 
kertekben való üdítő, kellemes tartózkodás 
nappal és ebből az estéli ott tartózkodásnak 
egyik gyakori következménye : a fejfájás. 

A gyökérzet által fölszívott »s vízben föl-
oldott ásványokat a cambium vezeti a leve-
lekhez, a növény gyomrához, s ugyancsak a 
cambium vezeti szét az egész növényi testbe 
az elkészült tápnedvet, s egyúttal ú j cambiumot 
képez és maga pedig évgyűrűvé, fiatal fává 
lesz, szíjács képződik belőle. Ez a szíjács mái-
nem nő, de még él, mert ameddig él : cambium 
és benne emelkedik a nyers ásványi nedv és 
ő képezi a növény keményítőjének és egyéb 
tartalék-tápanyagának tárházát, mely a bélsu-
garak útján telik és ürül. 

Es amint újabb és újabb cambium képződik, 
a belső cambium, a szijács, részint a képződött 
külső cambium nyomása, részben azért, mert 
az újabb cambiumok által összes élettevékeny-
ségétől megfosztatik, lassan-lassan élettelen 
kemény fává: színfává, gesztté válik. Ez az 
élettelen geszt a haszonfának a legbecsesebb 
része. Hogy a geszt élettelen s hogy ezen 
élettelen gesztnek a fa növésére s termőképes-
ségére semmi befolyása nincs, bizonyíték azon 
korhadt, belül üres fák, melyek üdén fej-
lődnek, nőnek, gyümölcsöt hoznak, míg csak 
az elvesztett egyensúly vagy egy vihar a 
halálos döfést meg nem adja és összerogy, 
elpusztul. 

Ezekből magyarázható : miért kell a fákat 
tavasszal vagy ősszel ültetni s miért nem szabad 
ültetésnél a gyökérzet megnyesésével ugyan-
akkor a galyakat is megnyesni ; és — miért 
kell a növényzet leveleit minden betegségtől 
óvni s permetezéssel a betegségnek elejét venni. 

(Csáktornya.) Alszeyhy Alajos. 
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Elhamarkodott gyümölcsszedés. 
Kisasszonynapja körül meglátogattam Holló 

Péter szomszédomat, aki szabad idejét nem a 
korcsmában, hanem többnyire gyümölcsösében 
tölti. Akkor is ott találtam, amint egy alma-
fáról szedte a termést. 

— Hasznos munkát! — köszöntöttem. 
— Isten hozta ! Azonnal leszállok a fáról. 

Leültünk a diófa alatti padra. 
— Előbb hasznos munkát kívántam Holló 

gazdának, pedig aligha az lesz. 
— Miért? — kérdezte csudálkozva Holló 

gazda. — Hisz itt az ideje; más években is 
ilyenkor szoktam leszedni. 

— Mielőtt erről tovább beszélnénk, elmondok 
egy tanulságos esetet. Ismeri Karvaly Péter t? 

— Hogyne ! Voltam is gyümölcsösében ; 
igen szép. 

— Ügy van ; de most már sokkal szebb 
gyümölcsöt szüretel, mióta egy kis bal-
eset érte. 

— Ejnye ! — kiáltotta el magát Holló 
gazda. — Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. 

— Azonnal megtudja. Hát én Karvalyt 
néhányszor figyelmeztettem, hogy korán szedi 
le a téli gyümölcsöt, azért nem tartós és nem 
olyan, amilyennek lennie kellene. Mert gyakran 
panaszkodott, hogy a téli finom vajkörte nem 
akar megérni, mindvégig torzsás, ízetlen 
marad ; hogy az alma összeráncosodik, nem 
zamatos. Magától értetődik, hogy az ilyen 
gyümölcsért nem kapta meg azt az árt, melyet 
remélt, mert kifogásolták. 

Egy évben az történt, hogy szedéskor 
leesett a fáról, kificamodott az egyik lába 
és ennélfogva félbemaradt a szedés, a gyü-
mölcsnek fán maradt részét csak október 
derekán. Terézia napja körül szüretelhette le. 
De mennyire csudálkozott Karvaly, mikor 
látta, hogy milyen nagy különbség volt a 
szeptember elején és az október közepén 
leszedett gyümölcs között. Ha nem tudta volna, 
el sem hitte volna, hogy ugyanaz a fajta, hogy 
egy fáról való. Sokkal nagyobb volt, gyönyörű 
színű, finomabb zamatú az utóbb leszüretelt 
gyümölcs. Hát még az ára ! Többet kapott 
egyért, mint abból kettőért. 

Most már, ha valaki kérdi, hogy miért, a 
felelet rá egyszerűen az, mert nem szedte le 
éretlenül a téli gyümölcsöt. 

— Engedelmet kérek — jegyezte meg 
Holló gazda — hogy megszakítom a beszéd-

ben. En azt nem értem, hogy a téli gyümölcsöt 
nem szabad éretlenül leszedni ; hisz a téli 
gyümölcs nem a fáján, hanem a fekvésben, a 
telelőben érik meg. 

— Hohó ! Akkor nagyot téved Holló gazda, 
ha ezt hiszi. A téli gyümölcsnek a fáján is 
meg kell érnie, nagyon természetes, hogy csak 
félig, mert egészen meg sem érhetik. 

— Furcsa! 
— Dehogy furcsa! Természetes. Igen könnyű 

megmagyarázni és megérteni. A gyümölcsnek 
a fejlődéséhez szükséges táplálékot a levelek 
szolgáltatják. Ezért a téli gyümölcsöt addig 
kell fáján hagyni, ameddig a levelek táplálják. 
S miről ismerjük meg ezt ? A levelek színéről. 
Míg a levél színe zöld és nem hullik, addig 
nem kell szüretelni, mert táplálja a gyümölcsöt. 
Amint sárgulni kezd és hullani, a táplálékot 
már nem szolgáltatja, tehát haszontalan volna 
tovább a szedéssel várni. 

— De ha a téli gyümölcs már szeptember 
elején vagy derekán hullani kezd, nem annak 
a jele, hogy itt a szedés ideje ? —• kérdezte 
Holló. 

— Nem, mert a gyümölcs közt is épúgy 
van beteges, mint az emberek sorában, hogy 
nem érheti el érettsége korát, hamarább 
hullik le. Ez nem is baj, sőt haszon, mert a 
kevesebb gyümölcsöt a fa jobban tudja táp-
lálni, mint a sokat. I t t azonban meg kell 
jegyeznem, hogy minden időelőtt lehullott 
gyümölcsöt föl kell szedni és elhasználni, vagy 
megsemmisíteni, mert férges, vagy gomba-
betegség bántotta. Ha ilyen férges, beteg 
gyümölcs a fa alatt marad, terjesztjük vele a 
férgeket és a betegségeket. 

Attól nem kell félni, hogy ha a szedés 
október közepére, esetleg végére marad, a dér 
vagy a fagy megárt neki ; gyenge dér vagy 
fagy nem árt a téli gyümölcsnek. Azért, ha 
az időjárás szeptemberben hidegebbre fordul, 
ne riasszon meg, ne szedjük le a téli gyümöl-
csöt, ne kopasszuk le a fákat utolsó almáig, 
körtéig. 

Különben is a fáról minden gyümölcsöt 
egyszerre leszedni nem célszerű, nem hasznos. 
Előbb kezdjük a déli oldalon, mert ott érik, 
ott fejlődik leghamarább, és végezzük az 
északin, ahol legkésőbben érik meg a gyümölcs. 

De az elhamarkodott gyümölcsszedés nem-
csak a gyümölcsre, hanem magára a fára is 
hátrányos. 
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— Mennyiben? — kérdezte Holló. - - Már 
rost elem is a sok kérdezősködést, de szeretek 
tanulni. 

— Annak örülök, csak kérdezzen mentől 
többet — bíztattam. 

A korai szüret azért hátrányos a fára, mert 
a levelek által készített táplálék, melyet a 
gyümölcs fogyasztott, kedvező időben hajtásra 
serkenti a fát ; de miután ezek a bajtások télig 
ki nem érhetnek, keményebb hidegben elpusz-
tulnak és fagy foltok, sebek keletkeznek a fán. 

Ebből is láthatja, Holló uram, hogy a 
természetben milyen nagy rend uralkodik, és 
aki tudatlanságból, vagy bármi módon ezt a 
példás rendet megzavarja, kárt okoz. 

Az időelőtti szüretnek még más káros követ-
kezménye is van. Azt tudja, hogy az éretlen 
gyümölcs erősen ragaszkodik anyjához, a fához, 
mintha érezné, hogy neki még táplálékra van 
szüksége. Ha le akarjuk venni, csak erőszakkal 
tehetjük. Az erőszakkal azonban nemcsak a 
gyümölcs szikad le, hanem legtöbbnyire a 
fészke is, az a kis galyacska, amelyen van, 
amely a jövő termésre több rügyet nevel. 

Jöjjön csak ide, Holló uram, az almafa alá. 
Látja ezt a sok apró ágacskát, melyeket 
szedéskor törött le. Nézze itt a sok rügyet; 
ezzel már a jövő termés csírájában meg van 
dézsmálva. 

— Azt mondják, hogy jobb, ha kevesebb 
gyümölcs van a fán — jegyezte meg Holló. 

— Bizonyos, csakhogy akkor a hitvány 
gyümölcsöt meg kell ritkítani, nem pedig 
magát a gyümölcsfészket elpusztítani, mely 
több éven át terem. 

— Igaz — helyeselte Holló. — A bő ter-
més barack fáimon sok kárt tett, letördelte uz 
ágakat. 

— Bizonyosan azok az ágak hindár, vagyis 
hosszú, vékony hajtások, melyek csak nőttek, 
de miután visszametszve sohasem voltak, nem 
vastagodhattak meg annyira, hogy elbírták 
volna terhüket. 

— Hogy tudja, tanító úr, hisz nem látta ? — 
kíváncsiskodott Holló gazda. 

— Mert tudom, hogy sokan, amint beoltják 
a fát, úgy hagyják azután tetszése szerint nőni, 
A kajszínbarack különben is buja növésű, annak 
tehát szüksége van, hogy a hajtások növését 
helyes metszéssel korlátozzuk, hogy mire terem-
nek, meg is vastagodjanak. 

Egy kicsit eltértünk a tárgytól, de szük-
séges volt megemlítenem. Most pedig az ostor 
utolsó csattanása az: ha a szedést el nem 
hamarkodjuk, sokkal fejlettebb, nagyobb, ízle-
tesebb, tartósabb gyümölcsöt fogunk szüretelni, 
amelyért a pénztárcánk is jobban telik meg. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. A gödöllői m. kir. állami méhé-

szeti gazdaságban a folyó évben szeptember 
hó 15-én megkezdendő két éves méhészmunkás-
tanfolyamra a pályázat már kihirdettetett. Fel 
fog vétetni hat olyan egyén, kik 16-ik élet-
évüket betöltötték, de 35-ik életévüket még 
túl nem haladták. A felvételt kérő és egy-
koronás bélyeggel ellátott folyamodványokat 
a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez (Buda-
pest, V., Országház-tér 11.) folyó évi augusztus 
hó 15-ig a következő okmányokkal felszerelve 
kellett benyújtani: 1. Keresztlevél (születési 
bizonyítvány). 2. Az elemi népiskola négy 
osztályának elvégzéséről szóló bizonyítvány. 
3. Hiteles bizonyítvány arról, hogy a folya-
modó valamely mező-, kert-, szőlő- vagy erdő-
gazdaságban, mint segédmunkás vagy mint 
egyéb alkalmazott legalább egy évet gyakor-
latilag töltött és használhatóságának s meg-
bízhatóságának tanújelét adta. A földmíves-
vagy kertmunkás-iskolát végzettek előnyben 
részesülnek. 4. Azoknak, kik szülői gondozás 
alatt nem állanak, kifogástalan magaviseletük-
ről tanúskodó községi bizonyítványt, azoknak 
pedig, kik szülői vagy gyámi gondozás alatt 
állanak, az említett községi bizonyítványon 
kívül még a szülőik, esetleg gyámjuk oly 
beleegyező nyilatkozatát is kellett mellékqj-
niök, mely az illetőnek a tanfolyamra való 
belépést megengedi. 5. Csatolandó volt továbbá 
az ép, egészséges és munkára edzett testalkatot 
igazoló orvosi bizonyítvány, a himlőoltási 
bizonyítvánnyal együtt. 6. A hadköteles sor-
ban levők részéről szükséges volt annak fel-
tüntetése, hogy a katonai szolgálat teljesítésé-
nek ideje a gazdaságban töltendő két év tar-
tamával nem esik össze. Előnyben részesülnek 
azok, kik hadkötelezettségüknek már eleget 
tettek. A tanfolyamra felveendő egyének a 
telepen szabad lakást és államköltségen teljes 
ellátást kapnak. A hallgatók betegség esetén 
ingyenes orvosi segélyben és gyógyszerben 
részesülnek. A szükséges könyveket, írószere-
ket, a gyakorlati munkához megkívántató fel-
szereléseket, szerszámokat és eszközöket a 
tanulók használatra a gazdaságban kapják. 
Ezeken kívül évenként minden növendék 60 
korona ruhapénzben is részesül oly módon, 
hogy a szükséges ruházatról ezen összeg ere-
jéig a gazdaság vezetője gondoskodik. — F. 0 . 
0 . Vetés. A méhészeti eszközöket kérje az 
iskola nevében az iskola részére. A folyamo-
dási feltételekre vonatkozólag tessék lapunk 
múlt őszi és ezidei tavaszi számait megnézni. 
(Gazdasági tanáesadó rovatban.) — S. F . 
Egegen. A 13 községe részére szükségesnek 
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jelzett mintegy 4000 db vegyes gyümölcs-
oltványt a földmívelésügyi minisztériumtól 
szerezheti meg kedvezményes árban, ha eziránti 
kérelmével, amelyre 1 koronás bélyeget kell 
tennie, közvetlenül a földmívelésügyi miniszter-
hez fordul. A kérvényt célszerű a vármegye 
tanfelügyelősége útján, vagy pedig a vármegye 
gazdasági egyesülete útján pártfogólag felter-
jesztetni. Ebben részletesen felsorolandó, hogy 
az egyes községek faiskolái részére tnilyen 
fajtájú gyümölcsfa-oltványokra volna szüksége. 
Célszerű lesz a kérvényt lehetőleg még szept. 
hó folyamán felterjeszteni. Kísérelje meg és 
kérjen ingyen gyümölcsfaoltványokat, de tegye 
bele a kérvénybe, hogy, ha ingyen nem kap-
hatja a kért oltványokat, úgy kéri azokat a 
lehető leginérsékeltebb kedvezményes árban 
kiutalványoztatni. Okvetlenül 4000 darabra lesz 
most egyszerre szüksége ? Nem lehetne-e eset-
leg ezeket két részletben kérni ? — K. J. 
Becsehely. Kérje a bábolnai vagy kisbéri 
állami ménesbirtoktól. A szállítási költség 
kisebb lesz, mintha Mezőhegyesről kérné a 
gabonát. — N. L. Magasfalu. Talán a jövő 
számban hozhatjuk. Próbálkozzék meg egy 
állattenyésztési vagy növénytermelési cikkel. 

N. Uy. Yadna. A földmívelésügyi minisz-
térium kiadványai lapunk folyó évi számai-
ban már ismertetve voltak. A régi általános 
érdekű kiadványok már elfogytak. A második 
kiadást most rendezik sajtó alá. — K. Y. 
(jcsöd. A patkányokat, ha nagyon elszaporod-
tak, igen nehéz kiirtani. Ha méreggel tud 
dolgozni, úgy a kellő óvatosság mellett ezt 
ajánlhatjuk legjobban. Különben nem marad 
más hátra, mint a csapda (csapóvas), a jó 
macska s a jó patkányfogó kutya (pl. a ratt-
ler vagy egy jó fox-terrier.) — J. B. Y erb«. 
Tessék a befejező közleményt beküldeni, külön-
ben nem közölhetjük a cikk első részét sem. 
Még 3 hétig várunk, ha addig nem érkezik 
meg hozzánk a cikk befejező része, úgy az 
első közlemény kézirata a papírkosárba ván-
dorol. — H. L. Nagyon primitív a stílus. 
Talán átdolgozzuk. — Házinyúl-tenyésztők. 
Hochrein Lajos, gazdasági ismétlő iskolai tanító 
20 K-ért ajánl megvételre egy pár belga óriás 
tenyésznyulat. Címe : Nagybajom, Somogy vár-
megye. — M. M. Jánosföld. 1. Véleményünk 
szerint ma a legkeresettebb az orosz fehér 
nyúl és az ezüstnyúl. 2. Egyes tenyésztők, de 
még az állam is megveszi az elsőrendű tenyész-
nyulat 15—20 korona árban. 3. Egyelőre nem 
kapható ingyen, de még kedvezményes árban 
sem. 4. Forduljon kérelmével Hreblay Emil 
állattenyésztési kir. felügyelőhöz, a „Baromfi-
tenyésztés" című lap szerkesztőjéhez (lakik : 
Nagyvárad, Péter-utca 1. sz.), ahonnan kész-

séggel nyer felvilágosítást a nevesebb tenyész-
tők címeinek közlése mellett. — Baromfi-
tenyésztő. A magyar fajtával leendő keresz-
tezésre ajánlhatjuk a langshán tyúkfajt. amely 
északi Chinából származik és sok jó tulajdonsága 
miatt nagyon kedvelt. Keveset kotlik, télen is 
tojik, fagyálló, gyors fejlődésü, könnyen hízó ; 
húsa ízletes, csontja kicsiny7, elfajzásra nem 
hajlandó. Tojása 60—65 gramm és nagyon 
ízletes. Alakja szép, tolla barnás aranyfényű. 
Ha télen reggelre lágy meleg ételt kap és 
nem hűvös az istállója, folytonosan tojik. A 
németek ezt tartják a jövő tyúkjának. — M. 
V. Temesrékás. A gaz irtása céljából a 
francia kertészek a kavicsozott utakon marha-
sót szórnak el és azt az öntöző-kánna rózsá-
jából megöntözik. Aránylag kevés sóval telje-
sen kiölik az ilyen útakból a gazokat, kivált 
ha a sóval való beszórást néhány napon belül 
megismétlik. Ez az eljárás •— jó számítás 
mellett — mindenesetre olcsóbb, mint a kézi 
napszámmunka. — O. J.-né. Losoiiez. Az ágy-
neműt szellőztetés céljából a nap forró hevé-
nek kitenni helytelen dolog, mert a nap heve 
kiszárítja és merevvé, törékennyé teszi a t d-
lat. Hűvös, árnyékos helyen az ágynemű gya-
kori kiporolása sokkal előnyösebb, mert ily 
módon legkönnyebben távozik el belőle a test 
melege. — K. J.-né. Ivánpuszta. 1. A tiszta 
foltot, ha az nem »régi, a legjobban tejjel 
vehetjük ki a ruhából. 2. A márványba esett 
zsírí'oltot olyképen távolítjuk el, hogy magnézia 
port teszünk a foltos márványra, aztán a 
magnéziára egy kevés benzint öntünk s jól 
eldörzsöljük az egész keveréket a folt felett. 
Ha a benzin elillant, újból ráöntünk egy keve-
set a magnéziára s ezen eljárást jó dörzsölés 
mellett ismételjük mindaddig, míg a foltok el 
nem tűnnek. Régi vagy igen nagy zsírfoltot 
hamuzsíroldattal mosunk le, utána pedig a 
márványt tiszta vízzel többször lemossuk. — Sz. 
P. Rómer Flóris régiségbúvár, a magyar régé-
szeti tudomány megalapítója volt. Számos iro-
dalmi munkát hagyott hátra. Szobra Pozsony-
ban állíttatott fel. — L. J. Nagypéter. 1. Tan-
díjmentesség az első félévben nincs. 2. Jelenleg 
nincs üresedés. 3. Érettségi kell. Az egy éves 
gyakorlatot eltörölték, a tanfolyam 3 éves. 
4. Az önkéntesi év az akadémia elvégzése 
után is leszolgálható, feltéve, hogy az illető 
fiatal ember az akadémia elvégzése után még 
nem 24 éves. 5. Tandíj 80 korona. 6. A ter-
mészettudományi tanszékhez egyetemi végzettség 
szükséges. 7. A földmívelésügyi miniszter fenn-
hatósága alá tartozik. — Kertész. 1. Sorsjegyek 
húzásait nem ellenőrizhetjük. Tessék valamely 
bankhoz fordulni. 2. Az orsz. magyar kertészeti 
egyesületnél. (Budapest, Koronaherceg-utca.) 
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V e g y e s e k . 
— A to jások fajsúlya. A tojások kora 

napokra biztosan nem mondható meg. Friss 
tojásoknak teljesen áttetszőknek kell lenniök 
és igen kicsiny légűrrel kell bírniok. A tojás 
fehérje tiszta legyen s a tojás sárgájának a 
hártyája ne mutasson szakadást, a fajsdlynak 
az 1040-et meg kell haladnia. Ha a tojások 
fentemlített tulajdonságokat mutatják, de faj-
súly tekintetében 1040-en alul maradnak, ak-
kor a tojások már nem frissek, mert általá-
ban az 5 hetes tojásnak szokott 1040 fajsúlya 
lenni ; romlottak tehát mindazok a tojások, 
amelyeknek fajsúlya 1020-on alább száll, to-
vábbá, mihelyt áttetsző fényben fekete folto-
kat mutatnak vagy sötéteknek mutatkoznak, 
nemkülönben ha a légkör túlnagy, a tojás 
sárgájának hártyája el van szakadva és a 
szag megváltozott. Hogy a fajsúlyt megálla-
píthassuk, 6%-os sóoldatot készítünk, s ha a 
tojás ebben a fenékre száll, akkor fajsúlya 
1040, vagy ennél több. Ha úszik az oldatban, 
de 3 ° / o - o s oldatban fenékre száll, akkor a faj-
súly 1020—1040 között van; ha a 3%-os 
oldat felületén, akkor a fajsúly 1020 maradt. 

— Poulard-hizlalás. A poulard-hizlalásnak 
a Loir-vidéki franciák a főmesterei. — Egyik 
szakemberük írja a Journal d'Agriculture Prati-
que hasábjain: Hizlalás alá csak olyan fiatal 
kakasokat veszünk, amelyek idejében voltak el-
választva a tyúkoktól, úgy, hogy nem érint-
keztek velük nemileg: és olyan fiatal jércéket, 
amelyek még nem tojtak. A hizlalásra hasz-
nálják a ritka rácsú ketreceket, melyekben 
egyenként mintegy tucatnyi baromfi fér el. Az 
a helyiség, ahol a ketrecek össze vannak 
gyűjtve, félig sötét és 16—18 fok hőmérsékű. 
Azt mondják, hogy, ha a légkör kissé nedves, 
az csak kedvez a hizlalásnak. A nyári forró-
ságok idejében a hizlalás rendszerint rosszul 
sikerül. A töméshez használt táplálóanyag 
különféle lisztekből állhat. Leginkább hasz-
nálják a törköly, árpa és tengeri lisztjét, de 
a zablisztet is. Ezt a lisztet teljes vagy 
lefölözött lejben megáztatják és azután mintegy 
6 cm. hosszú metélt- vagy galuskaalakú 
anyagot formálnak belőle s így etetik föl : 
a hizlaló három darab baromfit megfog, 
lábaikat összeköti, térdei közé fogja őket és 
egy kanálnyi vizet vagy lefölözött tejet nyelet 
el velük, azután a lisztgaluskát vagy metéltet, 
egy kevés vízbe mártva, az első állat csőrébe 
tes/i be. és ugyanezt a másik kettővel is rögtön 
megteszi. Ha szükséges, gyenge nyomást gya-
korol a gége hosszában, hogy megkönnyítse 
a tészta lecsúszását. Kezdetben csak 3—4 ilyen 
galuskát adnak és fokozatosan növelik ezt a 

mennyiséget egész egy tucatig, még azon túl is. 
Az állatok ketrece szúk, sötét, de jól almozott 
és tiszta. így kezelve, az állatok 4—5 hét 
alatt szépen meghíznak. Állítólag ha folyékony, 
pépszerű alakban kapják az eledelt, akkor az 
gyorsabban válik húsképzővé, de nem ád olyan 
ízletes húst, mint a metélttel való hizlalás. 
Az ilyen baromfit Páris ínyencei fizetik meg. 
Nálunk aki jó csirkét akar enni, annak magá-
nak kell azt felhizlalni, mert ezzel a kofa nem 
vesződik. 

— Savanyúfüvek hatásáról . A láp vagy 
savanyúrétek, mint ismeretes, kevés pázsitfélék 
mellett savanyú füveket terem, mint aminők pl. 
a sás, káka, szittyó és a különböző zsurlók. 
A savanyúfüvek általában jóval k vesebb táp-
anyagot tartalmaznak, mint az olyanok, ame-
lyek jó réti talajon teremnek. Amint Holy, a 
hallei egyetem tanára kimutatta, a tápanyag-
szegénységen kívül a savanyú füveknek azon 
hátrányuk is megvan, hogy úgy ezek, mint 
a belőlük nyert széna az állatoknál a bél-
mirigyeknek és a belek nyálkahártyáinak erős 
gyulladását idézik elő, minek következtében 
az emésztési tevékenység csökken és így a 
rendes táplálkozás is megzavartatik. A belek 
nyálkahártyáit a savanyúfüvek erősen meg 
is sérthetik, mivel a savanyúfüvek kovasav-
vegyületekben nagyon gazdagok s némelyik-
nek a széle olyan éles, mint valamely kés. 
Ha pedig a belek össze-vissza vannak vag-
dosva, nagyon természetes, hogy az állat még 
a jó takarmányt sem képes úgy kihasználni, 
mint egészséges állapotban, s a takarmány 
nagy része változatlanul jut ki az állat szer-
vezetéből az ürülékkel. A savanyú füvek eléggé 
ismeretesek s azoknak élességét akárhányszor 
tapasztalhatjuk, hiszen ujjainkat is elvágják. 
A savanyúfüvek kártékony hatásától állatain-
kat leginkább úgy védjük meg, lia a savanyú-
rétek javításáról gondoskodunk. A savanyú-
réteket megjavíthatjuk : 1. a fölösleges nedves-
ség elvezetésével, 2. tavaszi erős fogasolással, 
3. vakondturások elterítésével, 4. 3—4 éven-
kénti trágyázással. Trágyázhatjuk váltakozva 
istállótrágyával, trágyalével, komposzttal, ha-
muval, gipsszel, kálitrágyákkal, stb. 

Tartalom : Az új gazd. cselédtörvény és annak a 
tanügyre vonatkozó intézkedései. Papp Viktor. — Tej-
szövetkezeteink a mult esztendőben. Cséplő Ernő. — 
Pulykatenyésztés. K. — A szőlőmívelés jövedelmező-
sége. Kadocsa Gyula. — A borok javítása. Pósch Ká-
roly. — Észrevétel „A klorofil szerepe a növényi 
életben" c. cikkhez. Alszeghy Alajos. — Elhamarkodott 
gyümölcsszedés. (Tárca.) Zádor Gyula. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Vegyesek. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

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

K é z i r a t o k a t n e m aclun.lt v i s s z a . 

A hazaszeretet fölébresztése és 
ápolása. 

Nemzetiségi vidékeken munkánk alap-
jait a hazaszeretet fölkeltésében és 
ápolásában kell leraknunk, amely alap 
sikeres lerakásával biztosíthatjuk egyedül 
a hazai nemzetiségeknek a magyar 
nemzet kötelékébe való fokozatos és 
kapcsolatos bevonását s a magyar nem-
zeti állam kiépítését. Az ide vonatkozó 
munkásságnak céltudatosnak és lejbetöleg 
egyöntetűnek kell mindenütt'1 lennie. Ezen 
fontos és messzeható kérdés -megoldá-
sával tehát mindaddig foglalkoznunk 
kell, amíg a kivitel alkalmas módozatait 
nem sikerül megtalálnunk. Most, hogy 
Erdély bércei közül néhány napi szabad-
ságra szülővárosomba, Egerbe jöttem, a 
hazafias nevelés problémájának meg-
oldására irányuló törekvésnek igen figye-
lemreméltó gyümölcsével ismerkedtem 
meg itthon, amellyel behatóbban foglal-
koznunk valóban érdemes, sőt szükséges is. 
Jól esik ezúttal is tapasztalnom, hogy 
miként a nemzeti küzdelemben Heves 
vármegye az ország megyéinek élén volt 
mindenkor látható, azonképen a magyar 
hazafias nevelés biztosítása érdekében 
ezen vármegye tanítóegyesülete is az 
ország tanítóegyesületeinek élén halad, 
a teendőkre irányt mutatva az összes 
tanítóegyesületeinknek. Heves vármegye 
ált. tanítóegyesülete ugyanis a f. évi 

június hó 1 -én Párádon ta r to t t évi rendes 
közgyűlésében behatóan foglalkozott a 
magyar hazafias érzés fogyatkozásainak 
okaival, amely fogyatkozásokban találja 
alapját a nemzetközi szociálizmus ós 
kivándorlás rohamos terjedésének is, és 
Vargha Tivadar gyöngyösi áll. el. iskolai 
igazgató-tanító által ide vonatkozólag 
fölolvasott mélyreható értekezést azon 
javaslattal határozta illetékes helyre 
fölterjeszteni, hogy a magyar hazafias 
nevelést kellően nem biztosító jelenlegi 
Tanterv hiányai alkalmas rendelkezéssel 
enyésztessenek el. 

Vargha Tivadar értekezése olyan tar -
talmas munka, amelyet nemcsak érdemes, 
hanem szükséges is behatóbban meg-
ismernünk, s azt alapul véve, Heves 
vármegye ált. tanítóegyesületének javas-
latához hazánk összes tanítóegyesületei-
nek csatlakoznia kellene. Minthogy Heves 
vármegye ált. tanítóegyesülete ezen 
munkásságát országos jelentőségűnek 
tartom, ennélfogva hasznos munkát vélek 
teljesíteni akkor, amidőn Vargha Tivadar 
értekezésének rövid ismertetésére vállal-
kozom, ajánlva azt tanítóegyesületeink 
figyelmébe. 

Alpári Lajos kir. tanfelügyelőnek iskola-
látogatások alkalmával a magyar tör-
ténelem tanítására vonatkozólag kifejtett 
buzdító irányításai ébresztették föl Vargha 
Tiv^Öarban az eszmét, hogy a magyar 
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nemzeties érzés lanyhulásának okaival 
s a hazafias érzés fölébresztésének és 
ápolásának érdekében követendő eljárás 
módozataival foglalkozzék s kartársai 
figyelmét egy alapos értekezéssel hívja 
föl a szükséges teendőkre. Az értekezés 
elkészítését Vargha reális alapokra he-
lyezte. Mindenekelőtt megfigyelte a 
gyöngyösi i parostan onc-iskola színmagyar 
tanulóinak történelmi tudását. Számada-
tokkal kimutatja, hogy a magyar törté-
nelem elsőrangú alakjairól hánynak volt 
fogalma. így pl. 100 tanonc közül Árpád-
ról csak 6 tudott értelmesen beszélni 
s még 18-nak volt róla zavaros fogalma. 
Megá1 lapítja, miszerint a nemzetközi 
szociálizmus roha-nos terjedésének egyik 
főoka, hogy a nép nagy tömege nem 
ismervén a történelem nagy alakjait, 
bennük a nemzeties érzés nem is fej-
lődhet ki. Kétséget lazáról ig bebizonyítja, 
hogy a fejlettség magas színvonalán álló 
gyöngyösi elemi iskolákból is évente 
átlag 134 tanuló kerül ki 1916 tanuló 
közül, akik a magyar történelmet egy-
általán nem tanulták s nem is fogják 
tanulni. Ezen állapotból származó hát-
rányokat kézzelfoghatólag tárja elénk. 
A „Néptanítók Lapja" f. évi 16. szá-
mában Barna Endre által ismertetett 
oláhországi történelemtanítási tervet 
alapul véve, összehasonlítja azzal a mi 
történelemtanításunkat s levonja abból 
a szomorú valót, hogy nálunk a szó valódi 
értelmében vett történelemtanítás nincsen, a 
nemzeti önérzet fejlesztése érdekében pedig 
aránylag nagyon is keveset teszünk. Ezekután 
idézvén Mosdóssy Imre „Eszmény a nép-
iskolákban" című munkájából a hazafias 
nevelésre vonatkozó következő részletet: 
„Mert a hazaszeretetre való nevelésre 
nincsen komotyan kidolgozott rendsze-
rünk és ez az a tanítási ág, melyben 
nem járunk- el egyöntetűen. A beszéd-
értelemgyakorlatban, számtanban, nyelv-
tanban és földrajzban lépésről lépésre 
haladunk s kicsinyeskedve vigyázunk arra, 
hogy egy láncszem ki ne maradjon, mert 

egyetlen félrelépés, vagy egy óra mulasz-
tása veszélyeztetné az egész eredményt. 
Mivel pedig a hazafias irányú nevelés 
magyar szempontból is elengedhetetlen 
pedagógiai kellék, okvetlen megköveteli, 
hogy annak az egész iskoláztatáson 
keresztül kiforrott rendszere legyen", — 
egy tervezetet állapít meg, amelyben 
osztályonként fölsorolja a magyar haza-
fias érzés fölkeltésére és ápolására alkal-
mas verseket, olvasmányokat stb. Érte-
kezését végül azzal zárja be, hogy a 
mindinkább nagyobb arányokat öltő 
kivándorlás megapasztásának is egyik 
főkelléke a magyar történelem tanítá-
sának, illetve a magyar hazafias érzés 
ápolásának már az első osztálytól való 
rendszeres, egyöntetű és céltudatos meg-
állapítása s a jelenlegi Tantervnek ezen 
szellemben való átdolgozása, továbbá a 
hazafias ünnepélyeknek megfelelő keret-
ben való megtartása. 

Mi, akik nemzetiségi vidéken műkö-
dünk, a Vargha Tivadar által oly helyesen 
megállapított fogyatkozásokat hatvá-
nyozott mértékben érezzük. Óvoda- és 
iskolalátogatások alkalmával óvónőink-
nek és tanítóinknak én is mindig azt 
hangoztatom, hogy minél több hazafias 
verset és éneket tanítsanak, mert nekünk 
elsősorban is a gyermek szívét, lelkét 
kell biztosítanuk. hogy e tanulók szeretett 
magyar hazánknak méltó polgáraivá 
fejlődhessenek. Ha Alpári Lajos példájára 
? magyar nemzeti történelem beható 
tanítására mindnyájan egyaránt buzdí-
tanók tanítóinkat, ha a hevesmegyei 
tanítóság példájára mindenütt egyaránt 
lelkesednék a hazai magyar történelem 
tanításában az összes tanítóság, ha a 
jelenlegi Tantervünk olyképen módosít-
tatnék, hogy azon a hazafias irányzat 
olyan kijegecedetten vonulna végig, mint 
ahogy azt az oláhországi tanterven 
keresztülhúzódva látjuk, akkor az egész 
vonalon majd egyöntetűen rakhatnók le 
azon alapokat, amelyek a magyar haza-
fias nevelést biztosítva, gátul szolgálhat-
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nak a nemzetközi szoeiálizmus rohamos 
tovaterjedésének és a kivándorlás foly-
tonos növekedésének is. 

Az előadottakból kifolyólag a leg-
melegebben ajánlom, hogy hazánk összes 
vármegyéinek, különösen pedig nemzeti-
ségi vármegyéinek tanítóegyesületei fog-
lalkozzanak Vargha Tivadar „A magyar 
nemzeti érzelem fejlesztése" című érte-
kezésével. Ezokból a tanítóegyesületek 
elnökségei Kólacskovszky Jánostól, mint 
a „Hevesmegyei Tanügy" szerkesztőjétől, 
sürgősen kérjék el az értekezés egy-egy 
példányát, valamint a „Hevesmegyei ált. 
tanítóegyesület" javaslati fölterjesztését 
is, és a tanítói közgyűléseken azt be-
hatóan tárgyalván, hasonló javaslatokat 
fogadtassanak el és terjesszenek föl ille-
tékes helyre, hogy ott a közszükséglettel 
részletesen megismerkedvén, a magyar 
nemzeties érzés fölkeltését és ápolását 
alkalmasan és egyöntetűen tárgyaló tan-
tervet állapíthassanak meg, vagy legalább 
is megfelelő rendelkezéssel enyésztet-
hessék el a jelenlegi Tanterv idevonat-
kozó hiányait. 

(Eger) Szabó Elemér. 

A gyakorlati pedagógia érdekében. 
Verba volant, scripta manent. 

A könyvnyomtatás föltalálása óta minden 
téren gigászi léptekkel halad az emberiség a 
művelődés útján. Az írás és olvasás — méltán 
mondhatjuk — legkiválóbb terjesztője a műve-
lődésnek. 

A szájhagyományok értékét ismerjük a törté-
nelemből. Valamikor az emberi tudás egyetlen 
közvetítői voltak. Tudjuk, hogy egyénről 
egyénre, nemzedékről nemzedékre szálltak és 
sokszor az egyének, nemzedékek és a kor ízlése 
szerint átalakultak, az egyének, nemzedékek és 
a nemzetek elmúlásával, kipusztulásával pedig 
legtöbbször teljesen megsemmisültek. Szájhagyo-
mányok mellett az emberi tudásnak sok kincse 
ment már veszendőbe. 

írás és olvasás nélkül az emberi művelődés 
sziszifuszi munkára lenne kárhoztatva. Az írás 
megrögzíti a tapasztalat és gondolkodás ered-
ményeit és az emberiség közkincsévé teszi. Még 
a XX. század temérdek iskolái mellett is az 
emberiség zöme olvasás út ján jut ismereteinek 

tömegéhez. A mai időben senkinek sem kell 
uradalmakat érő vagyont áldoznia egy-egy 
könyvért ; a legszerényebb anyagi viszonyok 
között élő ember is hozzájuthat a neki meg-
felelő szellemi táplálékhoz. 

Az emberi tudás minden ágazata rendelkezik 
több-kevesebb nyomtatásba lerakott tőkével. 
A pedagógiának egész irodalma van. Nagynevű 
szellemi hatalmasságok díszes társasága fogja 
karon és vezeti a pedagógiai irodalom berkeibe 
lépő tanítót és megismerteti vele a pedagógia 
örökbecsű igazságait. A bölcsészek, fiziológusok 
és más tudósok köréből — a szellem kincsei-
vel megrakodva — önérzettel és ambícióval 
lép a tanító az életbe, abban a boldogító tudat-
ban, hogy megszerezte mindazokat az értékes 
és hasznos útravalókat, mikre a tanítói pályán 
haladása közben szüksége leend. 

A z elméleti tudás bármily mennyisége mellett 
sem nélkülözheti azonban a tanító — meg-
teendő pedagógiai útjában — a tapasztalt 
vezetőt, ki már bejárta és ismeri azokat a 
helyeket, hova ő menendő lesz. A tapasztalt 
vezetőnek néha egy szava, kéznyújtása meg-
becsülhetetlen szolgálatot tesz az utasnak. 

Elméleti tudásunk csak annyiban valósítja 
meg hozzáfűzött várakozásunkat, amennyiben 
a gyakorlati élettel össze tudjuk egyeztetni. Ki 
ebben a törekvésünkben segítségünkre jön, sok 
sikertelen kísérletezéstől, erőpazarlástól óv meg 
bennünket. 

Tagadhatatlan, hogy a tanítóképzők és a 
gyakorló-iskolák tőlük telhetőleg gyakorlati 
irányban iparkodnak nevelni a leendő tanítókat ; 
a tanügyi irodalom is nyújt több kevesebb gya-
korlati útmutatást, de nem annyit, mint amennyi 
kívánatos lenne. 

Elméleti neveléstanokban és módszertanok-
ban, melyek általánosságokban mozognak, elég 
gazdagnak mondható irodalmunk ; ezt azonban 
okvetlen ki kell egészítenünk a gyakorlati, a 
megtestesített pedagógia irodalmával, ha nem 
akarjuk, hogy a gyakorlati pedagógia egyes 
vívmányai nyom nélkül tűnjenek el a semmi-
ségbe. Mert, ha el is mondja a tanító egyik-
másik kartársának nevelés és tanítás közben 
észlelt megfigyeléseit, tapasztalatait, ezek leg-
többnyire szűk körben maradnak és a többi 
szájhagyományok sorsában osztozkodva, az 
egyének elmúlásával veszendőbe mennek. Ily 
körülmények között sok gyakorlati kincsét a 
pedagógiának csaknem minden tanítónak külön-
külön kell, sok kísérletezés mellett, újból ki-
bányásznia, újból fölfedeznie. A tenger mélyéből 
fölhozott igazgyöngyöt és a bányákból kiakná-
zott nemes ércet megbecsüli az ember, földol-
gozza, használja és utódai javára megőrzi, 
biztosítja. Csak a pedagógia gyakorlati kincsei 

37* 
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mennek nagyobbrészt veszendőbe az egyének 
elmúlásával. 

Egyes lapok, folyóiratok és vezérkönyvekben 
az alkalmazott pedagógiának sok értékes kalá-
szára akadunk ; de ezek a magyar pedagógiai 
irodalom mezején oly elszórtan jelentek meg, 
hogy fölkutatásuk esak nagyobb pedagógiai 
könyvtárban lehetséges és sok vesződséggel jár, 
a legtöbb tanítóra nézve pedig a hozzájuk 
férkőzés szinte lehetetlen. 

Nem tudok elképzelni olyan tanítót, kinek 
lelke, pedagógiai ismereteinek hatása alatt, egy-
két jó eszmét, megfigyelést, egy-két jó gyakor-
lati fogást ki ne váltott volna. Jelen idő szerint 
ezek az aranyporszemek — miként az aranyat 
tartalmazó hegyek mélyéből előtörő patakok 
aranyporszemei — nagyobbrészt fölhasználat-
lanul jutnak ismét a földbe. Mennyire gazda-
gíthatnék irodalmunkat, ha ezeket az eszméket, 
megfigyeléseket, jó gyakorlati fogásokat — csak 
pár sorban — kiki megrögzítené a gyakorlati 
pedagógia számára és így a tanítóság köz-
kincsévé tenné. 

Ez a munka elsősorban a tanítókra vár. Saját 
jól fölfogott érdekünkben nekünk kell első-
sorban egy olyan irodalmi társaságot alakíta-
nunk, mely a pedagógiai irányeszmék talajában 
és sugarában érlelt pedagógia gyümölcseit össze-
gyűjtse, elraktározza és földolgozza. Ebben a 
munkánkban, mint kiváló erőket, nem nélkü-
lözhetjük a tanítóképző-intézeti tanárokat, tan-
felügyelőket és szakfelügyelőket, kiknek közre-
működését — tanügy iránti lelkesedésüket 
ismerve — könnyen megnyerhetjük. 

Hogy miként, mily szellemben, kikből és mily 
célból alakul meg valamely egyesület : az leg-
többnyire kiható befolyást gyakorol annak az 
egyesületnek egész életére. Ügy beszélik: az 
okos ember már születésekor jelét adja élet-
bölcseségének, amikor apát és keresztszülőket 
választ. Mindenesetre ennek a szellemi tőkét 
forgató egyesületnek megalakulását, fönnmara-
dását és élete sikerét is elsősorban az bizto-
sítaná, ha olyan szellemi tőkével rendelkező 
tanférfiak állanának már megalakulásakor az 
élére, kiknek a pedagógiai irodalomban elő-
nyösed ismert nevük van. 

Affölött megalakulásakor dönthetne az egye-
sület, hogy kiadványai mily alakban és terje-
delemben, mily eímen és mily időközökben 
jelenjenek meg. Fődolog, hogy az alkalmazott 
pedagógiában minden legkisebb értékű eszme, 
megfigyelés és gyakorlati fogás egy külön helyen 
egybegyűjtve, nyomtatásban megörökíttessék. 

Jelen idő szerint a gyakorlati pedagógiát 
sehogy sem indokolható könnyelműséggel, nem-
bánomsággal Sziszifusz módjára engedjük ten-
gődni, kínlódni. Pedig mennyi megfontolt kísér-

letezéssel, mily nagy erőkifejtéssel j író munka 
árán jut minden egyes tanító külön-külön a 
gyakorlati pedagógia bizonyos magaslatára. 

Rögzítsük meg minden legkisebb, bármily 
jelentéktelennek látszó gyakorlat útján elért 
pedagógiai tudásunkat és tapasztalatunkat az 
irodalomban, mert csak így juttathatjuk a 
magyar tanügyet az úgynevezett művelt külföld 
által is méltán irigyelhető színvonalra. 

(Budapest.) Volák Lajos. 

Iskolai egészség. 
Készülődünk az ú j iskolai évhez. Ha öregek 

vagyunk is, ha negyvenszer készülődtünk is az 
ú j iskolaévhez, azért mégis az idei újhoz újabb 
eszméink, újabb terveink vannak. Amelyik tanító 
nem tilál as elmúlt iskolai évbe követett él-
járásában javítani válót, az nem jóravaló tanító. 

Sok ú j eszmét vetettek föl az augusztus hó 
elején Londonban tartott nemzetközi iskolai 
egészségtani kongresszuson. Ezek közül ben-
nünket, tanítóembereket különösen az érdekel, 
amit Burgerstein dr. az augusztus 9 én tartott 
gyűlésen mondott. Megdönthetetlen ténynek 
jelentette ki, hogy az e lá radás ideje i folytatott 
tanítás eredménye értéktelen. Értsük meg jól 
ezt az igazságot. Eredményt kierőszakolhatunk 
még az elfáradt gyermekből is, de az ily mó-
don kicsikart eredmény értéktelen. 

De honnan tudja a tanító, hogy a gyermek 
elfái-adt? Az osztályban, ha nem is egyenlő 
erejű, egyenlő testalkatú és szervezetű gyer-
mekek ülnek, mégis van egyenlőség a korra 
nézve. Országos törvényünk szerint csak a tel-
jesea 6 éves gyermek tanköteles. Ha jól meg-
termett, szépen kifejlődött a gyermek, akkor, 
ha még a beíratáskor, tehát szeptember hó 1-én 
hiányzik 1—2 hónap, fölvehető; de ha január-
ban vagy februárban tölti be a 6. éve , semmi 
körülmények között föl ne vegyük. Minden 
tanulóra nézve a tanítás egyfolytában 45 perc-
nél tovább nem tarthat, erre 15 percnyi pihenő 
következik, tanóra a szó régibb értelmében tehát 
már nincs, hanem van tanítási idő és pihenőidő. 
Am B irgerstein dr. ezzel sem éri be. 0 kifejti, 
hogy 6 éves gyermeket fél óránál tovább egy-
folytában komolyan foglalkoztatni nem szabad, 
sőt írni: 5, legfeljebb 10 percnél tovább nem 
engedné a 6, de még a 7 éves gyermeket sem. 
Szerinte 5, legfeljebb 10 percnyi írás után 
valamely tesi mozgás kerül sorra, aztán foly-
tatható az írás újra. Ez a követelmény kissé 
nyugtalaníthatja a tanítót. A tanító köteles 
bizonyos mennyiségű anyagot földolgozni ; dara-
bos munkának darabos az eredménye is. Már 
most mit csináljon ? Másrészt a gyermek egész-
sége fontos ; jelentősebb, mint a tudása. A 
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zsenge korban írással tönkresilányított szem 
ki nem javítható, holott az írás mestersége 
később is, habár nehezebben, de mégis el-
sajátítható. 

Azonban az írásnak szemrontó hatása nem-
csak: a huzamos ideig való írás-munkától, tehát 
a szemnek megerőltetésétől származik, hanem 
onnan is, hogy az iskolai tábla, melyre a tanító 
előír a hátulsó padsorokban ülő gyermekeknek, 
oly távol esik, hogy nekik szemük erős meg-
feszítése révén jut csak a betű képe a látóidegre. 
Laikus ember azt tanácsolhatná: hát ne írjon 
elő a tanító a nagy táblára, írjanak a gyer-
mekek előírási mintából. Igen ám, csakhogy a 
pedagógiának is van köze ahhoz, hogyan tanít-
suk a gyermeket ! A pedagógia pedig azt tartja, 
hogy a tanulónak látnia kell, miként keletkezik 
a betű, nem pedig kész betűt lemásolnia. A 
másoltatás csak csépeltetés, de nem tanítás. 

Azt gondolom, tudnánk mi valahogy mind a 
két bajon segíteni és araellett az iskolai rendet 
fönntartani és a tanulókat is rendhez szoktani. 
Ugyanis ezt az eljárást ajánlanám megpróbálni: 
a tanító előírja a megismertetendő betűt. A 
3 utolsó padsor tanulóinak kivételével a többi 
utána írja; an rg 5 percig írnak, készülődik a 3 
utolsó padsor; a 3 első padsorban ülő gyerme-
kek adott jelre irkáikkal, tábláikkal fölkelnek, 
átadják helyüket a hátulsó padban ülő társaik-
nak; most ezek foglalják el az első padsorokat, 
írnak 5 percig, fölkelnek és helyeiket vissza-
veszik. Ezáltal meg volna a kongresszuson hatá-
rozatilag elfogadott 5 perc is, meg a mozgás 
is, és az iskolai rendnek helyes vezetés és gon-
dos felügyelet mellett nem kellene meglazulnia. 

Tudom én, hogy nagyon tok kartársam a 
fejét rázza és hiábavalóságnak mondja, sőt még 
válogatlanabb kifejezést is használ ennek az 
ajánlottam eljárásnak jellemzésére, de nem riadok 
vissza; próbálja meg a 30.000 tanító közül 50, 
vagy akár csak 20. Fölteszem, hogy ennyi lelkes 
tanítója van édes hazámnak. Kérem, az iskolai 
egészség nem csupán pedagógiai kérdés, hanem 
hazafiúi kérdés is. Banketten hazafiságról szó-
nokolni nem nagy dicsőség, sőt olcsó népszerűség-
hajhászás; hanem ott, az iskola négy falai közt, 
ahol senki sem látja, mit mivelünk, senki sem 
tudja, mire törekszünk, ott, az iskolában gondolni 
a magyarok Istenére, ott esküdni neki hűséget 
arról, hogy a magyar gyermeket erős, egész-
séges, értelmes emberré neveljük, az méltó a 
magyar hazafias érzelmű tanítóhoz. 

Ne higyjétek ám, mngyar tanítók, hogy mi 
vagyunk a soviniszták. Látnátok, hallanátok 
az angol, a francia, a német tanítót, de nem 
a gyülekezetben, nem a banketteken, hanem az 
iskolában! Hogy önti a gyermek lelkébe a nemzeti 
érzést! Hogy őrzi, óvja, hogy baja ne essék! 

Természetes, hogy nem elég, ha a gyermek 
írásánál csak arra ügyelünk, hogy 5, esetleg 
10 percnél tovább egyhuzamban ne tartson, de 
még arra is kell kiváló figyelmet fordítanunk, 
hogy az írás közben helyesen tartsa testét. A 
helyes testtartás nem csupán a szemet védel-
mezi, hanem a hátgerincet, meg a mellkast, a 
tüdőt is. Hogy kedves kartársaim ne kény-
szerüljenek 5 percnél tovább olvasni, megszakí-
tom ezt a közleményt és egy következő cikk-
ben folytatom a kongresszus tárgyalását. 

(Budapest.) Schön József. 

IY-ik nemzetközi gyermekvéd« 
kongresszus. 

A XX-ik század teljes joggal nevezhető a 
gyermek száza dának, mert eddig sem a tudo-
mány, sem a törvény, sem a hatóság, sem a 
társadalom oly szorgalmasan, oly alaposan, 
mélyen és oly buzgcn nem foglalkozott a gyer-
mek tanulmányozásával, a gyermek egyénisé-
gének megismertetésével és a gyermek testi és 
lelki bajainak gyógyításával és védelmezésével, 
mint a jelen században. Nemcsak egyes tudó-
sok és filantrópusok, hanem a különféle nem-
zetek összes tudósai és emberbarátai egyesül-
nek ezen magasztos cél biztosabb, eredménye-
sebb elérésére. 

Már a mult század vége felé, 1896-ban meg-
nyílt Firenzében az első, és már 1898-ban volt 
Budapesten a második gyermekvédő kongresszus, 
az utóbbi Bakovszky István elnöksége alatt ; 
a hazai tagok száma 690-re, és a külföldi 
tagok száma 88-ra rúgott. A budapesti kon-
gresszussal kapcsolatos kiállítást 14.000 láto-
gató tanulmányozta, és ezen kongresszus érdekes, 
tanulságos, Sdierer István titkár úr által szer-
kesztett naplója gazdag, becses tartalma miatt 
érdekes olvasmány és tanulmány. 

Ezen század elején, 1902-ben következett a 
Londonban tartott n i - i k nemzetközi gyermek-
védő kongresszus és ezen évi szeptember végén 
lesz Berlinben a IV-ik nemzetközi gyermekvédő 
kongresszus. 

Vannak tudósok, kik általában ezen nemzet-
közi gyűlések fölött pálcát törnek, se szüksé-
gesnek, se hasznosnak nem tartják, mert a 
népek szokásra, jellemre, szükségletekre nézve 
eltérnek egymástól és a tagok nagyrésze a tár-
gyalási nyelveket nem is érti és nem is beszéli. 

De ezen vélemény nagyon téves, mert épen 
azért, hogy a népek hitükre, nyelvükre, szoká-
saikra és műveltségükre nézve különböznek 
egymástól, azért célszerű, hogy egymást tanul-
mányozzák, megismerjék, becsüljék és szeressék, 
mire a nemzetközi gyűlések bő alkalmat adnak. 
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En pl. nagyon érdemes és hazafias tettnek 
tekinteném, ha néhány magyar vezérférfi oly 
magyarországi általános tanítógyűlést rendezne, 
amelyben a különféle hitfelekezetű és nyelvű 
tanítóegyesületek képviselve volnának azon 
célból is, hogy ott oly tételeket lehetne tudo-
máayosan, tárgyilagosan tárgyalni, melyek a 
vegyes, t. i. a különféle hitfelekezetű és nyelvű 
iskolában való pedagógiai eljárásra és módszerű 
tanításra vonatkoznának, hogy ezáltal a ma-
gyarországi tanítóság érezze, átlássa, mily szük-
séges és lehetséges az egész magyarországi 
ifjúságban a hazafiság, az összetartás, az egyet-
értés szellemét ébreszteni és kiképezni. A nem 
zetközi kongresszusoknak nemcsak az a céljuk, 
hogy a nemzetek egymást ismerjék, becsüljék 
és szeressék, hogy egymástól tanuljanak és 
ezáltal gyorsabban haladjanak, hanem hogy a 
különböző szellemi erők egyesítése által a tu-
dományok is gyarapodjanak, növekedjenek. 

Ha a berlini kongresszusnak javaslatba hozott 
és alant fölsorolt du.-gazdag sorrendjét átolvas-
suk, már meggyőződhetünk ezen nemzetközi 
tanácskozások fontosságáról, hasznáról, a kü-
lönböző nemzetek egyesülése, összeköttetése, 
együttműködése üdvös következményeiről. 

Minden tudomány az utolsó században óriási 
haladást tett és ezen örvendetes eredmény fő-
oka a nemzetek tudósainak gyakrabbi közvet-
len érintkezése, a szellemi erők egyesülése, az 
asszociáció; pl. a neveléstan az utolsó század-
ban tartalmára és terjedelmére nézve annyira 
gyarapodott, hogy egyes ember nem volna 
képes ezt tökéletesen fölfogni, kutatni, tökéle-
tesíteni ; különben szükséges volna, hogy az 
illető nemcsak pedagógus, hanem anatómus, 
fiziológus, biológus, pszichológus, testi és lelki 
orvos, politikus, jogász, statisztikus, nemzet-
gazdász, filológus, történész, néppszichológus, 
emberbarát egy személyben volna, ami a lehe-
tetlenségek közé tartozik. A munka fölosztása 
föltételezi egyszersmind a munlca központosítá-
sát. De nincs szándékom a nemzetközi kon-
gresszusok előnyeiről beszélni, hanem célom 
a IY-ik nemzetközi idei berlini kongresszus 
javaslatba hozott pedagógiai tételeit közölni, 
egyszóval a t. olvasó figyelmét az idei Berlin-
ben megtartandó IY-ik nemzetközi gyermek-
védő kongresszusra irányítani. 

Míg a budapesti Il-ik nemzetközi gyermek-
védő kongresszus 5 szakosztályból állott, a 
berlini kongresszus különféle tételeit 9 szak-
osztályban fogja tárgyalni. 

Az 1. szakosztály: a gyermekek általános 
érdekeire vonatkozó javaslatokat ; a 2. szak-
osztály: orvosi és gyermekgyógyászati tétele 
ket ; a 3. szakosztály : a gyermek erkölcsi 
javulására vonatkozó kérdéseket; a 4. szak-

osztály : a gyermek szellemi emelkedését ; az 
5. szakosztály : pedagógiai kérdéseket ; a 6. szak-
osztály : jogi kérdéseket ; a 7. szakosztály : nem-
zetgazdászati tételeket; a 8. szakosztály: jóté-
konysági tételeket; a 9. szakosztály: ember-
baráti kérdéseket fog tárgyalni 

Ez a cikk csak az 5. szakosztály számára 
javaslatba hozott kérdések fölsorolásával és ezek 
igen rövid tárgyalásával kíván foglalkozni. 

A pedagógiai szakosztály tétélei a következők : 
I. A gyermekeket a nemi életről a családbau 

vagy az iskolában világosítsuk-e föl? 
II. Előnyei és hátrányai mind a két nem 

együttnevelésének (coeducatio) az iskolákban. 
III. A pozitív vagy az ideális irányt jobb e 

alkal nazni a gyermekek nevelésénél? 
IY. Nem volna e szükséges a házi föladvá-

nyokat megszüntetni. Ezen intézkedés előnyei 
és hátrányai. 

V. Különbség javítás (correctio) és büntetés 
közt. 

VI. Külön iskolák az elmaradottak számára 
és ezen intézetek már tapasztalt előnyei. 

VII. Az életműtan és a lélektan tudásának 
fontossága a tanítás és az egyéni nevelésre 
nézve, tekintettel minden egyes növendék jelle-
mére és véralkatára. 

VIII. A tanító- és tanítónőképző-intézetek 
mintaszerű szervezése, tekintettel az elméletre 
és a gyakorlatra és az eddig szerzett tapaszta-
latokra. 

IX. Vándorló, ingyenes és jól rendezett iskolai 
könyvtárak haszna azon célból, hogy ezáltal 
megóvjuk az ifjúságot a ponyvairodalom olva-
sásától. 

X. Szükséges-e, hogy minden iskolai osztály 
számára a növendékek maximumát meghatá-
rozzuk ? 

XI. Hogyan legyenek az iskolai épületek 
építve, hogy megfeleljenek az egészségtan és 
neveléstan követelményeinek ? 

XII. Nem volna-e célszerű beszüntetni a 
hivatalos vizsgálatokat vagy ezeket átalakítani 
vagy ezeket helyettesíteni gyakorlatibb eszkö-
zökkel, hogy ezáltal jobban ellenőrizhessük a 
növendékek képességeit ? 

Ezen 12 javasolt kérdésből a kongresszus 
csak néhányat fog kitűzni a nyilvános tárgya-
lásra, több kérdés már meg volt vitatva az előbbi 
tanítógyűléseken, lásd pl. a magyarországi nép-
tanítók IV-ik egyetemes gyűlésének naplóját 
(1891), a Il-ik országos és egyetemes tanügyi 
kongresszus naplóját (1898) és a magyarországi 
néptanítók Vl-ik egyetemes gyűlésének napló-
jat (1905). 

Az alábbiakban néhány javasolt kérdésre 
röviden néhány vezérelvet kívánok kifejteni. 
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Vezérelvek az I. kérdéshez. 
a) Az 1. kérdéssel néhány tanító és orvos 

már a mult század második felében foglalko-
zott, különösen a tanítók figyelmét az iskolában 
elterjedt titkos bűnre : az önfertőzésre irányí-
tották, szükségesnek tartották a gyermekeket 
azon káros, természetellenes, egészségtelen 
bűnre figyelmeztetni és ajánlották azon eszkö-
zöket, melyek által a gyermekeket óvni és gyó-
gyítani lehet ezen ragályos bűntől. 

h) A legfontosabb ismeretek közé tartozik 
az egészségtan, mert „mens sana in corpore 
sano" egy régi, már Juvenal által kimondott 
igazság. Az egészség fönntartása nemcsak a 
táplálko ási, érzési és nozgási rendszer egész-
ségétől, hanem a szaporodási rendszer egészsé-
gétől is függ. 

c) Csak tévedés, előítélet és hamis szemér-
mete-ség voltak az okai, hogy eddig sem a 
szülök, sem a tanítók a nemi életről egy szó-
val sem tettek említést, hogy pl. a tanító-
szeminárium számára írt egészségtani köny-
vekben a szaporodási szervek egészségtani 
ismerete egészen hiányzik. 

d) Óvni kell az ifjúságot mindazon szoká-
soktól, mindazon rossz példáktól, erkölcstelen 
képektől, daloktól, beszélgetésektől, táplálékok-
tól, italoktól, henyéléstől, játékoktól, olvasmá-
nyoktól, képzetektől, melyek a nemi szervek 
egészséges fejlődésére káros hatást gyakorolnak. 
Erre nézve már Chrysostomos (az aranyszájú) 
figyelmeztette kartársait, midőn a következő-
ket mondotta: 

„Gyermekeinkkel époly óvatosan bánjunk, 
mint a gyertyával ! A cselédeket, kik nekünk 
a gyertyát meggyújtják, folytonosan arra figyel-
meztetjük, hogy azzal ne menjenek olyan helyre, 
ahol sok széna vagy éghető anyag fekszik, 
hogy valahogy egy szikra oda ne vetődjék és 
így az egész ház meggyúladjon. Azért gyer-
mekeink szemeit oda ne irányítsuk, ahol sze-
mérmetlen cselédek és kéjhölgyek azokban tüzet 
gyújthatnának. Óvjuk meg gyermekeink sze-
mét és fülét, de különösen fülét, hogy aljas 
dalokat ne halljanak, hogy ezáltal lelkük meg 
ne mérgeztes ék." 

e) Szoktatni kell a növendékeket a murk ára, 
az erkölcsképző olvasmányokra, a korai föl-
kelésre, az illedelem és az észtét'kai szabályok 
gyakorlására, az önuralomra, a nélkülözésekre 
és lemondásra, különösen gyakorolni kell az 
ifjúságot arra, hogy minden erkölcstelenséget 
leküzdjön, minden oly vágyat már kezdetben 
elnyomjon, melyet az ész, az esztétikai érzék 
megvet, utál. 

f ) A hit- és erkölcstan, a természetrajz, az 
egészségtan, az irodalom, a művelődés törté-

nete elég alkalmat adnak arra, hogy az ifjú-
ságot koruk és egyéniségük szerint fölvilágo-
sítsuk a nemi élet felől ; csak a kellő hangtól, 
a tapintatos módszertől függ a kívánt eredmény 

g) Elsősorban a szülők kötelessége gyerme-
keiket testileg és erkölcsileg nevelni, ápolni és 
ha az iskola és a felnőttek oktatása e tekin-
tetben is teljesíti kötelességét és a föntneve-
zett tantárgyakat ezen cél elérésére is hasz-
nálja, akkor a szülők képesek lesznek gyerme-
keiknek üdvös tanácsot adni, hogy tudják ma-
gukat és családjukat boldogítani. 

h) Az iskola és a család mellett a házi és 
az iskolai orvosok föladata a szülőket és a 
tanítókat támogatni és a fölserdülő ifjúság 
egészségét, életét figyelemmel kísérni. 

i) Mivel ezen tananyag és helyes mód-
szeïének ismerete még nincsen eléggé elter-
jedve, célszerűnek tartom a „Magyar Peda-
gógia" e havi folyóirata szerint néhány, a nemi 
életre vonatkozó hasznos művet ajánlani, t. i. 
1. „Az egyetemek és főiskolák polgáraihoz" írta 
dr. szentlőrinczi Liebermann Leó. Kiadja a 
budapesti egyetem orvostudományi tanártes-
tülete. 

2. „Worte der Eltern an die Schulmündigen 
Söhne", dr. Alois Flachar, Wien. Gesunde Er-
ziehung c. egyesület kiadása. 

3. „Das Buch der Eltern. Praktische An-
legung zur häuslichen Erziehung der Kinder 
vom frühesten Alter bis zur Selbstständigkeit" 
v. Karl Appel. 5. Auflage. Frankfurt a. M. 
Diesterweg. 

4. „Das sexuelle Leben und seine Bewertung 
in der Erziehung der Kinder." Ein Beitrag zur 
Aufklärungsf'rage v. Wilhelm Th. Donau-
wörth, 1905. 

Vezérélvek a III. kérdéshez. 
a) Az emberiség története mutatja, hogy a 

képzelötehetség korábban, s a józan gondol-
kodó ész későbben ébred. Az első tehetség szük-
séges az eszmény teremtésére és nyilatkozik a 
külön népeknél vallásukban, a másik gondol-
kodásmódja a pozitív ész inkább a természet-
tudományokban mutatkozik. 

b) A gyermek nevelése az egész emberiség 
fejlődésének utánzása, azért szükséges, hogy 
az ifjúság nevelésénél inkább az eszményiség 
(Isten, haza, nemzet, emberszeretet, a művészet 
szelleme) legyen a vezércsillag. 

c) A tanító személyisége, az ő lelkiismerete, 
lelkesülése, működése, erkölcsi életmódja, esz-
ményi gondolkodása és a gyermek miliője 
legyen az eszményképe, melyet a gyermek utá-
nozni vágyik. „Verba doeent, exempla trahunt." 

d) A biblia, a történelem, az irodalom a 
történeti képcsarnokban, az erkölcstan és a 
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széptan, a művészet legyen a legalkalmasabb 
tananyag az eszményi nevelésre. 

e) De az is szükséges, hogy az ifjúságot a 
gyakorlati életre neveljük, azért az ideális 
irány mellett a pozitív irányt is alkalmazni 
kell. Mind a két irány egyesítve képezi az 
összhangzó nevelést. Ideálisan kell gondolkodni 
és reálisan kell cselekedni. 

f ) A pozitív irányt alkalmazzuk inkább a 
természettudományok ideális tanítása és a mun-
ká:a való nevelés alkalmából. Azért kívánja 
az új korszellem, hogy a jelen iskola ne legyen 
a tiszta tanulás, a bemagolás, hanem a munka 
iskolá'a, nem a memorizálás, hanem a munka, 

v a tett, a cselekvés iskolája. 

Vezérelvek a XII. kérdéshez. 
I. A nyilvános iskolai vizsgálat célja: 
1. A gyermekeket biztos föllépésre, lélek-

jelenlétre, önuralomra kell szoktatni. 
2. A gyermekek önérzetét, öntudatát, becs-

vágyát fölébreszteni, ntmesíteri . 
3. A gyermekeknek örömnapot szerezni, kü-

lönösen a szorgalmas, erkölcsös magaviseletű 
gyermekeket buzdítani, a rest, rendetlen gyer-
meket javítani. 

4. A közönségnek, a szülőknek alkalmat 
adni, hogy meggyőződjenek a gyermekeknek 
nemcsak szellemi haladásáról, hanem az erkölcsi 
nevelés eredményéről is. 

5. A község, a szülők és az iskolabarátok 
érdeklődése, az iskola iránti jóindulat fölkeltése 
és fönntartása. 

6. A tanítónak alkalmat adni, hogy a kö-
zönség a pedagógia hatalmát, művészetét ismerje, 
a tanítót tisztelje és becsülje és a szülők és 
tanítványok háláját megszerezze. 

7. Hogy a tanító a szakértő elöljárójának 
kötelessége teljesítéséről, helyes módszeréről, 
pedagógiai eljárásáról bizonyítékot adjon. 

H. Hogy ez a cél elérhető legyen, szüksé-
ges, hogy a vizsgálat az igazságnak, az igaz-
ságosságnak és az emberszeretetnek megfeleljen. 
Ennek következtében a következőkre kell 
vigyázni : 

a) A vizsgálat ne szolgáljon a szülők csalására. 
b) Ha a tanuló már előre tudja, micsoda 

kérdést fog a tanító hozzá intézr.i, ha a vizs-
gálat napján a tankönyvet használhatja, ha a 
súgás meg van engedve, ha a bemutatott irkák 
nem az egész év munkálatait, rajzait, fogal-
mazványait, számtani, nyelvtani, irálytani ki-
dolgozott föladványait, hanem néhány nappal 
a vizsgálat előtt készített iratokat mutatják be, 
ha a tanító csak a legtehetségesebb gyerme-
kekhez, a gazdag szülők gyermekeihez intéz 
vizsgálati kérdéseket, ha a tanító a félénk, vér-
szegény tanulót nyilvánosan sérti, ha a tanító 

nem bírálja igazságosan, ha a tanító csak az 
emlékezet eredményeit és nem a gondolkodó, 
a képzelőtehetség haladását mutatja be, ha 
a tanítónak nem sikerült már az egész évi 
működése által növendékeinek és a szülőknek 
szeretetét megszerezni, ha a szülők a vizsgálat 
rendjét háborgatják, ha a vizsgálati elnök 
tapintatlan eljárás helytelen kérdései által a 
tanítót és a tanulókat zavarba hozza : akkor a 
föntnevezett fontos célokat elérni nem lehet. 

III. Igaz, hogy most sok tanító a nyilvános 
iskolai vizsgálatot károsnak és beszüi tetendő-
nek tartja, ez a reform ú j ugyan, de nem jó. 
Ott, ahol a tanító szeretettel és a vizsgálati 
elnök tapintattal működik, ott a vizsgálat valódi 
iskolai vagy községi ünnep. „Ki mint vet, úgy 
arat." 

Szívesen közöltem volna még néhány peda-
gógiai kérdéshez a vezérelveket, még nagyobb 
kedvem lett volna a 3-ik és 4-ik szakosztály 
tételeit magyar fordításban fölsorolni, ha a 
Néptanítók Lapjának tere ezt megengedné; 
azért befejezem ezt a cikket, azon kívánattal, 
hogy bár lehetővé tenné a kormány és a köz-
ségi iskolai hatóságok a tanítóknak a Ber-
linben megtartandó gyermekvédő kongresszus 
látogatását, mert ez nemcsak az illető ta-
nítóknak és iskoláiknak, hanem sz egész hazai 
iskolaügynek hasznára, üdvére válnék. 

(Budapest.) Léderer Á. 

Magyarország földrajzának 
tanítása. 

E lapok hasábjain emlékezünk meg erről az 
ismereti ágról és annak tanításáról. Azért itt 
és .nem másutt, mert e lapok hasábjain e sorok 
messzebbre eljutnak. A tárgyat illetőleg pedig 
azért í runk épen a földrajzról és annak elemi 
iskolai tanításáról, mert ennek a tárgynak úgy 
elveiben, mint tanításában nagyok a fogyat-
kozások. 

A használatban levő elemi iskolai földrajzok 
ugyanis némi előleges berendezkedés és a szo-
kásos alapfogalmak nyújtása után egyszerűen 
elsorolják az ország megyéit, ezekben a neve-
zetesebb városokat és ugyancsak a megyéknek 
a keretében az itt található hegyeket, folyókat, 
emberi foglalkozásokat stb. Végül összetevő 
módszer alapján összeállítják ezekből a politikai 
és természeti alkotórészekből magát mint leg-
nagyobb egészet : az országot. És ezzel a sovány-
sággal az egész földrajzi könyv nemzeti födele 
le is zárul. 

Az ilyen földrajzi könyvek és az ezek nyomán 
haladó tanítások ellen természetesen többrend-
beli kifogásaink vannak. Ezek a kifogások 
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részben tanmeneti természetűek, részben az 
anyag minőségére és beosztására vonatkoznak. 

Tanmeneti kifogásainkat azért hangoztatjuk, 
mert mi a földrajz tanításánál divatos, úgy-
nevezett reális szintézist a tanításnak bizonyos 
érettségi fokán túl merőben céltalannak, nehéz-
kesnek, sőt, ha szabad ezzel a kifejezéssel él-
nünk: vaknak is találjuk. Meg is mondjuk, 
miért. Az elemi iskolai földrajztanításnál ugyanis 
az összetevő tanmenet, tehát a részekről előbb 
a kisebb, azután a nagyobb egészekre való 
lépések csak akkor és ott indokoltak, amikor 
és ahol a gyermek a közvetetlen szemlélet 
hatása alatt állhat. Ez a lépesről lépésre, vagy 
hogy stílszerűen fejezzük ki magunkat: ez a 
közelebbiről a távolabbira való haladás minden-
esetre nemcsak indokolt, sőt egyenesen köve-
telményszerü is a földrajzi fejezetek első bekez-
déseinél, mint az iskola, udvar, utca, város, 
környék ismertetésénél, mert a további lépések 
biztossága végett ezek az állomások a közve-
tetlen szemléletekben igen kiadósak. Ámde a 
reális szi tézisnek innen való továbbvitele és 
további alkalmaflankodása épen olyan illuzórius, 
mint mikor valaki a szárazföldön tesz úszási 
kísérleteket és ebbeli kísérletezésében azt hiszi 
magáról, hogy ő valóban az Adria hullámain 
ringatózik, holott csak a szárazföldet paskolja 
kezeivel és rugdalja lábaival. Szakasztott ilyen 
az efféle földrajzi könyvnek és az ennek csapá-
sán haladó tanításnak is a környék ismertetésén 
túl való szintétikus kalandozása is. Az ilyen 
földrajzi könyv, tehát tanítás is, még mindig 
azt- hiszi itten is és abban a boldog illúzióban 
él, hogy még mindig közvetetlenül szemléltet, 
holott már túl van annak a határmesgyéin. 
Lévén ezentúl már nem a természet, hanem a 
maga árva szegénységében csak a papíros az 
egyedüli szemléltető eszköz. 

De máskülönben sem helyeseljük a reális 
szintézisnek a környék ismertetésén túl ezt a 
szokványos alkalmazását. Részben azért, mert 
az eddigi tanítás anyagából a gyermek mái-
elég előleges szemléleteket merített arra, hogy 
ezekből az előleges szemléletekből az analógia 
törvényénél fogva a továbbiakat minden nehéz-
ség nélkül megértse. Értvén itt ezt a szemlé-
letet úgy po itikai, mint természeti vonatkozá-
saiban. Nevezetesen, hogy mi is szemléletesek 
legyünk: megalkothatta magának a megyéknek 
és az országnak szerényebb, de főbb vonásaik-
ban hasonló mozg ísú elemeit és egyben hason-
latos formáit, mint a családot és ennek fejét, 
a helységet és ennek fejét, a járást és ennek 
fejét és ezeknek mozgásait is. Természettani 
tekintetben pedig a hegyeket, folyókat, szántó-
földeket és ezeknek terményeit stb. Mi szükség 
itten tehát tovább fűzni a ..reális szintézist, 

mikor ezen a határon túl már — bocsánat az 
ismétlésért — csak a papíros é- a beszéd, nem 
pedig a közvetetlen szemlélet uralkodik. És 
ennek az alapján csak az analógia irányítja a 
tanítást. Nem egyéb ez, mint a szárazföldön 
az Adriában való úszás. 

De kifogásoljuk a reális szintézisnek az 
említett határon való további barangolását 
azért is, mert lépéseiben roppant nehézkes, 
látásában pedig: vak. A szintétikus módszer 
ugyanis, mint a drótostót, megyéről megyére 
vándorol. Eközben természetesen rajzoltat is ! ? 
Tehát míg egyrészről Deák Ferenci óvatossággal 
halad, másfelől piktori allűrökkel is kacérkodik. 
Amilyen haszontalan munka az egyik, épen 
olyan értéktelen a másik. Az ilyen szuszogó és 
cifra tájképező menetelés mellett a gyermek, 
mikorára a 4 —5 megyének a határmesgyéjéig 
ér, már annyira megunja ezt a vontatott mene-
telést, hogy a többire már nem is igen kíváncsi. 
Miért ? Mert a tanítás lassúsága nem az ő moz-
gékony lelkének felel meg. A piktori részlet 
még valahogyan önt inaiba és ásítozó lelkébe 
némi erőt. De végre ezt is megunja. Mert látja, 
hogy az egyik épen olyan, mint a má ik. Egy-
szóval, mert az egész csupa egyformaság. De 
emellett a turkáló vakondokút mellett a gyer-
mek egész éven át nem is lát tulajdonképen 
semmit. Csak az év végén ébred annak a tuda-
tára, hogy ő tulajdonképen a szép Magyar-
országon jár. 

Látszik, hogy a földrajz tanításának ez a 
méltán annyira fölkapott, de túlságba vitt mód-
szere mennyire nem felel meg már a tanítás 
derekán sem a pedagógia, de még a polgári 
józanság követelményeinek sem. Piktori része 
pedig igazán nem egyéb közönséges időrablás-
nál és szédelgésnél, melyet egyenesen el is 
kellene tiltani. Mert hiszen itten nem az a cél, 
hogy rajzoltassunk, hanem hogy az ország 
alkotórészeinek: a megyéknek, a hegyeknek, 
folyóknak stb. az alakjait és helyeit bemutassuk. 
Amit pedig, már bocsánat, de Kogutovitz mégis 
csak jobban elvégez, mint bármely gyermek, 
de még bármely tanító is. , 

A dolognak tehát idáig az a veleje, hogy 
az elemi iskolában a földrajzot addig, míg a 
közvetetlen szemlélet lehetősége fönnáll: minden-
esetre a reális szintézis alapján kell tanítani. 
De ezentúl, mivel ez a tanmenet itten már nem 
egyéb, mint önáltatás és még hozzá nehézkes 
is, de meg vak is : az analitikus módszer alkal-
mazandó, mert ez könnyebb mozgású is, de 
meg nélkülözi a vakságot is. 

Hogy a bevezetésben jelölt textusnak minden 
részére megfeleljünk, itt röviden fölemlítjük 
még azt a kifogásunkat is, hogy az elemi isko-
lában használatos kézikönyvek a földrajzzal 
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kapcsolatos anyagot sem ölelik föl a maguk 
teljességében. Vagy lia felölelik is, nincs meg 
az egyes részek között a viszonylagos arány. 
Amilyen anyagú pedig a könyv, természetesen 
olyan nyomású a tanítás is, mert biszen ennek 
amaz a partitúrája. 

Tudvalevő, hogy az elemi iskolai földrajzi 
könyveknek egy födél alatt, eltérőleg a felsőbb 
iskolák enemü kézikönyveitől, három rés-?t kell 
tartalmazniok : a politikai földrajzit és ennek 
összes vonatkozásait. A természettani földrajzot 
és ennek összes vonatkozásait. Es végre a 
csillagászatiani földrajzot. De erről az utóbbi-
ról most nem szólunk. Amint látszik, a föld-
rajznak nagy a területe még a népiskolában is. 
A régiek, habár e tekintetben kissé túloztak is, 
nem is minden ok nélkül nevezték azt el az 
összes ismeretek foglalatának. Természetes, 
hogy bár az elemi iskola, ami az egyes isme-
retkörök terjedelmét illeti, igen szűkös határok 
közt mozog, a földrajz körében ezeket a fön-
tebbi elemeket habár rövidesen, mégis föl kell 
vennie, mert az elemi iskola, mint ilyen, minden-
oldalúságot és habár szűkebb terjedelemben is, 
de teljes bevégzettséget követel. 

Nos, ami az anyag minőségét c's viszonylagos 
mennyiségét illeti, elemi iskolai földrajzi tan-
könyveink és az ezeknek csapásán haladó föld-
rajzi tanításaink nem mindig felelnek meg 
ezeknek a követelményeknek. Amennyiben lap-
jaikon és tanítási eljárásaikban csaknem kizá-
rólag a politikai rész az uralkodó. Sőt bátran 
lehet állítani, hogy csakis ez. A természettani 
rész pedig csak mellékes. Mivel pedig a föld-
rajz nem annyira politikai, mint inkább termé-
szeti tudomány, természetes, hogy e tekintet-
ben úgy a földrajzi könyv, mint a tanítás sán-
tikál. Mert itten nem a politikai részt, hanem 
a természeti részt illeti meg az elsőség és a 
bővebb tárgyalás. M j 'g pedig, hogy kissé rész-
letezzünk, azért, mert sok emberi és más 
dologbeli tulajdonságnak, a faji vérmérséklet-
nek, az emberi élet igen sok mozgásának, ter-
mészeti vonatkozású alkotásainak, életmódjának 
stb. durváryai elsődlegesen sohasem az illető 
fajnak, mint ilyennek a szervezetéből hajtottak 
ki. Sőt ellenkezőleg, ezek a fajbán és emberben 
megnyilatkozó tulajdonságok az embert körül-
övező természetnek csak okozatai. így, hogy 
messzire ne menjünk, Magyarország lakosai 
vérmérsékletüket és az ebből folyó összes rossz 
és jó tu'ajdonságaikat távolról sem magukból 
merítették, hanem kapták attól a földtől és 
arnak tartozékaitól, ahol ezelőtt laktak és ahol 
most laknak. Bukle szerint a spanyolok és por-
tugálok is azért olyan hirtelenek, mert az őket 
környező szeszélyes időjárás váltja ki belőlük 
ezeket a lelki vibrációkat. Ezt a két példát 

csak azért hoztuk föl, hogy mennyire cé'tévesz-
tett az oly an tanítás és mennyire elhibázott az 
olyan tanköi yv, amely a földrajzot az elemi 
iskolában politikai tankönyvnek tolja föl akkor, 
amikor tudjuk, hogy úgysem az. 

Ezt a hibát az újabb tankönyvekben helyre 
kell ütni. még pedig úgy, hogy azokban a ter 
mészettani rész vegye át a vezetőszerepet. 

De a mostani földrajzi könyveket nem he-
lyeselhetjük beosztásaikban sem, mert az anya-
got zavaros összevisszaságban adják. Ez az 
egyidőben való többfelé nézés természetesen 
megfosztja azt átlátszóságától. Az ilyen össze-
visszaság olybá veszi ki magát, mint a mozgó-
fénykép. Látunk is valamit benne, de azért 
mégse látunk semmit. Az anyagot azért ebből 
a szemfényvesztő állapotából ki kell venni és 
faji sajátságaik szerint külön fejezetek alá kell 
gyűjteni. 

Végösszegezésükben pedig az elmondottak 
így szólanak : a reális szintézist a földrajzban 
a környék ismertetésén túl a reális analízis 
váltsa föl. A térképrajzolást, mint haszontalan 
időpocsékoló szédelgést be kell szüntetni. Az 
anyagban, mint elsőrangú tényező, a természet-
tani rész foglalja el az első helyet. Végre pedig 
a beosztás faji tulajdonságok szerint rendez-
tessék. Ennyit akartunk erről a témáról egye-
lőre elmondani. Azt hisszük, megszívelni való 
dolgok. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Külföldi szemle. 
Néptanítók egyetemi képzése Nagybritániá-

ban. A „Revue Pédagogique" nemrég érdekes 
cikket közölt a tanítók egyetemi kiképzéséről. 
Szól az eziránti németországi törekvésekről s 
a német viszonyokkal (annak idején a königs-
bergi tanítógyűlés ezirányú határozatairól mi 
is írtunk) szembeállítja azokat az országokat, 
ahol a néptanítók előtt már megnyíltak az 
egyetemek. Ezek között különösen érdekesek a 
nagybritániai viszonyok. Az angolszászokra 
nézve a tanítók és tanítónők kiképzése kitaní-
tás, „training". Azért ezeknek a képző-int^'ze-
teknek a neve is „Training Colleges". A nép-
iskolai tanítók előkészítése háromféleképen 
történik az angolszász országokban: vagy ki-
zárólag a szemináriumban, vagy a szeminárium-
ban és az egyetemen, vagy csak az egyetemen. 
Az angolszászok konzervatív érzéke, mint min-
den politikai és társadalmi intézményeiben, a 
régi intézményeket fenntartotta az újak mellett. 

Az angol-skót szeminárium hasonlít a német 
tanítóképző-intézethez. Abban különböznek egy-
mástól, hogy az angol tanítóképzőket többnyire 
a különböző egyházak (anglikán, wesleyáni, 
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skót, szabad, püspöki, katholikus stb.) alapí-
tották s nagyrészben még ma is birtokukban 
vannak. Nébány még most fennálló szeminá-
rium laikus egyesületnek köszöni keletkezését, 
melyeknek legrégibbje, a „British and Foréga 
School Society" azt az érdemet tulajdonít-
hatja magának, hogy 1817-ben az első szemi-
náriumot alapította. A mult század közepe-
táján kezdette az angol kormány támogatni a 
tanítóképző-intézeteket, ma az összes költségek 
75°/o-át fedezi. Angolországban a szemináriumok 
vagyis inkább a „Training Colleges"-ek, inter-
nátusok, Skóciában kizárólag externátusok. A 
növendékek három kategóriából állanak. Vagy 
mint király-ösztöndíjasok (Kingsscholars) lép-
nek be a kiállott felvételi vizsgálat után, vagy 
egy reáliskola végbizonyítványát hozzák, amely 
szabad belépésre jogosít, vagy vizsgálat nélkül 
az egyetemi jogosultságra szóló bizonyítvány-
nyal léphetnek a szemináriumba. Két év alatt 
annyira kell vinni a növendékeket, hogy taní-
tani tudjanak. A tanítók ezen előképzése az 
egyszerű népiskolai tanítói állások betöltésére 
elegendő volna, ha pontos határvonal állana 
fönn a népiskola és a reáliskola között. De ez 
Angolországban nincs úgy. A népiskola sok-
féleképen nyúl bele a reáliskolai tanításba. 
Azért terjedelmesebb tanulmányokra van szük-
ség, mint aminőket a szeminárium nyújt. Hosszú 
időn át Angolországban az a vélemény ural-
kodott, hogy az egyetem látogatása minden 

- pedagógiai előkészület nélkül mindenkit képe-
sít arra, hogy a reáliskolában tanítson. Ennek 
a nézetnek az volt a következése, hogy az összes 
reáliskolákban egykori oxfordi és Cambridge i 
növendékeket lehetett mint tanítókat találni, 
kik valamely okból tanulmányaikat nem foly-
tatták. De a népiskolák legjobb állásait is kezd-
ték elhódítani, úgy, hogy az egyszerű „school-
mastert" itt is kiszorították. Mivel az iskolák 
gyakran csak kereskedelmi vállalatok voltak, 
tanítóik egyetemi képzettsége vonzó reklámot 
képezett. E szomszédságnál fogva a néptanítók 
körében lassanként az a kívánság keletkezett, 
hogy előképzJsi iskolául ők is az egyetemet 
látogassák. 1886-ban legelőször alakult egy 
tanítói egyesület, mely föladatául tűzte ki, hogy 
ebben az érdekben működni fog. Üj egyetemek 
és egyetemi kollégiumok fölállítása törekvései-
ket nagyon megkönnyítette. Ma már elérték 
céljukat. A szeminárium minden növendéke ha-
tósága engedélyével egyetemi vizsgára készül-
het. Hogyha a szeminárium valamely egyetemi 
városban van, akkor joga ven neki a szeminá-
rium helyett az egyetemet vagy egészen vagy 
részben látogatni, csak a praktikus gyakorlato-
kat tartják meg a szeminárium gyakorló-isko-
lájában, és ebben részt kell vennie, azokat a 

költségeket pedig, melyek az egyetem látoga-
tása által származnak, a szeminárium fizeti oly 
pénztárból, melyet az állam e célra alapított. 
Némely egyetemi városban a miniszter engedé-
lyével, habár itt már szemináriumok vannak, 
úgynevezett „Day Training Colleges "-eket ren-
deztek be, ezek extern szemináriumok, ahol az 
egyetemet látogató növendékek számára gyakor-
lati pedagógiát tanítanak. Más egyetemi váro-
sokban a tanítók egész tanításukat az egyete-
men nyerik, gyakorlatilag pedig e városok 
népiskoláinak tanítói mellett foglalkoznak. Kez-
detben a leendő tanítóknak csak két évi egye-
temi képzést engedtek meg. most többnyire 
három évig maradnak. Ezáltal részükre lehe-
tővé válik, hogy úgy mint a többi diákok, az 
egyetemi fokokat végigjárják. Oly tanítók, kik 
az állam költségén nyerték egyetemi kiképzé-
süket, bizonyos számú éven át kötelesek a 
népiskolákban tanítani. Ritkáib tehát az az 
eset, hogy oly népiskolai tanítók, kik az egye-
temet látogatták, a népiskolát otthagyják, hogy 
más állásokra menjenek át. 

= ü j lakásbérosztályba sorozás. Mint a 
Pol. Ért. jelenti, a minisztertanács a pénzügy-
miniszter előterjesztésére Eger, Esztergom, 
Gyula, Igló, Kaposvár, Nagyenyed, Pápa, Sá-
toraljaújhely, Ungvár, Veszprém, Zalaegerszeg, 
Eszék, Varasd, Keszthely, Turóczszentmárton 
és Susák községeket a III. lakásosztályból a 
II-ba, 15 községet pedig a IV. lakásbérosz-
tályból a III-ba sorozott, még pedig az 
1907. évi III. lakásbér negyedétől kezdve, úgy, 
hogy e városokban és községekben alkalma-
zott állami tisztviselők a nagyobb lakásbér-
osztálynak megfelelő lakáspénzüket már az 
1907. III. lakásbérnegyedtől kezdve megkap-
ják. Ezenkívül a pénzügyminiszter előterjesz-
tésére a minisztertanács elhatározta, hogy 
Kolozsvár, Pozsony, Temesvár és Zágráb váro-
sokban állomásozó állami és vármegyei tiszt-
viselők, altisztek és szolgák részére mostani 
lakáspénzükön, illetve az altiszteknél és szol-
gáknál még a lakáspénz-pótlékon kívül az 
1907. év III. lakásbérnegyedétől kezdve lakás-
pénz természetével bíró lakáspénzpótlékot is 
ad. A szóbanforgó 15 község névsorát velünk 
nem közölték s így előre kijelentjük, hogy 
erre vonatkozó kérdésekre nem lesz módunkban 
válaszolni. 

• © i j o » 
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A viharágyú. 
— Mulatságos história. — 

A székesfőváros egyik kültelkéről, illetőleg 
annak egyik iskolájáról szól az ének. 

A székesfőváros áldozatkészsége valóságos 
palotát állított a kültelki lurkók számára, s 
igazi mintaberendezéssel látta el, hogy csodá-
jára jártunk többen a bűzhödt bdtdekről. Van 
ebben az épületben minden, de minden: elemi, 
ipar-, háztartási, slöjd- és hogy teljes legyen, 
még gazdasági iskolát is teremtettek mellé, 
gyönyörű fölszereléssel. Még olyan kis „ kölyök 
vasútja is van a trágyaszállításra. Meglehetős 
nagy területen tenyésztik itt a konyhák ertészet 
növényeit, szakem erek vezetése mellett; mivel 
pedig elég nagy a terület, az iskola igazgatója 
föltette magában, hogy még egy vihar ágyú 
beszerzésére valamiképpen rábírja a nemes 
Tanácsot, mert hiába, igen jó lesz védekezni 
a ménkű, akarom mondani a jégdarabocskák 
ellen. 

Már sok hónap gördült le az idő kerekén 
az igazgatónak: nem sikerült a terve. 
. Már-már a lemondás eszméjével foglalkozott, 
mikor a főváros szőlészetének föloszlatási híre 
hozzá is eljutott. Nosza, kapja magát a tevé-
keny direktor, lóhalálában nyargalt az ügy-
osztályba, hogy igazat tudjon. 

A hírt valónak mondták. 
— No, ha a lábam elkopik is az utánjárás-

ban, de annak a szőlőtelepnek egyik ágyúját 
megszerzem az iskolám számára! — mondá az 
igazgató, s szavának ura is lett, mert leírha-
tatlan sok herce-hurca után az egyik ágyút 
csakugyan megkapta. 

Boldogan sietett haza, újságolni a hírt. 
Állt az ágyú, széles torkával úgy tátogott 

fölfelé, mintha a világot akarná elnyelni. 
A kültelek polgárai csudájára jártak, amint 

meghallották az újságot (ezen a vidéken nincs, 
ismeretlen volt előttük), s kérdezősködtek, hogy 
mi a csuda az a nagy, tátot'szájú tülök? 

Hát aztán megmagyarázták nekik, hogy eső-
kergető szerszám. No, ozt a dühöngést leírni 
— úgy mondják a fültanuk — lehetetlen. 

A zsivajból néhány dörgő kijelentést jegyez-
tek meg a magyarázók : 

— Mit, esőt kergetni ? Arra való szerszám 
ez? Meg ne halljuk a szavát annak a gyalá-
zatos szerszámnak, mert ha csak egyszer pró-

bálják meg elhajtani az esőt, hát ammondók 
vagyunk, hogy ebbű az iskolábú nem marad 
kű-küvön. Kezdjük ezen a nyomorult szerszá-
mon, de hamar meg nem állunk ! Még ilyet ! 
Elhajtani az esőt!? Még ha jég közt aprófejsze 
esnék, akkor is — hadd essék ! Köll ide a víz ! 

Megjegyzem, hogy a nép örökkön-örökké 
esőért sóvárog, mert elég száraz a talaj. 

Szóval, hát volt viharágyú, de nem volt 
szabad lőni. 

Mikor én ott jártam, a viharágyút is meg-
pillantottam, hát biz én erről is szóbaeredtem 
a kertésszel, s kérdezősködtem, hogy lőttek-e 
mán vele s használt-e? 

A kertész gyilkos szemeket vetett rám, mintha 
apját-anyját megöltem volna, s azután tovább 
indult, otthagyott a faképnél. 

Bosszantott ez a csúnya eljárás, meg aztán 
izgatott a kíváncsiság is, hogy mi a fránya 
ütött ebbe a kertészbe, hát fülönfogtam a szol-
gát s az mesélte el ezt a históriát. 

A kertész tulajdonképen azért volt rám olyan 
veszekedettül dühös, mert a „lövést" említet-
tem. Tudniillik egyszer lehetett volna a vágyá-
nak Jegalább némileg eleget tenni, azaz, hogy 
lőhessenek s az sem sikerült — jól. Rákóczi-
ünnepkor gyönyörű szép idő volt, hát az atya-
fiák engedelmével a kertész hatalmasan meg-
töltötte az ágyút (no persze ! lehet lőni, hát 
szóljon az öreg tülök becsületeset, neesak holmi 
revolverpukkanást hallasson), hogy az örömnap 
fénye emelődjék, s aztán nagy ceremóniával — 
elsütötte. Akkorát szólt, hogy néhány atyafi 
ijedtében a földrevágódott, egy csomó meg 
futásnak eredt, mert a levegőben valami furesa 
dolgot látott röpködni, hogy eloszlott a füst. 

A kertész holthalványan állott az ágyújától 
nthány lépésnyire, s ijedten bámult a levegőbe, 
de a következő pillanatban már ő is befogta 
a csizmás lovait, s vitte az inait odább — az 
eresz alá, a fal mellé — védett helyre. Az 
emberek, akik eddig még együtt voltak s csen-
desen állva bámultak, amint a kertészt is ro-
hanni látták, mintha nyúllá váltak volna, úgy 
rótták keresztül-kasul a veteményes kertet, 
hogy előbb kiérhessenek a veszedelmes szer-
szám közeléből. 

— Mitől ijedtek meg? 
— A kertész, a „ t ű z m e s t e r j ó l megtömte 

az ágyút, de elfeledte levenni a tetejét, egy 
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istentelen nagy pléhdarabot, amit aztán ugyan-
csak fölvágott a puskapor ereje a levegőbe s 
az kalimpálódzott ott visszaestében ; ettől riad-
tak meg a — kengyelfutók. Féltette mindegyik 
az irháját, mert bizony, ha eléri, ki is szabja. 

Azóta a kertész, hacsak teheti, elkerüli azt 
a gyalázatos szerszámot, mely az ő ügyességén 
olyan csúnya csorbát ejtett. Említeni meg ő 
előtte? No iszen! Pláne a — lövést! 

A nagy fáradtsággal megszerzett jószág most 
teljesen nyitott szájjal tátong az ég felé, s míg 
csöndesen emészti, marja a rozsda, lesve-lesi, 
hogy mikor öml k szomjas torkába egy kis — 
záporeső, ha mindjárt aprófejszével vegyesen is. 

(Budapest.) Horváth Sándor. 

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

Köszönetét nyilvánította: gróf. Károlyi 
Gyula, Arad vármegye és Arad szab. kir. város 
főispánjának, aki a f. évi nyári szünetbea a 
néptanítók számára Aradon rendezett szlöjd-
tanfolyam költségeihez 926 K 65 f-t, továbbá 
Arad vármegye közönségének és A rad szab. 
kir. város közönségének, akik ugyanezen célra 
egyenként 600 K-t adományoztak. 

Kinevezte : Csepela Róza oki. óvónőt a per-
háti áll. óvóhoz óvónővé ; SzentpéUry Sándorné, 
szül. Kandó Katinka oki. óvónőt a borbándi 
áll. óvóhoz óvónővé; Lonkay Leona oki. óvó-
nőt a ziyugróczi áll, óvóhoz óvónővé; Má'ray 
Etelka oki. óvónőt a bánfalvi áll. óvóhoz óvó-
nővé; gr. Klebélsber Margit oki. tanítónőt az 
árapataki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Issépy 
Irén okL tanítónőt a nagyági áll. el. i.-k.-hoz 
r. tanítónővé ; Illics Mária oki. tanítónőt a 
kapnikbányai és Fábián Ilona oki. tanítónői a 
szoboticzai áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké; 
Janda Vilma oki. tanítónőt a sajóházai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Bovny István, Egri 
György, Barát Árpád, Schultz Lajos, Balta 
Béla, Barta Béla, Falcot Ilona, Skoda Mária, 
Muhoray Olga, Ilrabécsy Malvin, Bartáné 
Paris sa Biri, Muraközy Emilia oki. tanítókat, 
ill. tanítónőket a jászberényi belterületi áll. el. 
isk.-hoz; Végh Endre, Csikós József, Potens 
Miklós, Szalay Zsigmond oki. tanítókat a jász-
berényi külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
ilL tanítónőkké ; Fischer Gyula, Harbács Béla, 
Aczél István, Illés Mihály, Havranek Margit 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt az érdi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Gebe 
András, Kerényi Márton és Fiedler János 
miskolczi ág. ev. felek. isk. tanítókat a miskolczi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Németh Kálmán 
magyarlaki közs. el. isk. tanítót a magyarlaki 

új áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; Urbán Gizella 
oki. óvónőt a hosszút'alu-alszegi áll. óvóhoz 
óvónővé; Zágreán Tivadar oki. tanítót a szálvai 
áll. el.isk.-hoz r. tanítóvá; l'usa Zsigmond oki. 
tanítót a rónatájai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Viski, József tiszadobi ev. ref. tanítót a majos-
házai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Dimény Ilona oki. 
tanítónőt a do1 na völgyi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Jurányi Gusztáv oki. tanítót a lajosfalvai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sirbu Illés oki. 
tanítót a teregovai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kajdy Lajos fenesi ev. ref. tanítót a fugyi-
vásárhelyi all. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Zvonár 
Béla oki. tanítót a csanádpalotai ugari tanyai 
áll. el. isk. hoz r. tanítóvá ; Bartha Lajos oki. 
tanítót a magyarheripei áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Mohács István, Lucskay Jáaos, Dobra 
Dénes, Vass Lajos Rudolf és Szerényi Blanka 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt a czibakházai új áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Blés 
József oki. tanítót a bánrévei áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Picket Emilia oki. óvónőt a pápai 
áll. óvóhoz óvónővé; Mojtó Ferenc oki. tanítót 
a nagykelecsényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
IiáduUj Benjámin, Xautus Dávid és Császár 
Donát oki. tanítókat a csikszentdomokosi áll. 
el. isk. hoz r. tanítókká; Máté Ákos oki. tanítót 
a tiszalöki és Korányi Franciska oki. tanító-
nőt a báni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Papp Mihály edelényi ev. ref'. 
tanítót a munkácsi, Fried Róza oki. tanítónőt 
a klacsnói, Kelemen Eszter oki. tanítónőt a 
borsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nőkké ; Beis Erzsébet közs. óvón t a stószi áll. 
óvóhoz óvónővé; Barényi Albertina oki. tanító-
nőt az illavai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Dányi Hajnalka czobolyfalvi lóm. kath. tanító-
nőt a kúnft-.lvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Bernáth József és Thirring Ilona oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a sopronbánfalvai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Leskó József oki. 
tanítót a bunkóczi áll. el. isk. hoz r. tanítóvá ; 
Manksch Pál oki. tanítót a segesvári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Kulmann Ferenc besenyői 
közs. el. isk. tanítót a kúntelepi áll. el. isk. 
hoz r. tanítóvá ; Portéka Pál dereskei róm. 
kath. tanítót és Fritsch Loj/a oki. tanítónőt 
a borbándi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé : Göntér Paula oki. tanítónőt a pető-
szinyei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Thury 
Ilona oki. tanítónőt a magyarszentmihályi áll. 
el. isk. hoz r. tanítónővé ; Anclaházy Gizella 
bukaresti róm. kath. magyar el. leányisk. 
tanítónőt az abaújszántói áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Sárpataky Antal oki. tanítót a 
tarfului áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Tróján 
Malvin árapataki áll. el. isk. tanítónőt az isa-
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szegi áll. el. isk.- hoz ; Lazarics Miklós nagyági 
áll. el isk. tanítót az alsóporumbáki áll. el. 
isk.-hoz ; Szabó Matild kapnik^ányai és Paczálc 
Izabella szoboticzai áll. el. isk. tanítónőket a 
pancsovai áll. el. isk.-hoz; Márkus László sajó-
házai áll. el. isk. tanítót a somoskőújfalui áll. 
el. isk.-hoz; Borzsák Benő tiszalöki és Pataki 
Dávid báni áll. el. isk, tanítókat a monori áll. 
el. isk.-hoz; Rajka Sándor borsai és Halássrté 
Benedek Kornélia klacsanói áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt a munkácsi áll el. isk.-hoz; Fábik 
János kovaszinczi áll. el. isk. tanítót az új-
panáti áll. el. isk.-hoz; Vozáry Margit batyui 
és özv. Székely Károlyné szül. Halasy Gabriella 
sándorfalvi áll. el. isk. tanítónőket a munkácsi 
áll. el. isk.-hoz ; Zechmúster József csempesz-
kopáesi áll. el. isk. tanítót a kis martoni, Kovács 
József bőnyrétalapi áll el. isk. tanítót a esem-
peszkopácsi áll. el. isk. hoz ; özv. Magjerék 
Antalné szül. Mihály Irma csíkszeredai áll. el. 
isk. tanítónőt a nagyszebeni áll. el. isk.-hoz ; 
Donszky Margit pilisszentkereszti áll. el. isk. 
tanítónőt a budafoki, Kósa Ferencné született 
Horeczky Emilia nyúlhegyi áll. el. isk. tanító-
nőt a pilisszentkereszti áll. el. isk.-hoz; Buda 
Mihály békéscsa'oa-erzsébethelyi és Steffek Fe-
renc tatrangi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; 
Jászay Ilona abaújszántói állami elemi iskolai 
tanítónőt a breznóbányai állami elemi iskolá-
hoz; llerkner Oszkár tarfalui állami elemi isk. 
tanítót a majdankai áll. el. isk.-hoz; Varga 
Emilia gyorok-csángótelepi áll. állandó gyer-
mekmei edékházvezetőnőt a déznai áll. állandó 
gyermekraenedékházhoz ; Schwartzné Wozár 
Hermin hollóházai áll. el. isk. tanítónőt az abaúj 
szinai áll. el. isk.-hoz ; Tóth Janka abrudbányai 
áll. el. isk. tanítónőt a lupényi áll. el. isk.-hoz ; 
Vétek Sándor hevesi és Igonda János egri gazd. 
ism.-isk. áll. gazd. szaktanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Hanuszné Schuch 
Mária nagy tap olcsányi áll. el. isk. munkakép-
telen tanítónőnek évi 1260 K-t; Perv Mihály 
seprői gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 700 K-t ; Major Róza vihnyepeszerényi 
áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
1080 K-t; Szigethy János kisbajomi ev. ref. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 820 K-t ; 
Kovács Emilia czeglédi közs. munkaképtelen 
óvónőnek évi 380 K-t; Pataki Gyula torna-
kápolnai ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 620 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Puschitz Antal nyug. szikrai tanító özv., 
szül. Dunszt Magdolnának évi 300 K-t, négy 
kkorú árvájának pedig összesen évi 200 K-t; 
néh. Farkas József héjőkürti volt róm. kath. el. 
isk. tanító Erzsébet, Anna és Ilona nevű kkorú 
árváinak egyenként 100 K-t, együtt 300 K-t; 

néh. Záhora András csongrádi nyug. áll. el. 
isk. tanító özv., szül. Szörfi Annának évi 640 
K-t; néh. Sterk József bácsalmási róm kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Muró Máriának évi 
605 K 60 f-t, Aranka, Etel és Endre nevű 
kkorú árváinak egyenkét 100 K 93 f-t, együtt 
302 K 79 f-t, mindössze 908 K 39 f - t ; néh. 
Szlopovszky Péter rimakokovai ág. hitv. ev. el: 
isk. tanító özv., szül. Frohmann Máriának évi 
628 K 40 f-t. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét el-
rendelte: néh. Vajda Ferenc volt báni áll. el. isk. 
tanító Ferenc és Jenő nevű árváit a kecskemétibe, 
ill. a hódmezővásárhelyibe ; néh. Pongrácz Mihály 
volt abrudbányai áll. el. isk. tanító Irén és 
Katalin nevű árváit a kolozváriba ; néh. Bittrich 
János hotvát-csemei volt közs. el. isk. tanító 
Róza nevű árváját a kecskemétibe ; néh. Gyar-
mathy Imre hizéri volt róm. kath. el. isk. 
tanító Imre nevű árváját a kecskemétibe ; 
néh. Tóth Sámuel recskei volt ev. ref. el. isk. 
tanító Gyula nevű árváját a debreczenibe ; néh. 
Gálfalvi Ferenc sinfalvi volt áll. el. isk. tanító Er-
zsébet és Miklós nevű árváit a kecskemétibe; 
néh. Szalay Péter konczházai volt róm. kath. 
el. isk. tanító Ida nevű árváját a kecskemétibe ; 
néh. Rácz Imre damosi volt áll. el. isk. tanító 
Erzsébet nevű árváját a kecskemétibe ; néh. 
Varga Ferenc balmazújvárosi volt ev. ref. el. 
isk. tanító Katalin nevű árváját a debreczenibe ; 
néh. Mezei László mezőnagycsáni volt áll. el. 
isk. tanító Anna nevű árváját a kolozsváriba; 
néh. Am'mann János némethidasdi volt ág. hitv. 
ev. el. isk. tanító János nevű árváját a kecs-
kemétibe ; néh. Borovits József hernádvéesei 
volt róm. kath. el. isk. tanító József nevű árváját a 
kecskemétibe; néh. Szőke Gábor börvelyi volt ev. 
ref. el. isk. tanító Ilona nevű árváját a kolozs-
váriba; néh. Mihály falvi József szászdányáni 
volt áll. el. isk. tanító Erzsébet nevű árváját 
a kolozsváriba; néh. Nagy Mózes székelyboósi 
volt ev. ref. el. isk. tanító Emma nevű árváját 
a kecskemétibe ; néh. Pazuchanics György új-
szemerei volt gör. kath. el. isk. tanító György 
nevű árváját a kecskemétibe ; néh. Szini Péter 
beregszászvégardói volt áll. el. isk. tanító Jolán 
és Árpád nevű árváit a kecskemétibe ; néh. Róth 
József kláni volt róm. kath. el. isk. tanító Anna 
nevű árváját a kecskemétibe és Jozefa nevű 
árváját a hódmezővásárhelyibe; néh. Böször-
ményi János kisdobronyi volt ev. ref. el. isk. 
tanító Sándor nevű árváját a debreczenibe ; 
néh. Gálóczy Mihály hertneki volt róm. kath. 
el. isk. tanító Hermin nevű árváját a kolozs-
váriba; néh. Illyés József tunyogi volt ev. ref. 
el. isk. tanító Endre nevű árváját a debrecze-
nibe ; néh. Asztalos József tiszanánai volt ev. 
ref. el. isk. tanító Ilona nevű árváját a debre-
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czenibe ; néh. Létray István hárskúti volt róm. 
kath. el. isk. tanító Géza nevű árváját a deb-
reczenibe ; néh. Mátyás Mihály tiszaadonyi volt 
gör. kath. el. isk. tanító József nevű árváját 
a debreczenibe; néh. Szvályavcsik Bazil érse-
lindi volt gör. kath. el. isk. tanító Ottilia nevű 
árváját a koloz .váriba ; néh. Fekete Károly kis-
görgényi volt ev. ref. tanító Erzsébet nevű 
árváját a kolozsváriba ; néh. Grargya Márton 
hajdúszoboszlói volt ev. ref. el. isk. tanító Jolán 
és Géza nevű árváját a kecskemétibe; néh. 
Tatár György magjarpeterdi volt gör. kath. 
el. isk. tanitó Kornélia nevű árváját a kolozs-
váriba ; néh. Kovács Dénes köszvényesi volt 
róm. kath. el. isk. tanító Dezső nevű árváját 
a kecskemétibe, Béla nevű árváját pedig a 
hódmezővásárhelyibe ; néh. Kiss Sándor baracs-
kai volt ev. ref. el. isk. tanító Ilona nevű árvá-
ját a debreczeiibe; néh. Terebesi Timót bereg-
sárréti volt gör. kath. el. isk. tanító Anna nevű 
árváját a kecskemétibe; néh. Vecsei Sándor 
dobozi volt ev. ref. el. isk. tanító Irén nevű árváját 
a kecskemétibe ; néh. Molnár József nádud-
vari volt ev. ref. el. isk. tanító József és Ferenc 
nevű árváit a debreczenibe ; néh. Varga Pál 
paptamási volt ev. ref. el. isk. tanító Gyula 
nevű árváját a debreczenibe ; néh. Csupák Gás-
pár karámi volt áll. el. isk. tanító Aranka 
nevű árváját a kecskemétibe, Dezső nevű árvá-
ját pedig a hódmezővásárhelyibe ; néh. Pelriser 
Döme gyapjúi volt gör. kel. el. isk. tanító 
József nevű árváját a kecskemétibe; néh. Mon-
csák József ruszkóczi volt áll. el. isk. tanító 
Erzsébet nevű árváját a kolozsváriba ; néh. 
Bepka József hernádpetrii volt róm. kath. el. 
isk. tanító Nándor nevű árváját a kecskemétibe ; 
néh. TJngur Lajos íelsőkaznacsi volt gör. kath. 
el. isk. tanító Ágoston nevű árváját a kecs-
kemétibe; néh. Haláss Imre belényesi volt ev. 
ref. el. isk. tanító Géza nevű árváját a deb-
reczenibe ; néh. Kovács Imre Gyulai volt közs. 
polg. isk. tanító Imre nevű árváját a kecs-
kemétibe ; néh. Méhes János kesztegi volt áll. 
el. isk. tanító Miklós nevű árváját a debre-
czenibe ; néh. Pfneisd János nyúlási volt róm. 
kath. el. isk. tanító Ferenc nevű árváját a 
debreczenibe; néh. Szántó Béla jászapáti volt 
róm. kath. el. isk. tanító Mária nevű árváját 
a kecskemétibe ; néh. Vecsei Sándor dobozi 
volt ev. ref. el. isk. ta ító Piroska nevű árvá-
ját a hódmezővásárhelyibe ; néh. Csurják Endre 
zubróhlavai volt áll. s. közs. el. isk. tanító 
Mária Terézia nevű árváját a kecskemétibe; 
néh. Vekerdi Balázs nagyrábei volt ev. ref. el. 
isk. tanító Andor nevű árváját a debreczenibe ; 
néh. Varga Gyula csatári volt ev. ref. el. isk. 
tanító Árpád nevű árváját a kecskemétibe ; 
néh. Vörössék Mihály sasvári volt róm. kath. 

el. isk. tanító Gabriella^ nevű árváját a kecs-
kemétibe; néh. Jártó Áron vágási volt róm. 
kath. el. isk. tanító Karolina nevű árváját a 
debreczenibe, Magdolna nevű árváját pedig a 
hódmezővásárhelyibe; néh. Berényi Béla sze-
rencsi volt áll. el. isk. tanító Erzsébet, nevű 
árváját a kecskemétibe; néh. Papp Ágoston 
beéli volt gör kath el. isk. tanító Teréz nevű 
árváját a kecskemétibe, Szilviusz nevű árváját 
a hódmezővásárhelyibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Foktő. Tessék a minisztérium Hivatalos Köz-

lönyére előfizetni, abban a kérdezett pályázatok 
is közzététetnek. — H. I. B. 1. A tanfel-
ügyelőség útján terjesszen föl kellően megokolt 
kérvényt megelőző szolgálatának beszámítása 
iránt. 2. Erre nézve szíveskedjék az 1907. évi 
XXVn. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 
Utasítás 6. §-ának 2. pontját elolvasni. — 
S. H. Látogathatja. — L. Gy. Forró. A 
tanítói lakásra az a kötelezettség nem terjed 
ki, de a? ért méltányos, hogy a község meg-
tegye. — M. Y. Ny.-Zerdaíiely. Ha előbbi 
állása rendszeresített tanítói ál'ás volt: okve-
tetlenül megkapja. — Pedagógiuni. Az első 
évet beszámítják, a többi kéts ges, de próbálja 
meg kérni. — T. B. Péczel. 1—2. Nem ; csak 
érettségi bizonyítvány alapján. 3 Nem. 4. Nem 
tudunk róla s nem is hihetjük, 5. Nem ismer-
jük. 6. A kezdőfizetés 2000 K. 7—10. Nincs 
terünk ilyen kérdésekre adott válaszok szá-
mára. 10 —11. A községeket lakbérosztályokba 
a minisztertanács sorolja; a vallás- és közokt. 
miniszter útján kellene ezért folyamodni. — 
W. B. Tokaj. Nem; a magánvizsgálat dolgá-
ban pedig tessék a kir. tanf. séghez fordulni. — 
Ch. J. Bármikor folyamodhat nyugdíjazta-
tásért. • — H. I. G. Csak a fővárosban van : 
Pedagógium, I., Győri-út. Lecketerv is ott kap-
ható. — Harisréti. Kérdéseire a kir. tanfel-
ügyelőségtől szíveskedjék választ kérni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A nagyszebeni zsinat és az új iskolai 

törvények. A görög keleti román egyház püs-
pökei és arkimandritái szeptember 2-án, 3-án 
és 4-ikén Metianu érsek elnöklésével Nagy-
szebenben konzisztóriumra gyűltek egybe, me-
lyen a többi között jelen voltak : Papp és 
Popea püspökök, 3Iangra és Hamzsea arki-
mandriták. A püspöki konzisztórium első sor-
ban az új iskolai törvényekkel foglalkozott és 
a következő határozatokat hozta: 1. Az egy-
ház ezután is fönntartja az iskolákat az egy-
ház alapjaiból és a hívők segítségével. 2. Ösz-
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szeirafcja a tanítók fizetését és az új törvény 
értelmében adandó fizetéskiegészítéseket. 3. 
Azok a községek, melyek tehetik, adják meg 
a tanítóknak a javított fizetést. 4. Azok a 
községek, melyek ezt nem tehetik, igénybe 
vehetik az állami segítséget. 5. Azokban a köz-
ségekben, ahol görögkeleti és görög katholikus 
hívők laknak vegyesen, az a hitfelekezet állít 
iskolát, amely többségben van. 

— A nemzetiségi tanítók és a tanítói 
törvény. A nemzetiségi képviselők már a 
népiskolai javaslatok tárgyalása alkalmával 
azzal fenyegetőztek, hogy a nemzetiségi taní-
tók megtagadják majd az új törvényben meg-
kívánt esküt, hogy ezzel is tiltakozz inak a 
törvény éj a magyar állameszme ellen. Ezért 
is feltűnést keltett annak idején, hogy Hunyad-
megyében a felekezeti oláh tanítók nagy része 
nem jelent meg az eskü letételén. Most azon-
ban a távolmaradt tanítók túlnyomó része iga-
zolta elmaradását azzal, hogy okmányaikat az 
eskütételre kijelölt napig nem tudták rendbe-
hozni. A tanítók kijelentik egyúttal, hogy haj-
landók az új törvényben megkívánt esküt 
letenni. A tanítók ellenállása tehát elmaradt. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mely 
tudvalevőleg az Eötvös-alap javára jövedelmez, 
megjelent és a megrendeléseket az Athenaeum 
könyvkiadóhivatala most intézi. A naptár iro-
dalmi részét Féterfy Sándor nagyérdekü köz-
leménye nyitja meg, melynek címe Egy öreg 
tanítónak rokonához intézett s a gyermekek 
neveléséről szóló levele; ezt a kiváló pedagógiai 
cikket minden tanító haszonnal olvashatja. 
Tas József a helyszinén való tanulmányozás 
alapján a charlottenburgi Erdei iskoláról írt 
s cikkét saját fölvételű képekkel illusztrálta. 
Bodonyi Nándor, Péczely József, Révfy Lajos 
érdekes prózai közleményekkel gazdagították 
a naptárt, melybe költeményeket Nagy Lajos, 
Kovács János, Szlányi K. György és Ujváry 
Béla írtak. Az év eseményeiből című közle-
ményt számos kép illusztrálja. Föltétlenül min-
den tanítót azonban az Új törvényeink című 
közlemény érdekelhet, amennyiben ez a két 
tanítói törvényt az egyes §-okhoz mellékelt 
magyarázatokkal kíséri; aki tehát a naptárt 
megszerzi, az az 1907 : XXVI. és XXVII. tör-
vénycikkeket is megszerezte, még pedig magya-
rázataikkal együtt. A Magyar Tanítók Nap-
tára az Athenaeum könyvkiadóhivatalában 
(VII. Rákóczi-út 54. sz.) 80 fillérért rendel-
hető meg. 

— Magyar iskolai dalok címmel Zöld 
Károly, főv. tanító használható, jó könyvet írt, 
melyről mi már megjelenésekor megemlékez-
tünk. Most azt jelenthetjük erről a derék 
munkáról, hogy a vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium 117.617/906. sz. a. elemi iskolák 
és óvodák részére segédkönyvül való haszná-
latra engedélyezte. Tartalmaz 223 magyar dalt, 
harmónium-kísérettel. Ára 6 korona. Kapható: 
a szerzőnél, Budapest, II. ker., Margit-rakpart 
51. szám. Nélkülözhetetlen az énektanításnál. 
Melegen ajánljuk t. kartársainknak. 

— Vakok könyvtára. Hazánkban a müveit 
vakok szükségét érezték egy pontrendszerű 
(Braille-rendszerű) könyvtár létesítésének. Ál-
talános ól.ajnak tett eleget a.! igazgatóság 
akkor, midőn ennek alapjait a kultuszminisz-
térium támogatásával megvetette. Hazánkban 
ez az első ilynemű intézmény. Tagja lehet 
minden művelt vak, ki ismeri a pont- endszerű 
írást, évi egy (1) korona tagilletményt befizet. 
A könyvtár szabályzatát a vakok intézete 
nyomdájában megjelenő „Vakok Közlönye" fogja 
egész terjedelmében hozni. Az érdeklődőknek 
szívesen szolgál bővebb fölvilágosítá^sal a vakok 
budapesti orsz. kir. nevelő- és tanintézetének 
igazgatósága. (István-út 95. szám.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra: 
a vashegyrákosi kör tanítótestületének gyűjtése 
(Bazár Gusztáv kövi és Bellényi János gömör-
rákosi érdemes tanítók jubileuma alkalmával) 
11 K 20 f. 

— Halálozások. Egy igazi tanító halála. 
Váratlanul, hirtelen ragadta el a halál Sesztay 
Emil áll. ig.-tanítct. Nemcsak Nagyhalmágy, 
hanem az egész környék megdöbbenve fogadta 
a kegyetlen hírt, hogy egy apostol, a nép-
oktatás egy önzetlen bajnoka nincs többé. Még 
halála napján is dolgozott a nagyhalmágyi áll. 
iskola érdekében, amelynek ő volt a tulajdon-
képeni megalapítója. Az igaz r'szvét meg-
nyilatkozása mellett, az egész vidék elkísérte 
utolsó útjára. Gör. kel. román kartársai vitték 
koporsóját, akiknek nevében Vidu Mihály 
búcsúztatta el az érdemekben gazdag férfiút. — 
Jung Károly újsóvéi ref. tanító .életének^ 47., 
tanítóskodásának 26. évében meghalt. Áldás 
emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. 1'. K. Sorkitótfalii. Kér-, 
vénye 90.907/1907. sz. a. van iktatva. — P. M. 
15.-Csaba. A 85.664/1907. sz. a. iktatott kérvényének 
elintézését megsürgettük. 

Tartalom : A hazaszeretet fölébresztése és ápolása • 
Szabó Elemér. — A gyakorlati pedagógia érdekében. 
Vóldk Lajos. — Iskolai egészség. Schön József. — 
IV-ik ^nemzetközi gyermekvédő kongresszus. Lé-
derer A. — Magyarország földrajzának tanítása. Szabó 
Kálmán — Külföldi szemle. — Új lakásbérosztályba 
sorozás. — Szünóra : A viharágyú. Horváth Sándor. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — Szerkesztői üzenetek. 

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

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje lenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (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 népoktatási 
intézet, t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozott 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együtt, a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye 'meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 60 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva t a lba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
d e n egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési d í j előre kü ldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

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

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

Öngyilkos gyermekek. 
Egy régi görög dal kesergi: „Nem 

születni vón' a legfőbb üdv!" s sokan 
leroskadva az élet küzdelmeiben, vallják 
a költő szavát. 

Önkezűleg csak oly szerencsétlen oltja 
ki életét, kinek at tól már nincs mit 
remélnie, abban már nincs mit keresnie. 
Az ember egyáltalán nagy energiával s 
szívósággal ragaszkodik az életbez s 
valóban elviselhetetlen sorscsapásoknak, 
mély fájdalmaknak kell közreműködniök, 
hogy az élet és halál mérlegelésénél a 
mérleg nyelvecskéje az élet megsemmi-
sítésének serpenyője felé hajoljon. 

Alig képzelhető, hogy volna ember, 
kit szerencsétlenség, fájdalom, gond ós 
nyomor megkímélt volna s így az ön-
gyilkossági esetek számának a konsta-
táltnál még sokkal nagyobbnak kellene 
lenni, ha a földi élet viszontagságai 
maguk elégségesek lennének arra, hogy 
az ember önként rohanjon a halálba. 
Szerencsére az életösztön folyton ser-
kenti, bátorítja a lankadót, hogy száll-
jon szembe az élet viharaival s tartson 
ki pályáján, míg nem üt a megváltás 
órája. 

Sok csüggedőt a bennük élő erkölcsi 
és etikai erő tar t vissza a borzasztó 
szándék végrehajtásától, másokat a val-
lás vigasztaló és intő szava, valamint 
a rémes tervnek halogatása, mígnem 

az élettel való meghasonlásnak indító 
oka megszűnik bennük. 

Mit szóljunk azonban ama, napjaink-
ban mindegyre sűrűbben nyilvánuló szo-
morú és megdöbbentő jelenséghez, hogy 
fiatal gyermekek (fiúk és leányok), kik 
az életnek úgynevezett küzdelmeibe 
még egyáltalán bele sem kóstoltak s akik 
a felnőttek véleménye szerint gondtala-
nul és vidáman éltek, vagy legalább 
élhettek volna: az iskola padsorai közül 
megszökve, keresik a halált. Az ismeret-
len fekete halált keresik, amely tehát 
minden titokzatos és ismeretlen borza-
lom ellenére mégis kecsegtetőbb előt-
tük, mint az élet, melynek országútján 
alig egy pár lépésnyit botorkáltak előre. 
S vájjon ki nem rendülne meg egész 
bensejében csak hallatára is annak, hogy 
egy ifjú, reményteljes élet elemésztette 
magát. Képzelhető-e eunél borzasztóbb 
valami ? 

Kik behatóbban foglalkoznak e pro-
bléma megoldásával, azt állítják, hogy a 
fiatal élet önmagával való meghasonlá-
sának korunk pedagógiai paradoxonja 
az oka. 

Ki nem venné észre, hogy mily mély 
szakadék vonul végig társadalmi éle-
tünkben. Testi fájdalmak mellett lelki 
kínok gyötrik az emberiséget. Vidámság, 
jókedv s boldogság tünedezőben vannak 
s helyükbe elégedetlenség, irigység és 
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ellenségeskedés lép. A szívjóság, igazság 
és jgazságérzet pedig már szinte kivé-
telek. 

Nevelési rendszerünk a kisdedóvótól 
kezdve egészen az érettségi szigorlatig 
igazságosságtól, becsületességtől és kí-
mélettől áradozik, s ha az ekkép nevelt 
melegágy i csemetéket kiviszik az élet 
küzdterére, lépten-nyomon az iskolai 
igazságokkal ellenkező akadályokba üt-
köznek, miért is az élet fagyos szele 
hamarosan elhervasztja őket. 

Etikai ideálokat, halhatatlan hősöket 
állítunk tanítványaink elé s azt tanítjuk 
róluk, hogy: „a gazdagság megvetendő 
és a hősi halál áhítandó; hogy jobb 
igazságtalanságot szenvedni, mint el-
követni!" (Cicero.) 

Künn az élet színpadján azonban csak-
hamar keserű igazsággá válik, hogy az 
iskolai ünnepélyes szólásmódok, példa-
beszédek és közmondások nem képesek 
az ifjúságot az élet viszontagságai ellen 
vértezni. Az élet vajmi keveset törődik 
a pedagógiával, hanem ennek kellene 
ahhoz alkalmazkodnia. 

Kérdem, jogos és helyes-e az ifjúsá-
got kizáróan az úgynevezett abszolút 
értelemre nevelni, holott világésólet csak 
relatív fogalmak ? Helyes- e, hogy azokat 
a társadalmi nagy igazságtalanságokat 
és viszályokat, miket az élet magával 
hoz, az ifjúsággal meg nem ismertetjük 
s neki folyton ábrándszerű illúziókról s 
eszményi erkölcsökről beszélünk. 

Eszszarű-e az ifjúságot ideális jár-
szalagon vezetni s benne a legkárhoza-
tosabb ellenségünket: az érzékenységet 
és ábrándozást nagyra növeszteni? Leá-
nyokat és fiúkat szigorú, szűk házi gyám-
ságra fogni, hogy azután készületlenül, 
minden átmenet nélkül lépjenek ki az 
életbe, s azt követeljük tőlük, hogy a 
nagy tülekedés közepette, mint ifjú asz-
szonyok, vagy mint élettapasztalt, harc-
edzett férfiak sikeresen sáfárkodjanak? 

Ismételten kérdem, ki felelős azért, 
hogy angyali érzékenységű nemzedéket 

nevelünk, mely korán szárnyszegetten, 
félúton hull alá? 

Szabad-e az iskolának, az élet eme 
leghivatottabb képzőintézetének az éle-
tet hamis színben feltüntetnie, ahelyett, 
hogy legszentebb föladata lenne az élet 
számára nevelni ós oktatni? Legyünk 
tisztában a világ, élet és emberiség fo-
galmával. Ezek nem álmok, ideálok és 
befejezett tökéletességek, hanem nagyon 
sokszor kegyetlenül valóságos tökélet-
lenségek. 

Társadalmunk még nem érett a föl-
tétlen igazságosság alapján megalkotott 
társadalmi rendre. Az irigység a modern 
társadalmi öröklött bűnünk, mert „szen-
vedést látni jól esik s szenvedést okozni 
még jobban". (Nietzsche.) 

Ahelyett, hogy a nevelés minden fo-
kozatán, de leginkább annak talapzatán 
a tényt, a valóságot szerepeltetnők ne-

' velő gyanánt s az életben fölmerülő 
dualizmus elől sem hunynánk szemet, 
a legfogékonyabb korban csak az erényt 
tüntetjük föl, ami rendszerint káros 
hatású s csak parányi mértékben fejleszt 
etikai tehetségeket. 

„Az erény a mi nagy félreértésünk," 
mondja újra Nietzsche s igazat kell ad-
nunk neki, mert azon az ösvényen halad, 
melyre már Larochefoucauld is rámuta-
to t t s bebizonyította, hogy minden je-
lentősebb emberi te t t az egoizmus szü-
leménye. 

Ha az ifjúságot elég korán beavatnók 
abba, hogy az életben vajmi ritkán tör-
ténik minden úgy, mint szeretnők és 
reméljük, hogy az érdekek folytonos 
tusája következtében a cselekedetek súr-
lódása áll elő, hogy tények és esemé-
nyek az életben sokszor összeütköznek, 
hogy a dolgok sima, egyenes folyása és 
a teljes siker csak ritka kivételek, ellen-
ben harc, küzdelem, csalódás és kiábrán-
dulás szinte rendszerré let tek: akkor a 
későbbi kor számára bizonyára sok fáj-
dalmat, keserűséget s könnyet takaríta-
nánk meg. 
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Valóban sokkal jobb és humánusabb, 
ha már az iskola ízlelteti meg az el-
kerülhetetlen keserű pilulákat a jövő 
reménységével, minthogy a könyörtelen 
élet felnőtt korában suhintson ra j ta végig. 
Mert ja j annak, ki álmodott ideálokkal 
lép az élet zsivajába. Keserű csalódás 
lesz osztályrésze, ha mindent csak szí-
vével néz s emiatt a föld rögét észre 
sem veszi. 

Félre tehát a tradicionális önámí-
tásokkal, melyek az abszolút töké-
letes miatt a relatív lehetségest nem 
látják ! 

Hogy e labirintusból kikeveredjünk, 
nevelési rendszerünket gyökeresen re-
formálnunk kell. S mintha hallatszaná-
nak is már a messze távolból a reform-
munkálatok hatalmas csákány csapásai, 
még pedig a minden tekintetben prak-
tikus, okos és logikus angol nép hóná-
ból, amely irigylésre méltó gazdasági 
sikereit csakis a gyakorlati életre ala-
pított ifjúságképzésnek köszönheti. 

Váltsuk föl az ideális nyalánkságot 
többször a gyakorlatiság és célszerűség 
ízletes ház'étkeivel, azaz az ideálizmus 
hite mellett közvetítsük a világ s az 
élet ismeretét is az ifjúsággal. 

Ne léphesse át egyetlen ifjú sem az 
iskola küszöbét anélkül, hogy az élet-
bölcseség szilárd és gazdag tárházát 
magával nem vinné Szálljunk tehát le 
olykor-olykor az emberi ideálok magas 
lajtorjájáról s a föl nem váltható kin-
csek mellett gondoskodjunk közkeletű 
apró pénznemekről is. 

Óvakodjunk az ál-istenektől s ipar-
kodjunk legjobb tehetségünk s tudomá-
sunk szerint az emberiség boldogulását 
előmozdítani. A kárhozatos ideálok elleni 
becsületes harc fölötte üdvös, mert meg-
termi a lelki békét, nyugalmat és bol-
dogságot, miket semmi sem kárpótolhat 
a földön. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

e£>^K3e 

Az „erdei iskolák" szervezése. 
A gyermekvédelem eszméje már minden 

kultúrállam társadalmát meghódította. Mindazon 
tényezők: államférfiak, orvosok, tanítók, filozó-
fusok és emberbarátok, kik szociális kérdések-
kel foglalkoznak, különböző útakon haladva, 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy a gyer-
mekvédelmi kérdés nemcsak egyike a legfon-
tosabbaknak, hanem egyike azon társadalmi föl-
adatoknak, melyekkel sürgősen foglalkozni kell. 

Lapunk ezévi 35 ik számában általánosság-
ban ecseteltem a gyermekvédelmi szempontból 
szükséges „erdei iskolák" kérdését. E cikk ke-
retében azoknak szervezése és fönntartásának 
mikénti keresztülvitelét óhajtanám az illetékes 
tényezők figyelmébe ajánlani. 

Mi, tanítók, nagyon jól tudjuk, hogy nyo-
morban sínylődő, testi vagy lelki betegségben 
szer.vedő sok gyermeket tajnálattal vagyunk 
kénytelenek — fönnálló törvényeink értelmé-
ben — a nyilvános iskolából kizárni. S bár 
többször tapasztaljuk, hogy ezekből csak a bűn-
ügyi krónikákban szereplő társadalmunk páriái, 
minden rosszra fogékony és bűntényekre képes 
emberek fejlődnek, mitsem tehetünk az érde-
kükben ; holott, ha az ilyen, nyomorban síny-
lődő és krónikus betegségben szenvedő gyer-
mekeket — kikkel szülőik sem törődnek — 
az állam venné gondozása és ápolása alá, sok 
emberi életet mentenénk meg a pusztulástól és 
életképes, munkás tagokat nevelhetnénk a ha-
zának s a nemzeti testnek belőlük. Magyar-
országon pedig, ha az ország javát akarjuk, 
minden egyes emberi életre szükség van. 

Tudjuk azt, hogy a beteg, testi vagy lelki 
fogyatkozásban szenvedő gyermekeknek a ren-
desnél is figyelmesebb ápolás és nevelés kell. 
Nji lvános népiskoláink e speciális föladatot 
nem vállalhatják. Pár ilyen gyermekért s^m a 
tanulók többségét nem hanyagolhatjuk tel, sem 
a tanteremben előírt anyagot a legszűkebb körre 
nem redukálhatjuk. Ám tekintve azt, hogy a 
betegségben szenvedő gyermekeknek nemcsak 
nevelésre és taníttatásra, hanem főleg ápolásra 
és gyógyíttatásra is szükségük van, a nyilvá-
nos iskola már e szempontból sem veheti őket 
gondozása alá. Ezeknek külön e célt szolgáló 
és klimatikus vidéken épült „erdei iskolák"-ra 
van szükségük, hol gyógyíttatásuk mellett 
ismeretkörük gyarapításáról és szellemi képes-
ségeik fejlesztéséről is gondoskodás történnék. 
Amerikában sok olyen gyermekszanatórium 
van, hol pl. a tüdőbetegeket azzal gyógyítják 
a legnagyobb sikerrel, hogy állandóan a friss 
levegő hatása alatt tartják. 

Hegyvidékeink lombos erdőkoszorújában olyan 
kinccsel áldotta meg a természet szép hazán-
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kat, hogy a megfelelő helyek kijelölése nehéz-
ségbe nem ütköznék. 

A megyei közigazgatási bizottságokhoz inté-
zendő rendelettel összeírandók lennének minden 
községben a nyomorban sínylődő, testi vagy 
lelki fogyatkozásban szenvedő 6—12 éves tan-
köteles gyermekek. Az „erdei iskolák" építé-
sére kijelölt egy-tét hely helyszíni szemléjére 
az illető vármegye államépítészeti hivatala ki-
küldetnék és utasíttatnék megfelelő tervrajz s 
költségvetés készítésére. Minden ilyen iskola 
az ápoltak számarányának megfelelő méretű 
3 tanterem, 1 — 2 alvószoba, étkezőszoba, munka-
terem, betegszoba, konyha, kamra, valamint a 
tanerők, esetleg a vezető-orvos és a kiszolgáló-
személyzetrészére természetbeni lakásból állana. 
Az „erdei iskolák" jólevegőjű kincstári terü-
leten volnának építendők, azért, hogy legalább 
a megfelelő hely ne kerüljön költségbe. Sőt 
különösen olyan helyen, ahol kincstári erdészeti 
orvos van, mint pl. Nagybánya, Felsőbánya 
vidékén, ahol aztán megtakarítási szempontból 
az illető orvos gondozására és vezetésére bí-
zatnék. 

Ingyen tervrajz és költségvetés, valamint 
ingyentele't nyújtása mellett az építést eszkö-
zöltethetné a „Tüdovész ellenes Egyesület", az 
„Országos Gyermekvédő-Liga", avagy a hu-
mánusan érző társadalom. Es ha nem, úgy az 
állam budgetjébe volna beállítandó, azon re-
ményben, hogy évek multán egy-két börtönnel 
kevesebbet kell majd építeni és azon tudatban, 
hogy pár száz lélek válik irajd az emberi tár-
sadalom s magyar hazánk hasznos tagjaivá. 
Az iskola fönntartási és bebútorozási költségei-
nek fedezése szintén az illetőkkel történő meg-
egyezés tárgyát képezné, avagy az állam föl-
adatává válnék, úgyszintén az orvos, a tanerők 
és a kiszolgáló-személyzet fizetése is az államra 
hárgjna. 

Az intézet minden természetbeni adományt, 
vagy az ápoltak ellátására nyújtott bárminemű 
segélyt elfogad. Ily irányú propagandafejtés és 
a társadalom adakozási hajlamának fejlesztése 
az intézet vezetőségének ügyköre. 

Ami pedig a gyógykezelest illeti, megemlí-
tem pl. azt, hogy midőn a kormány ezelőtt 
20—25 évvel a bukovinai csángókat ide be-
telepítette egyéb sok kedvezmény mellett nem-
csak ingyen gyógykezelést, de ingyen gyógy-
szereket is adott nekik. Az „erdei iskolák" 
— melyek rendeltetésüknél fogva „isko'ai kór-
házak" is egyúttal — kis ápoltjainak (kik úgyis 
testi betegek és a társadalomnak nyűgei) gyógy-
szerei — hogy a szülők ne terheltessenek vele — 
az „Országos betegápolási alap" terhére len-
nének utalandók. Sok gyógyszert úgysem igé-
nyelnének, mert az orvosi tudomány mai állása 

szerint az ilyen beteg gyermekeknek legjobb 
gyógyszerük az üde, pormentes levegő és a nap. 

Ezen üdvös intézkedés nemcsak szociális, de 
nemzetgazdasági, nemzeti és közegészségügyi 
szempontból is fölötte nagyfontosságú. 

Szociális szempontból azért, mert a társa-
dalmat sok züllött alakjától szabadítjuk meg; 
nemzetgazdasági szempontból azért,mert munka-
erőket mentünk meg és különben elvesző ember-
anyagot hasznos tényezőkké nevelünk föl ; ne fi-
zeti szempontból azért, mert sok idegenajkú 
gyermeket magyarrá nevelhetünk föl és végül 
közegészségi szempontból azért, mert tudva azt, 
hogy a legtöbb vidéken a parasztság kö^ös 
tálból étkezik s közös edényből iszik, gondol-
juk el, mily undort gerjesztő és mennyire káros 
a kórbacillusok kilehelése folytán bár egy goly-
vás vagy görvélykóros gyermekkel is közösen 
étkezni s vele egy kupából inni ; ám lehetnek 
olyan betegségek is, melyek átszármazó erővel 
bírnak, és ha nem is mindjárt, de később eset-
leg a többiek is megkapják, és idővel inficiá-
lódik az egész család, majd egy egész nemzedék. 

Az eltartásra nézve lehet az „erdei iskolák "-
ban : egész-, fél-, negyeddíjas és teljesen ingyenes 
helyeket rendszeresíteni s azokra a szülők va-
gyoni helyzetéhez képest fölvenni a nyomorban 
sínylődő beteg gyermekeket. A teljesen árvák 
s vagyontalanok az ingyenes helyekre jutnának. 

A táplálkozás természetesen egy szerű és egész-
séges legyen; egyik-másiknál orvosi rendelkezés 
szerint történnék. Hogy mit és milyen mérték-
ben, azt naponként, avagy heti rendben a vezető-
orvos írja elő és adja át a tanerők közül min-
dég egy- egy hónapra megválasztott gondnoknak, 
ki aztán a hó végén rendes számadást nyújt 
be a vezető-orvoshoz. A főzést a kifőzőnő tel-
jesíti. Egyebekben pedig az „erdei iskolák" fölött 
is „felügyelő-bizottság" teljesítené az ellen-
őrzést. A költségvetés és számadások ügyvitele 
az állami iskolák gondnoksága részére kiadott 
Utasítás értelmében intéztetnék el. 

(SzékelykeveJ Cráró János. 

A helyes és helytelen emlé/ésről. 
E cím alatt különösen a nyilvános előadás 

helyes és helytelen készültségére vonatkozó 
gyakori esetekről kívánok szólani. 

Gyakran van alkalmunk tapasztalhatni, hogy 
nyilvános előadások, feleletek, dikciók alkal-
mával emlékezőtehetségünk cserben hagy. Ennek 
legfőbb oka az, hogy a betanulás, az emlézés, 
a szellemiek elsajátítása helytelen módon történik. 

Legrosszabbul áll itt a dolog a kezdőnél, 
midőn más által írt beszédet vagy költeményt 
kell előadnia, mivel ily esetben az anyag bizo-
nyos mértékig idegenszerű marad előtte, gon-
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dolatai nem eléggé élénkek és elevenek — mint 
mondani szokták — nem váltak az előadónak 
vérévé, sőt legtöbb esetben^ mozaikszerűek és 
mechanikusak, minden belső és szoros összefüg-
gés nélkül egymás mellé sorolvák, míg a beszélő 
maga talán sokkal célszerűbb elrendezést talált 
volna. 

Jóval előnyösebb eljárás, ha a beszélő elő-
adását önmaga dolgozza ki és ön maga le is 
írja. Az általános mindennapi tapasztalás iga-
zolja, hogy sokkal könnyeb en tanuljuk be és 
sokkal biztosabban vésődik emlékezetünkbe az, 
amit önmagunk fogalmazunk és stilizálunk, 
lévén az bizonyos mértékig testünkből való 
test és vérünkből való vér. 

Mindenekelőtt szükséges, hogy a fölvett 
tételről behatólag, alaposan elmélkedve, a dis-
pozíciót megállapítsuk és a gondolatokat 
természetes, nem csürt-csavart módon tagoljuk, 
illetve bemagoljuk. Tisztában kell lennünk 
minden részlettel és ne elégedjünk meg azzal 
a jámbor óhajtással, hogy az eszmék, a gondola-
tok a beszéd folyamán maguktól jönnek. Ha 
a munkánkban megakadnánk, úgy jobb abba-
hagyni, semmint a hézagokat mesterkélten ki-
tölteni és legcélszerűbb az elmélkedést olyan 
időre hagyni, midőn gondolataink tovaszövő-
dése keresés nélkül, önként kínálkozik. 

Csak most, midőn az előadandó tételről el-
mélkedtünk, üljünk az íróasztalhoz gondolataink 
írásba foglalása végett, amidőn még új eszmé-
ket és fordulatokat beilleszthetünk. Irályunk 
választékos, de keresetlen legyen. A papírra 
tett meghatározások legyenek pontosak és szo-
rosan vettek, hogy semmi kívánni való ne 
maradjon hátra. 

A szöveg tulajdonképeni emle'zése két nap-
pal a lecke fölmondása vagy nyilvános föllépés 
előtt történjék. Alapjában nagyon téves a 
beszélő vagy felelő azon fölfogása és meggyő-
ződése, hogy a föllépés előtti közvetlen elké-
szülés, illetve a memorizálás biztos sikerrel 
járna. Tény az, hogy az emlékezőtehetség a 
csak közvetlen az imént nyert benyomásokat 
erősen és élénken megtartja de ugyanakkor a 
pillanat szabad sugallata ilyen esetben kizárt-
nak tekinthető és a koncepcióban nem lévő 
szó föltalálása lehetetlen. A beszéd folytonos 
sága megakad, ama szavak, melyek pótlásul 
szolgálhatnának, igen fáradságosan gördülnek 
elő, vagy egészen kiesnek s így származ-
nak a percekig tartó műpauzák. A beszéd-
előtti utolsó órákat soha sem szabad a beszéd 
memorizálásával kitölteni A föllépés utolsó-
előtti napján a betanulással készen legyünk. 
Aki azután az utolsó nap estéjén a papírra 
letett koncepciót teljes csendben, nyugalommal 
átolvassa, az a következő napon biztos sikert 

arat. Hogy a nap melyik részében tanuljunk, 
abban főszerepet játszik a szokás és az iskola 
idejéből fönnmaradt hajlam. Ennél minden 
ember saját egyéniségét vegye figyelembe, 
hasonlóan a mellékkörülményekben is, mint a 
föl- és alájárkálásban a memorizálás ideje alatt, 
vagy szivarozás mellett stb. Egyre azonban 
mindenki figyelmét fölkeli hívnom: hogy a késő 
éjjeli vagy estéli munkától tartózkodjunk. Aki 
jól előrehaladott órában foglalkoztatja elmé-
jét nehéz munkával, az kétszeresen fárasztja 
önmagát. A benyomások csak nagyon futóla-
gosan és gyengén tapadnak, mivel az alvás 
máris félig erőt vett az érzékeken és másnap 
újra kell megbirkóznunk a munkával, mivel 
eszünk csak egyes töredékeket volt képes meg-
jegyezni. Nagy és gyakran elkövetett hiba a 
nagyon félénken, minden szóra és minden par-
tikulára gondosan irányzott memorizálás. Aki 
ezt megszokta, az nagyon nehezen szabadul a 
beszédláztól. A túlhajtott szószerinti memori-
zálás önmagától termi a biztos félelmet és 
értelmetlenséget ; a szabad, nem erőltetett elő-
adás egyenest lehetetlenné válik, mivel ily eset-
ben állandóan a szórendre figyelünk, állandóan 
magunk előtt képzeljük a koncepciót és belső 
szemeinkkel leolvassuk a szöveget. A megaka-
dástól való félelem szállja meg a szónokot, 
illetve a beszélőt, mely a hallgatókra is áthat 
és szokatlanul gyakran katasztrófához vezet. 
Sajátságos valóság, hogy azok a szónokok, illetve 
előadók, akik a memorizálásnál óvakodnak 
a leírt szavakhoz való ragaszkodástól, azok-
nak a beszéd alatt új fordulatok és szavak 
kínálkoznak, anélkül, hogy zavarba jönnének. 
Az ilyen beszélő nemcsak egyes szavakban, 
hanem egész mondatokban térhet el a meg-
határozott szövegtől és mindig melegebbb lesz 
az érzelmekben ós színdúsabb. Ezt annyival is 
inkább teheti a beszélő, mivel nem mechanice 
betanult területen mozog, hanem a gondola-
tokat mindenütt a legkisebb körülményekig 
átgondolva bírja. Nem szókat tanult az ilyen, 
hanem gondolatokat fontolt meg ; áttekinti 
minden alkalommal az egész dispoziciót és 
gondolatai folytatólagosan, megszakítás nélkül 
fűződnek egymáshoz. 

Mivel minden helyes emlézésnél a lényeg a 
; gondolatok ébresztésében áll, minden körül-
S mények között helytelen a hangos, íönnszóval 
: való emlézés. A hangos emléz st joggal diák-

szerünek lehet jelölni. A hangszálak rendkívüli 
i megerőltetése mellett fülünk akaratlanul hozzá-
I szokik bizonyos csengések képeinek egymásra 
i a aló következéséhez, ami legkevésbé hasznos, 

de legtöbbnyire a szöveghez való rős ragasz-
kodást okoz és a szabad betételeket lehetetlenre 
teszi. Egy ilyen, minden irányban jól megfon-



•5 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 9 . SZÁM. 

tolt, írásban kellőleg megfogalmazott és az 
emlézéshez jól előkészített beszéd a ka tedrán 
vagy a szószéken másodszor születik meg. 
Ilyenkor nem ragaszkodunk többé a fogalma-
záshoz, nines nyugtalanító figyelem a szórendre 
és el van kerülve a mondatok egyszerű le-
darálása. A beszélő nem hasonlít többé a kötél-
táncoshoz, aki egy ballépéssel leesik, hanem 
a jól átgondolt csoportosítás szélesebb alapon 
nyugszik és az egész eszmetartalomra támasz-
kodik. A hallgatót is kínosan érintő félelem-
érzet helyére az anyag teljes uralma lépett és 
ezzel jóleső nyugalom és biztosság állott be. 
Nincs többé zavar, ha véletlenül valamely szó 
hirtelen hiányoznék vagy a gondolatok fonala 
megszakadna. Ezen eljárások mellett bizonyára 
szereztünk annyi jártasságot, hogy a beszéd 
menete biztosítva van. A hiányzó szó egyszerűen 
egy más talán közönségesebb tartalmúval pótolva 
lesz, vagy az^ utolsó gondolat más sznvakkal 
ismételtetik. így azután a gondolatmenet ismét 
folyamatban lesz és nem leszünk kénytelenek 
a zavarban hol torkunkat köszörülni, hol szüne-
teket tartani, homlokunk- és orrunkhoz nyúlni, 
vagy ruhánk ujját húzogatni, vagy pedig a 
fogalmazást előrántani. Sőt még a fogalmazástól 
való szándékos eltérés sem lesz lehetséges, 
hanem ellenkezőleg, hasznossá válik. A magától 
értetődő eltérésektől eltekintve, bizonyos anyag 
könyvnélküli tanulása ugyanaz, mint az előadás 
fölfogása és megjegyzése. Mindenekelőtt tanul-
junk benső részvéttel, tegyük magunkévá a 
gondolatokat és ne csupán csak a szavakat 
véssük emlékezetünkbe. Amint tudjuk, az emlé 
kezőtehetség nem képez egy egységes képessé-
get, hanem a részletes emlékezet tömegéből áll: 
legcélszerűbb bizonyos tárgyat egyidejűleg kü-
lönböző konkrét módokon megjegyezni. A re-
produkciókhoz kezdetben fölhasználjuk a neve-
zett részemlékezeteket, és rövid idő alat t meg-
szereztük az emlékezetnek a kívánt anyagot, 
illetve annak egészét. Minél plasztikusabban, 
konkrétebbül tudjuk elképzelni a tárgyat, annál 
könnyebben tarthatjuk emlékezetünkben. Az 
emlékezőtehetség képeit festőileg, művészileg 
fogalomszerűvé kell alakítani, akkor az emlézés 
helyessé vált. 

(Mezőhegyes.) Földes Ferenc. 

A lucfenyő. 
Tanítási tervezet az elemi népiskola V—VI. osztálya 

számára. (A tanítás a szabadban történik.) 

Melyik évszakban vagyunk most ? Mi történik 
ősszel a fák leveleivel ? Nézzetek körül ; minden 
fa lehullatja-e leveleit? Melyik fa nem ? Mutasd 
meg ! (Oda megyünk.) Milyen fa ez ? (Más fenyő-
fajt mutatva, kérdem:) Hát ez milyen f a ? Ez? 

(Ismét más fenyő fajt mutatok.) Milyen fák ágait 
néztük meg ? Olyan-e az egyik, mint a másik ? 
Mindegyik fenyőfa, de más és más faj. Ennek 
a neve lucfenyő. Ennek pedig erdei fenyő a 
ne e s tb .* Ma erről a fáról, a lucfenyőről fogunk 
tanulni. 

Nézzétek meg jól a lucfenyő alakját ! Mihez 
hasonló ? Miért ? Rajzold le ide (a homokba) a 
határvonalát! Mivel kapaszkodik a földhöz? Lát-
tad-e már más fának a gyökerét, mikor kivágták ? 
Milyen fáé t? Milyen mélyen volt a földben? A 
lucfenyő azonban nem bocsátja le mélyen a gyö-
kérzetét. Gyökerei mindjárt a föld alatt el-
terülnek és messzire elnyúlnak. Ásóval erről 
hamarosan meggyőződhetünk. ** Ennek a luc-
fenyőnek a gyökerei oldalt 2—3 méternyire is 
elnyúlnak. Járd körül azt a helyet, ameddig 
ennek a gyökerei érnek! A mellékgyökereiből 
hajszálgyökerek ágaznak el. Mi a rendeltetése 
a gyökérnek? Mekkora helyről táplálkozik ez 
a lucfenyő ? Tud-e tehát kellő táplálékot föl-
szívni, ha nem is bocsátja le mélyen gyökereit? 
A tápláléknak a talajból való fölszívásán kívül 
még mi a gyökér rendeltetése? A lucfenyő 
gyökerei tudják-e úgy odakötni a talajhoz a 
növényt, mint egy mélyreható gyökérzet ? 
Miért lehet káros, hogy a lucfenyőnek ilyen 
sekélyen vannak gyökerei? Hamarosan ki is 
dönti a vihar, szélvész a lucfenyőt, hamarabb, 
mint más fát. Milyen talajt kíván a lucfenyő ? 
Milyen helyeken élhet tehát meg? Azért he-
gyeken, ahol a szikla fölött még kevés termő-
föld van, más fa meg nem él, míg a lucfenyő 
pompásan érzi magát. 

Mi a gyökér folytatása a föl fölött ? Milyen 
a törzse? Az ilyen egyenes, karcsú törzset 
„sudaras" törzsnek nevezzük. Hány méter ma-
gas lehet ez a f a ? Vannak ennél sokkal ma-
gasabb törzsű lucfenyők is! (A templom tor-
nyához hasonhtom.) Milyen a lucfenyő törzsének 
színe? Milyen a kérge? Mit készítenek a tör-
zséből ? (Deszka, léc, zsindely, bútor, épületfa, 
csomagoló sziács, papír. Szemléltetek mindent, 
deszkákat fürészelőgépet is.) Íme, itt valami 
ragadós nedv folyik a tözsből. Mi ez ? Ez a 
gyanta a fában föl van oldva. íme, hoztam 
magammal egy kis üveget, amelyben terpentin-
olaj van. Szagold m e g ! Beleteszek most egy 
kis gyantát. Mi történik? A fenyőfában is 
terpentinolaj van, melyben a gyanta föloldódik. 

* Azért mutatok már előzetesen több faj fenyő-
félét, hogy fölkeltsem a növendékek figyelmét különb-
ségükre, mert közönségesen nem szoktak különbséget 
tenni az egyes fenyőfajok között. Tanításunk pedig egy 
fajról történhetik csak s így tudni fogják, hogy csak 
erről a fenyőfáról beszélünk, tehát nem minden fenyő-
fára áll, amit mondunk. 

** A gyökeret ki is veszem a földből. 
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Ha a fát megsebezzük, az olajjal együtt a 
gyanta is kifolyik. A levegőn az olaj elpárolog 
s visszamarad a gyanta. Kiöntöm most az 
olajat én is ebbe a nyitott edénykébe. Meg-
látjuk, mi fog történni bizonyos idő múlva. 
Mi ez? (Sorba bemutatom a hegedűgyantát, 
fehér-, feketeszurkot, fenyőkormot, nyomda-
festéket.) Mire használják? Mindezt a fenyő-
gyantából készítik. 

Mik nyúlnak ki a fatörzsből? Milyen irány-
ban állanak az ágak ? Honnan kezdődnek ? 
Milyen alakban nőnek a fa törzséből ? Egyenlő 
hosszúak e ? Mely ágak hosszabbak ? Ki mondja 
meg, miért fontos ez ? (Eső, világosság minden 
ághoz hozzáfér.) 

Mi borítja az ágakat? Ezek a tű alakú „ki-
növések" a fa levelei. Ezért nevezzük a luc-
fenyőt tűlevelű fának is. Mi történik ősszel a 
lombos fák leveleivel? Táplálkozhatnak-e a 
lombos fák télen? Miért fontos tehát, hogy a 
lucfenyő nem hullatja le télre a leveleit ? Mily 
éghajlat alatt élhet meg tehát a lucfenyő ? 
Azért nem kell azt gondolnunk, hogy épen 
nem hullatja levelét. Hullatja bizony, de amennyi 
lehull, annyi folytonosan nő is helyette. Néz-
zétek, a fa alatt mennyi lehullott levél van! 
Milyen színűek a lucfenyő levelei ? Mivel leve-
lei zöldszínűek s állandóan örökké van rajta 
levél, hogy nevezhetjük a lucfenyőt? Hogyan 
vannak elhelyezve a levelek az ágakon? Húzd 
egy ágon végig a kezedet! Ellenkező irányban 
is ! Mit éreztél ? Miért szúrt most ? (Arra ha-
jolnak a levelek.) Ráborulnak a levelek az ágakra. 
Mintegy betakargatják. Ki tudná megmondani, 
miért fontos ez? (Mert nem sugározhatik ki 
sok meleg a fából.) Azért milyen éghajlat alatt 
élhet meg a lucfenyő? Milyen a lombos fák 
felülete, ha van raj tuk levél? (Nagy.) A luc-
fenyő ágainak is széles a felülete ? Már most, 
ha akkor esnék hó, mikor még a lombos fákon 
van levél, melyik fán maradna több hó ? Mi 
történnék tehát a lombos fák ágaival, ha télre 
is raj ta maradnának a levelek? (Letörnének.) 
Korai hó alkalmával ezt sokszor tapasztalhat-
juk is. A lucfenyőnél bekövetkezhetik-e ez? 
Miért nem ? Milyen éghajlathoz alkalmas tehát 
a lucfenyő? A jó Isten gondoskodott, hogy 
még a hideg vidékek magas hegyei se marad-
janak kopáran. Ha nem volna ilyen a lucfenyő 
szerkezete, az sem tudna ott megélni. 

Miket látunk ott fönn az ágakon csüngeni ? 
A lucfenyő termését toboznak nevezzük. Az 
ágaknak mely részén nőnek a tobozok ? * Lát-
játok, i t t volt a virág, amely szintén ilyen 
hosszúkás alakú. ** Nekem a halat juttatja 

* Mindegyik gyermek kezébe adok egyet. 
** A virágot tavasszal ismertetem. 

eszembe, ha nézem a tobozt. Miért? Hogyan 
vannak elhelyezve ezek a pikkelyek? Törjünk 
el egy tobozt! Mit találank mindenik pikkely 
tövében ? Mivel van minden egyes mag ellátva ? 
Tehát milyen magva van a lucfenyőnek? Mire 
való a mag s?árnya? Hogyan csüngenek a 
tobozok az ágon ? Hogyan állanak tehát a 
pikkelyek ? (Lefelé.) Ki mondja meg, miért 
fontos ez ? (Ha megfordítva volna, a pikkelyek 
tövében meggyülemlenék az esővíz s a mag-
vak elrothadnának.) El vannak-e zárva a magvak? 
Hogy nevezhetjük azért ezt a termést ? (Nyitott.) 
Igen, a lucfenyőt „nyitva termő" nek mondjuk. 
Ahol sok a lucfenyő, ott géppel csépelik ki a 
magvakat. (Itt meg is mutatom képen.) A gépet 
tobozzal fűtik. Mit takarítanak meg ezzel ? 
A kicsépelt magvakat fenyőfa-iskolák fölállítá-
sára használják. Szagold meg ! Milyen a szaga ? 
(Kellemes.) Föl is keresik ám a fenyőerdőket 
a különböző állatok, madarak ; p. o. a fenyő-
rigó, fenyőpinty ; de meg maga az ember is ! 
A tüdőbetegeket az orvos fenyves vidíkre küldi 
üdülni. Fenyvesek rendesen hegyes vidékeken 
vannak, ahol nincsen por, tehát jó a levegő 
és üdítő a víz; az ilyen vidéken a fenyőillat 
mellett hamarosan visszanyerhetik a betegek 
egészségüket. 

Magyarország hegységei is tele vannak fenyve-
sekkel. Nagy erdőket alkot a lucfenyő a Tátrá-
ban ; a Kis- és Nagytátrában, erdős Kárpátok-
ban, az erdélyi havasokban, általában minden 
nagyobb hegyvidéken. Vágják is ki ezeket a 
nagy fákat, de a törvény arra kötelezi a lakos-
ságot, hogy amekkora területet kiírt, ugyan-
akkorát be is ültessen újra. Miért? A Karszt-
hegységen is hatalmas erdők voltak valamikor, 
de oktalan módon kipusztították s nem ültet-
ték be újra. Ezért oly kopár most a Karszt-
hegység. Most már újra kezdik fásítani luc-
fenyővel. Miért alkalmas a lucfenyő a hegyek 
befásítására? Mi ez a másik fenyő? (Erdei 
fenyő.) Ennek a gyökerei is csak oly kevéssé 
hatolnak a földbe? Megélhet-e tehát oly helyen, 
ahol a lucfenyő ? Az erdei fenyőt homokos 
vidékeken szokták ültetni. Miben tér el az 
erdei fenyő levele a lucfenyő levelétől ? Hát a 
toboza? (Nem hosszúkás, hanem gömbölyű.) 
Egy más fenyő a vörösfenyő. íme egy darab 
a fájából. Meg tudnátok-e mondani, miért neve-
zik így? (Mert fája vörös.) Ez nem örökzöld. 
A boróka szintén tűlevelű, de már csak cserje. 
Bogyóit pálinkafőzésre használják. Ebből készül 
a „borovicska". 

Mire használják a fenyők fá já t? Mit készí-
tenek a fából kifolyó gyantából ? Milyen illata 
van a fenyőnek ? Miért fontos ez az emberre ? 
Említs hazánkban nagyobb fenyves vidékeket ! 

(S.-Csurgó.) Ráday Antal. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 9 . SZÁM. 

Külföldi szemle. 
Német pedagógiai lap as Apponyi-féle nép-

oktatási törvényről. Nem lehet a szerecsent 
fehérre mosni. Hasztalan minden helyesebb 
információ, ahol a legmegátalkodottabb elő-
ítélet, sőt ellenszenv áll ezzel szemben. A ma-
gyar nyelv a külföld műveltebb körei előtt is, 
ahol helyesebb belátást és higgadtabb ítéletet 
várna az ember, olyan, mint a vörös kendő, 
megvadulnak tőle. A magyar nyelv, mint állam-
nyelv jogát, de ennek legkisebb mértékét sem 
akarják elismerni; s ha rámutatnak azokra az 
eszközökre, melyekkel Poroszország a lengyelek 
németesítésére törekszik, azt mondják, hogy az 
egészen más. Csak Magyarországnak nem szabad 
államát úgy berendezni, amint azt nemcsak az 
állam joga, hanem a nemzetiségek java és 
haszna is megkívánja. Számtalanszor bebizonyí-
tották nekik, hogy itt nem erőszakos magya-
rosításról van szó, sőt maguk is meggyőződ-
hettek róla, mikor itt jár tak: hasztalan! Ok 
Magyarországnak a nemzeti nyelv terjesztésére 
eélzó törekvéseiben a nem magyar ajkú nem-
zetiségek elnyomatását látják. Most lépett életbe 
az Apponyi-féle törvény, ő maga magyarázta meg 
a képviselő- és főrendiházban ennek a törvénynek 
intencióit. De az „Allgemeine Deutsche Lehrer-
zeitnng" valami ködösfejű magyarországi levele-
zője a következő kommentárral kíséri a törvényt 
és az Utasításokat e lap augusztus 30-iki szá-
mában: „A magyar hivatalos lap híradása 
szerint most már Apponyi gróf, közoktatás-
ügyi miniszter sokat emlegetett új iskolai tör-
vénye eletbe lépett. A hivatalos lapban sok ív 
van tele az Utasításokkal (Durchführungs-Verord-
nungen = végrehajtási rendeletek), ami mellett 
különösen föltűnik az a körülmény, hogy ben-
nük az Apponyi gróf által mindig képviselt 
„nemzeti tendenciára" van a fősúly helyezve. 
Ha már ezen, a népoktatásügyre vonatkozó ú j 
rendeletek már életbe lépésük előtt is a bennük 
egyenesen brutális módon nyilvánuló magyarosí-
tási törekvések miatt a nem magyar nemzetiségek 
részéről heves megtámadtatásban részesültek, 
most, hogy életbeléptek, amikor valóban végre-
hajtásra kerülnek, még inkább meg fogják azokat 
támadni. Törvényeket csinálni könnyű, de azokat 
megvalósítani sokkal nehezebb, különösen ebben 
a«; esetben, amikor Apponyi gróf akarata sze-
rint úgy:--rj Iván egy tollvonással több millió nem 
magyar polgár hirtelen „valódi magyarokká" 
változzanak. Apponyi sípja szerint, akinek szeme 
előtt csak az „egységes magyar nemzeti állam" 
látomása lebeg, kell most és jövendőben e 
szép ország minden nem magyar lakosának 
táncolni. De ha a magyar nóta nem tetszik 
nekik és ők azt a nagyon „hangzatos" magyar 

nyelvet megtanulni nem akarják, semmi sem 
áll útjukban, hogy e „vendégszerető" országnak 
hátat fordítsanak. Mit törődik Apponyi gróf 
azzal, ha az ő hazája, ahol a kivándorlási düh 
amúgy is már régen ijesztő módon grasszál, 
most az iskolai törvény következtében még 
néhány százezer emberrel néptelenebbé válik. 
Es hogy ez lesz ennek a törvénynek első követ-
kezménye, az világos, mert az itt élő nénietek, 
románok és szeriek inkább a vándorbotot fogják 
kezükbe ragadni, mintsem hogy a magyar kor-
mány által magukat nyugtakníttatni és ősrégi 
nyelvi és felekezeti jogaiktól megfosztassák. 
Mindenesetre érdekes a népiskolai ügyre vonat-
kozó új Utasításoknak lényegesebb pontjait 
rekapituiálni, hogy bizonyos áttekintést adjunk 
afölött, miképen szándékozik a kormány mos-
tantól kezdve nemzetiségekkel szemben el-
járni. Elsősorban szigorúan utasítja az egyes 
municipiumok közigazgazgatási bizottságait, 
hogy ügyeljenek arra, mikép az iskolában, de 
különösen a tanítók működésében „a hazafiság 
hiányának még árnyéka is kerültessék". A 
magyar nemzeti ssellem (!) föltétlen uralkodása 
minden körülmények között biztosítandó. A köz-
oktatásügyi miniszternek tehát ez a fődolog, 
t. i. előmozdítása és biztosítása a „magyar 
nemzeti szellemnek", a németek és románok 
gyermekeinél Magyarországban, és ezért kell 
magyarosítani a népiskolákat. A gyermekek 
csak tudjanak magyarul beszélni, magyarul 
imádkozni és a magyar nemzeti himnuszt éne-
kelni, hogy tanulnak-e valamit, az mellékes. 
További az Utasításokban az egyházi hatósá-
gok fölhívatnak, hogy figyelmen kívül ne 
hagyják, hogy a nemzet jóléte és az egyház 
fölvirágzása csak akkor várható, ha az ország 
minden polgára nemzeti különbség nélkül át 
lesz hatva a vallásos buzgóságtól és „a nemzeti 
összetartozandóság" érzésétől. Ennek a szép 
mondatnak fogalmazásakor azonban Apponyi 
gróf egy lényeges körülményt hagyott figyel-
men kívül, hogy épen a magyar kormány az 
ország nemzetiségei iránt követett eddigi merev, 
sőt egyenesen ellenséges magatartásával igen 
keveset járult hozzá, hogy az ország nem ma-
gyar polgárainál „a nemzeti összetartozandóság 
érzése" fölébredjen és tápláltassék. Majdnem 
minden magyar kormány eddig épen az ellen-
kezőjét tette annak, ami e dicséretes célhoz 
vezetett volna! De a népiskolát illető új ren-
deletek egyike koronáját képezi a magyarosító 
törekvéseknek, midőn elhatározza, hogy jövő-
ben a nem magyar ne mzetiségek népiskoláinak 
minden tanítója, ki magyarul nem tud, nyug-
díjaztassék ! Ezáltal több száz román és német 
néptanító Erdélyben és Délmagyarországban 
egyenesen kenyerétől fosztatik meg, mert a 
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hihetetlenül alacsony tanítói fizetések mellett 
(? Fordító.) nyugdíjaztatásuk egyértelmű volna 
életfönntartásuk teljes elvesztésével. Világos, 
hogy ez a rendelet, ha most végrehajtásra 
kerül, még rossz vért fog szülni a nemzetisé-
gek között. Apponyi gróf elérte ugyan akaratát 
az új iskolai törvények életbeléptetésével, de 
hogy a magyar kormány ezt a meggondolatlan 
lépé t nem fogja e még megbánni, az más 
kérdés." 

Eddig a cikk. A szerző „hihetetlenül al icsony 
tanítói fizetésekről" beszél. A szerkesztő pedig 
nem jegyzi meg, hogy Poroszországban (külö-
nösen Posenben, Sziléziában, Mecklenburguan 
és más tartományokban) hihetetlenül szomorú 
állapotok uralkodnak a tanüey terén, a fize-
tések, az iskolák túltömöttsége, az istállóknak 
is sokszor meg nem felelő tanítói lakások tekin-
tetében. Nagyon érdekes képet lehetne festeni 
ezekről a csakugyan hihetetlen állapotokról. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
G. I. Cziffer. 1. Az Ifjúsági Egyesület szer-

vezeti szabályait kérje a tanfelügyelőségtől. 
2. Az összes példányokat már nem kaphatja 
meg. 3. Folyamodványa 5 db melléklettel 
110.639/1904. >z. a. a minisztériumban van. 
A tanfelügvelőség útján kérje vissza. — Cs. 
A. Székesfehérvár. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 
3. §-a a korpótlékot csak rendes tanítók szá-
mára állapítja meg; ha tehát hosszabb időre 
helyettesi minőségű szolgálatba lépne, úgy ezen, 
valamint a megelőző szolgálata — nézetünk 
szerint — a korpótlék szempontjából elveszett-
nek tekinthető. Ugyanazon szakasz kiterjesz-
kedik arra is, hogy mily körülmény tekinthető 
igazolt megszakításnak ; itt azonban a helyet-
tesi szolgálat nincs fölemlítve. — T. I. Nagy-
szentmiklós. Megkaphatja. A mellékleteket az 
Utasítás során ismertettük. — K. E. K. Az 
esetleges leletezés elker ilése végett ajánlatos 
fölbélyegezni. — M. M. Vágújhely. Lakpénz-
kiegészítési államsegélyt nem kaphat. — Elő-
fizető. Tessék valamely kartársától megkérdezni, 
hogy a gyakorlatban melyik vált be legjobban 
s azt használja. — P. I. Hinvi'i sárhely. Nem 
számíttatik be. — Mádi R. Az 5%-os iskolai 
adó kivetésére és behajtására nézve az egyfelől 
az állami iskola szervezése alkalmával létrejött 
megállapodás, másfelől pedig az 1868. évi 
XXXV1I1. t. c. 36. §-a irányadó, amely szerint 
a községi lakosok, kik a törvényes kellékeknek 
megfelelő hitfelekezeti iskolát tartanak fönn, 
csak annyiban köteleztetnek a községi (a jelen 
esetben : állami) iskola fönntartásához járulni, 
amennyiben azon összeg, mellyel saját hitfele-
kezeti iskolájuk fönntartásához pénzben vagy 

terményekben járulnak, egyenes adóik 5%-át 
ki nem meríti. — P. A. Államosítási ügyben 
szíveskedjék a tanfelügyelőséghez fordulni. — 
Tudós. Nem lehet. — R. M. Nagykároly. 
Együttes kérvényben folyamodjanak. — Sz. 
S. Pápa. A II. lakbérosztályba van sorozva. — 
Többeknek. Többtaaítós elemi népiskoláknál 
a fizetéskiegészítési és korpót'ék-államsegély 
engedélyezése iránti folyamodványokat minden 
egyes tanítóra nézve külön-kü'ön kell kiállítani; 
az általános mellékletek, minők : a községnek, 
illetve a hitközségnek a törvényhatóság, ille-
tőleg az egyházi főhatóság által jóváhigyott 
költs gveté.se, az iskolai költségvetés, a vagyon-
leltár, az egyenes állami adóról szóló kimutatás 
stb. csak egy kérvényhez csatolandók; a többi 
kérvényben pedig hivatkozni kell arra, hogy az 
általános mellékletek hol vannak csatolva ? A 
tanító személyére és a tanteremre vonatkozó 
okmányok: oklevél, működési bizonyítvány, 
illetőségi bizonyítvány, a magyar nyelven írni, 
olvasni tudást igazoló, illetve szavatoló nyilat-
kozat, a fölvételi napló kivonata stb. minden 
egyes kérvényhez mellékelendők. Az iskolaszék 
folyamodványa, a hatóságok által kiállított 
okmányok, kivévén a tanító személyét érintő 
okmányokat, bélyegmentesek és „Tanügyben 
bélyegmentes" jelzéssel látandók el. — B. I. 
Vasvár. Kérjék vissza az okmányokat. — 
S. K. Ny.-Se'lye. L. A. dr., II., Donáti-utca. — 
R. V. 1. A lakpénzre is kiterjed a törvény 
12. §-ában megállapított határidő. 2. Miért 
kellene várakozni ? Tessék csak folyamodni. — 
Fontos. 1. A törvény hatályba lépett, tehát 
lehet folyamodni. 2. Csak nem gondolja ko-
molyan, hogy a mellékletek összeállítása lehe-
tetlenség ? 3. Ha megkapja a magasabb fizetést 
és ennek megfelelően emelteti nyugdíjigényét, 
kérheti vég ellátását. — K. I, Cséífa. Nem az 
a lényeges, hogy ön mit tart jónak, hanem az, 
hogy mit rendel a törvény. Folyamodni kell 
a magasabb fizetéskiegészítési államsegélyért 
akkor is, ha eddig az 1893. évi XXVI. t.-c. 
alapján kapott államsegélyt. — F. I. Szeged. 
A nyugdíjigény veszélyeztetése nélkül adhat az 
iskolafönntarfó egy évig terjedhető szabadságot, 
de nem kötelezhető arra. — R. A. M. 1. A 
fölsorolt mellékletek szükségesek. 2. A kir. 
tanfelügyelőség útján kell fölterjeszteni. (Ezt 
valóban nem tudta ?) 3. Csak a kir. tanfelügyelő 
előtt, amikor erre ő időt jelöl ki. 4. Nem, mert 
több évre utalványozzák ki. 5. Nem. — 
P. Sz. Jelentse a kir. tanfelügyelő úrnak, 
utasítást kérve. — Szamosmenti. Olyan tör-
vény vagy rendelet, mely az állami iskolákban 
a keresztvetést megtiltaná, nincs. Mi az ön 
álláspontját helyeseljük. Miért nem fordult 
a helyben lakó kir. tanfelügyelő úrhoz? 
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Az angol nevelésről. 
A toulousei líeeum évzáró-ünnepélyén az 

angol nyelv tanára, Delattre, a növendékek 
szüleinek jelenlétében lelkes előadást tartott az 
angol gyermeknevelésről, különösen hang-
súlyozva, hogy miképp alkalmazkodik úgy a 
szülők, mint az iskola és a társadalom által 
nyújtott nevelés azokhoz a nemzeti jellemvoná-
sokhoz, melyek már a gyermekben erőtelj :sen 
jelentkeznek. 

Delattre képét kétségkívül a gazdaságilag 
és szellemileg vezetők világából meríti. Az ő 
„ baby "-je halvány selyembútoros, világostapétás 
szobában alszik el a nagy fehér kandalló előtt 
s a falakról Iieynolds, Gainsborough és Burne 
Jones képei mosolyognak reá. E művészi be-
nyomások fölvételének passzivitásából hamar 
öntudatra ébred a baby s legfőbb jellemvonása 
a szabadságvágy. Hamar lerázza magáról a 
féltő felügyeletet s a kis „boy" idejének leg-
nagyobb részét a szabadban tölti, pajtások köré-
ben, világért sem tűrve bonnet maga mellett. 
A duzzadó egészség természetes önérzete, a 
létezés öröme ragyog szemeiben s minden kora-
érett álmodozás, minden gyermekes félénkség 
nélkül derűs, nyilt homlokkal néz az élet 
elébe. 

Függetlenségére való ösztönszerű törekvé-
sével függ össze, hogy nem nagyon hódol 
tekintélynek ; ennek révén egészen más a szülei-
hez való viszonya, mint pl. a francia gyermeké. 
Anyját nem halmozza el azzal a bizalmas szere-
tettel. Nem veszi szívesen, ha föladataiban 
segíteni akar. Jellemző esetet mond el erre 
nézve Delattre : Az iskolában a latin tanár 
figyelmeztet egy kis növendéket, hogy csupa 
nyelvtani hiba a föladata. „De tanár úr kérem 
— volt a felelet — nem én vagyok az oka, 
a mima mindig beleokoskodik!" Másrészt az 
angol nő hideg tartózkodása, határozott hangja 
nem ad helyet a hízelgő kedveskedésnek, kényes-
kedésnek és viszont az anyai odaadás pillana-
tainak. Az angol nő hamar hozzászoktatja 
gyermekét a reális élet kisebb-nagyobb össze-
ütközéseinek elszenvedésére, mert nem a mai 
gyermeket, hanem a jövő férfit látja benne. 
Példának hozza itt föl Delattre, hogy az angol 
nő nem kiabál ijedten gyermekére, ha az a 
forró teáskannához akar nyúlni, hanem hagyja, 
hogy önmaga okuljon a keserves tapasztalaton. 

Hogy milyen az angol fiúk családias érzelme, 
azt talán legjobban mutatják Ruskinnak, ennek 
a rendkívül finom érzésű, művészlelkű férfinak 
szavai : „Szüleimet csak úgy teki tem, mint a 
természet megnyilatkozó erőit s látható hatal-
mát s nem szerettem őket jobban, mint akár 
a napot vagy a holdat. Anyám jelenléte sem nem 
feszélyezett, sem örömet nem okozott." 

A fiú nevelése teljesen az apa kezében van. 
És ő bizony nem önmagát neveli türelemre a 
gyermek szeszélyeskedésein, hanem, mint esz-
ménye az igazságnak, észnek és erőnek, pa-
rancsol és föltétlen, hallgatag engedelmességet 
követel. Inkább félelmet és tiszteletet ébreszt 
a gyermek szívében, melyhez csak szerény társul 
szegődik a szeretet. Célja a fiút minél előbb 
saját lábára állítani s ezért 10 —12 éves korá-
ban intézetbe küldi. A búcsú nem érzékeny, de 
a jó tanács életreszóló, határozott : „Fiam, jövő 
környezetedben sok csúnya dolgot fogsz látni 
és hallani, de te maradj mindig derék ember. 
Mindig csak az igazságot mondd s ne hallgass 
meg soha semmit, amit anyád és nővéred meg 
nem hallgatnának. így nem lesz okunk a szé-
gyenkezésre, sem neked, ha hazatérsz, sem 
nekem, ha viszontlátlak." 

* 

Ez a férfias nevelés folytatódik a kollégium-
ban. Akár magánintézetbe, akár bármely 
„grammairschool"-ba, vagy egyikébe a „col-
lege "-knek kerül az ifjú, mindenütt ugyan-
azokat a szokásokat találja. Már az otthon szűk 
korlátain belül megszokta a való életet s most 
itt a gyermekifjak kis világába jut, mint annak 
önálló tagja. A honvágy és az otthon itt szóba 
nem kerül, mert kész a gúny. Mindjárt első 
nap idősebb társat kap maga mellé, kivel egy 
szobában lakik, ki bevezeti az intézeti életbe 
s megóvja a régi növendékek erős tréfáitól. 
Az intézeti rendszabályok széles útat hagynak 
az egyén önállóságának, melyen szabadon fej-
lődik a növendék veleszületett őszintesége és 
bátorsága. Az ifjú legnagyobb sértésnek veszi 
azt, ha árulkodónak vagy gyávának mondja 
társa ; de hogy igazságot szerezzen magának, 
nem megy panaszra, hanem társainak asszisz-
tálása mellett megkezdődik az ökölharc, mely-
nek -— vérző orrok és dagadt homlok nem — 
csak az igazgató megjelenése vethet véget. 
Ilyenkor hirtelen szétoszolnak, oly ügyesen, 
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hogy rajtacsípni nem lehet, de nem oly gyáván, 
hogy szökésnek lássék. 

Tanáraikat szinte pajtásuknak tekintik, kikkel 
együtt töltik el a football- és cricket-játékra 
szánt délutánokat. Itt, a játéktér szabad leve-
gőjén való küzdelem az angol ifjú igazi neve-
lődése. Szakszerű és alapos kiképzést a collegeben 
senki sem nyer. A tudományokat legnagyobb-
részt módszer és rendszer nélkül tanítják és 
— szinte érthetetlenül — a latin és görög, 
főleg ez utóbbi, a főtantárgyak ma is. Miért? 
Mert a tanításnak főcélja náluk a tanulási 
képesség és emlékezőtehetségnek kifejlesztése, 
tehát formális képzés, aminek aztán a későbbi 
szaktanulmányokban mindenki egyenlően hasz-
nát veheti. Az igazán széles alapokon nyugvó 
hellenisztikus tanulmányok nehézségein is segít 
az ifjú, a régi növendékek verseit és fordításait 
véve igénybe, és ezt nem is rösteli, Érdekes 
egy ilyen college-növendék fölfogása: „Végre 
is nekünk annyi görögöt kell tanulnunk és 
annyi latin verset írnunk ; a tanárok dolga, hogy 
javítsák és megbizonyosodjanak a dolgozat 
önállóságáról, azért fizetik őket. Ez az én iskolai 
morálom." Igaz, hogy a kis hencegő gavallér 
ugyancsak szűköl, mikor hasonló diskurzusért 
megvesszőzésre kerül a sor. Mert a testi bün-
tetés Angliában most is dívik; pl. a hazug-
ságot föltétlenül testileg fenyítik. A megvesszőzés 
az igazgatói szobában, titokban történik. 

A testi fájdalmakhoz hozzászoktatják a 
football-match és ökölharci eliűrt szenvedések. 
Az bizonyos, hogy mikor a collegebői kikerül, 
ismeretei nem lesznek mélyek, de meglesz benne 
a biztos tudat, hogy tanulmányaira, a kezdet 
nehézségeire és a jövő élet minden küzdelmére 
megvan testében az erő és egészség, lelkében 
a munkára való könnyed készség, kitartás és 
nagy akaraterő. Az egészség és vasakarat, amit 
a collégéből magával hoz, legjobb nevelői ma-
radnak az egész életen át, önmaga kovácsolta 
acélfegyverekkel lép nem egy álmodott, de 
az előtte ridegen és kíméletlenül megjelenő 
valóságos világba; s ezekkel a fegyverekkel 
az ő erős akaratú, cselekvő „én"-je ki tudja 
vívni gyakorlati életének, erkölcsi létének min-
den küzdelmét s meg tud felelni szociális föl-
adata legnehezebb követelményeinek is. 

* 

Aki ilyen életkedvvel és munkaerővel hagyja 
el az intézetet, az igazán nem tekintheti és 
nem is tekinti eddigi készültségét másnak, mint 
alapnak tényleges tanulmányaihoz, melyeket az 
ott nyert vezérelvek szerint végez. És meg is 
van minden ifjúban a törekvés diploma szerzé-
sére. A holnap csak folytatása a tegnapnak s 
így megvan mindegyikben a holnap sikerének 

reménye, meit mint Wordsworth mondja: „the 
child is father to the man", a gyermek a 
férfi apja. 

Az ifjúk nagyobb része elhagyja a sziget-
országot s a brit uralom távol gyarmatait keresi 
föl ; az angol faj széles, nagy országútján, az 
oceánokon át bejárja Indiát, Ausztráliát vagy 
a Fokföldet, ahol a Fokváros, mint egy világító-
torony, mutatja az angolok álmának útját az 
egyenlítő felé. Legnehezebb napjai után estén-
ként egy-egy hűs verandán, családi körben 
pihenve, előves7Í a Bibliát s ilyent or visszatér 
a nyugalom az edzett szívekbe az Örökkévaló-
ban vetett erős hittel s fajának jövőjében való 
rendíthetetlen bizalommal. 

Aki pedig otthon marad, azt is csak a 
collegeben szerzett, jellemmé valt szokások 
vezérlik továbbra is. A football és a cricket, ez 
a két nevelő játék kifejlesztették lelkében a 
gyors elhatározást, a hidegvért, a szabadon 
választott főnek tartozó vak engedelmességet, 
az osztályuralom és tá sadalmi rend érzetét. 
A tanárok példája és nevelése megérttették vele, 
hogy a haladás iöltétele nem az, hogy valamit 
kevésbé rosszul végezzünk, mint mások, hanem, 
hogy ma mindenesetre jobban tegyük, mint 
tegnap. A tiszta őszinteség tanárai inté-
sével és kérdéseivel szemben és a közvetlen 
bizalom hangja, mellyel igazgatójuk hozzájuk 
fordult és viszont, megtanították őt korán, hogy 
az őszinteséget többre becsülje, még ha durva 
is, a hazugságnál és hogy csak saját lelkiisme-
retének dicséretét és feddését hallgassa meg; 
megtöltötték lelkét büszke gőggel, „azzal a hiú-
sággal, mely nem engedi meg aljas dolgok 
elkövetését". Megtanították, hogyan töltse meg 
szívét a mások javáért való küzdés szeretetével, 
hogyan legyen úrrá nyugtalan lelke fölött, mert 
az egyesek lelki harmóniája leglényegesebb föl-
tétele egy egész nép békéjének és boldogságának. 

Erős akarata és számító gondolkozása mellett 
szíve érzése rendkívül gyöngéd és egyszerű. 
Külsőleg mogorva; de bizalmas körben leveti 
fagyos köpenyét, mint a college igazgatója, ki 
minden komolysága mellett atyai jó? ágú volt. 
Barátsága mély s iskolai éveiben egyik legfőbb 
ambíciója a jó pajtas hírét hagyni maga után, 
ki gyöngébbet sohasem bántott, de az erősebb 
elől sem futamodott meg soha. Hogy érzelmei 
mily rendkívül fejlettek, mutatja eres akarata, 
mert „il faut beaucoup aimer pour vouloir un 
peu". (Nagyon kell szeretni, hogy egy kicsit 
akarjunk.) Akaratát pedig azért fejleszti anv-
nyira, hogy az élet rűitideu csalódása mellett 
meg tudjon szilárdan állni, míg szívében első 
naivitásának visszhangját őrzi. Mutatja ezt az 
angol költészet és minden művészetük, mely 
a világ legintimebb, legszellemibb művészete, 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 9 . SZÁM. 

s mutatja ezt az is, hogy a college éveire mint 
életük legboldogabb időszakára emlékeznek 
vissza, s az a kegyeletes érzés, mellyel életük 
őszén tanáraikra, ifjúságuk vezetőire gondolnak. * 

Ezzel végzi De'attre az angol gyermekneve-
lésről tartott fejtegetését s most francia növen-
dékeihez fordul, hogy rövid vonásokban vázolja 
nekik az angol szellemnek és nevelésnek a 
franciára való hatását. Még nemrég, sőt mai 
nap is legtöbb iskolában szürke kőfalak között 
tanulnak a francia nemzet fiai sok tudományt, 
sok szürke elméletet s vajmi kevés jellem 
szilárdságot. Most azonban egyre több a 
Toulouse-ihoz hasonló zöld lombokkal körülvett 
líceum, ahol már az élet szabad lelel lete éri 
a növendékeket. I t t már a tanárok lelépnek a 
katedráról, hogy közelei b lehessenek az if jak-
hoz, lemondanak a régi nagy, félelmetes tisz-
teletiől, hogy bizalmukat megnyerjék, elhagyják 
a tudományos, száraz értekezéseket, hogy egy-
szerű, közvetlen szavakkal készítsék elő u növen-
dékeket az életre és a szívükön át hatolnak 
értelmi világukhoz. 

Az élő nyelvek tanárai beszélni taní tanak és 
nem gramatizálni többé, de legfőbb céljuk 
megmutatni azt, hogy minden népnek nyelve 
magán viseli tnnak fiziognómiáját ; különösen 
az ang 1 nyelv a maga határozottan, erőteljesen 
állító vagy tagadó természetével maga is jó 
nevelő eszköz, különösen a körmönfont kerül-
getésekhez szokott franciának. (Mily jellemző, 
hogy az angol nyelv kiválóan kereskedelmi és 
sportkií'ejezésekben gazdag, bár megvan a maga 
szóbősége a legtranszcendentálisabb lírai han-
gulatok. a csengő gyermekrímek és férfias 
bölcselkedések, a Biblia és Shakespeare szá-
mára ) 

Így kell egyik nemzetnek a többiek egész 
jellemét ismerni, hogy ne ellenséges vetély-
társaknak tekintsék eg) mást, hanem csak olyan-
nak, amint egyéni cs társadalmi életükben köz-
vetlenül megnyilatkoznak. így mindegyikkel 
szemben a felebaráti szeretet magaslatára emel-
kedve, igyekezzék minden nép a másik töké-
letességeivel a saját hiányait, gyöngéit pótolni. 
Ezért az angolok megmutatják iíjaiknak, hogy 
az angolszász fa j fensőbbsége csak féligazság, 
mert egy fa j fensőbbsége nemcsak annak szá-
mában és erejéb n, de legfőképp humanitásában 
rejlik. Franciaország pedig minden időkben a 
rajongás és hősiesség mintaképe volt s ma a 
szociális célok és a béke hirdetője s minden 
hibája mellett több vidámság, több boldogság, 
öröm lakozik benne, mint talán az egész világ 
bármely országában. 

C„Népmivelés.u) Conclu Irén. 

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

(Yalamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfeliigyelö-
ségi kirendeltségnek. — 71.251. szám.) 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr föl-
hívta figyelmemet a r ra a nagy hiányra, mely 
a tanoncokban különösen a vidéki városokban 
mutatkozik; s egyúttal rámutatott arra is, 
hogy ennek oka különösen a nemzetiségek lakta 
területeken abban rejlik, hogy a tanoncszerző-
désre alkalmas fiúk szülei nincsenek kellőképen 
tájékoztatva ama előnyökről, melyek abban 
rejlenek, ha gyermekeiket a csupán testi ere-
jüket igénylő napszámosmunka helyett a nagyobb 
keresetet és jobb jövőt biztosító iparosmunkára 
neveltetik. 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 
óhajához képest utasítom tehát a Tanfelügyelő 
úr ú t ján ezennel az összes állami és községi 
polgári és elemi iskolák igazgatóit (osztatlan 
elemi iskoláknál a tanítót), hogy végzett, az 
iskolából kikerülő, 12 évet meghaladott fiúk 
szüleit figyelmeztessék, hogy amennyiben gyer-
mekeiket valamely ipari munka elsajátítása vé-
gett tanoncokul kívánnák szerződtetni, ebbeli 
szándékukat jelentsék be náluk. 

Az ilyen bejelentésről a megjelölt iskolák 
igazgatói (s az osztatlan elemi iskolák tanítói) 
megfelelő mester ajánlása végett a budapesti 
ipari és kereskedelmi munkaközvetítő-intézet 
igazgatóságát értesíteni tartoznak. 

Erről a Tanfelügyelő úr a jelzett iskolák 
igazgatóit és az osztatlan iskolák tanítóit az 
elérendő fontos cél megfelelő hangsúlyozásával 
miheztartás végett értesítse. 

Budapest, 1907 augusztus hó 9. 
A miniszter helyett: 

Tóth, 
államtitkár. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi egyházmegyei főtiszt, főhatóságnak. — 

71.251. szám.) 

A kir. tanfelügyelőkhöz egyidejűleg intézett 
körrendeletem másolatát oly kérelemmel van 
szerencsém a főhatóságnak megküldeni, hogy 
a népjólét emelését célzó ezen rendelkezést a 
főhatósága alá tartozó iskolák igazgatóira 
(tanítóira) is kiterjeszteni méltóztassék. 

Budapest, 1907 augusztus hó 9. 
A miniszter helyett: 

Tóth, 
államtitkár. 
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Holler Dezső trencsénvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi díjnokot, oki. tanítót a 
a rákosdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kiss 
Márton és Tahy Zsuzsanna oki. tanítót, ill. 
tanítónőt a garamkohói áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Darás Viktor oki. 
tanítót a löczatői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Vezér János, Ormai Henrik, Kicsindy Kálmán 
és Bitvai István süttői róm. kath. tanítókat a 
süttői áll. el.isk.-hozr.tanítókká; Wendrinszky 
Antal, Dsokebin Katalin és Vitos Berta oki. 
tanítót, ill. tanítónőket a csíkszentdomokosi 
új áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónőkké; 
Pólya Éva oki. tanítónőt a szolnoki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Dorgó Aurél oki. tanítót 
az ökörmezői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Opris 
György oki. tanítót az ombuzi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Bartuc Ferenc oki. tanítót a garam-
szécsi áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; Exner Mihály 
oki. tanítót az újbánya-csürökkülvárosi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Lichtner János túróez-
szklenói róm. kath. tanítót a tőrei áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Gyarmathy Anna oki. tanító-
nőt a kisházai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Obetkó Sarolta oki. tanítónőt a vágsellyei áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; özv., Szentkirályi 
Józsefné szül. Marozsi Róza állandó h. óvónőt 
a kiskúndorozsmai all. óvóhoz óvónővé; Milói 
Döme oki. tanítót a kovasinczi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Jászay Gizella oki. tanítónőt a 
bátyúi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; leányi 
Mára oki. tanítónőt a héthársi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Kosnár Lajos oki. tanítót a 
medgyesi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Korbai 
Ilona, Paulinyi Jolán és Koliuth Mihály oki. 
tanítót, ill. tanítónőket a kiskéri új áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónőkké ; Szász Erzsébet 
oki. tanítónőt a kőrösfői áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Philippsohn Leontin oki. tanítónőt 
a nagytapolcsányi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Sklenarz Terézia és Janda Ludovika csanád-
palotai közs. oki. óvónőket a csanádpalotai áll. 
óvóhoz óvónőkké ; Fehér Erzsébet, Medgyes&y 
Ilona és Werknerné Longhi Irma oki. tanító-
nőket a czibakházai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nőkké ; Imre Lajos oki. tanítót a baraczki áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács Erzsébet oki. 
tanítónőt a kőrispataki áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Gorögh Anna oki. tanítónőt a holló-
házai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Moga Eugénia 
oki. tanítónőt a sajkásgyörgyei áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Szász Ferenc oki. tanítót a 
sülelmedi áll. el. isk.-hoz. r. tanítóvá; Váczi 
Endre és Boldizsár Margit oki. tanítót, ill. 
tanítónőt a nádudvari áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé; Kotlár Etel oki. tanítónőt a 

végegyházi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Sikó 
Gergely oki. tanítót a csombordi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Brunner Ödön oki. taní-
tót a szegedi nagyistván tanyai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Csengeri Károly rátoni közs. 
el. isk. tanítót a szilágynagyfalui áll. el. népisk-
hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Hütter 
Adolf rákosdi áll. el. isk. tanítót a végegyházi 
áll. el. isk. hoz ; Bátori Olga kisházai áll. el. 
isk. tanítónőt a csíkszeredai áll. el. isk.-hoz ; 
Simon Ferenc naszódi áll. el. isk. tanítót a 
krasznai áll. el. isk.-hoz ; Donáth Aladár sülel-
medi áll. el. isk. tanítót a jankufalvai áll. el. 
isk.-hoz; Vajay József újbánya-csürökkülvárosi 
áll. el. isk. tanítót a nagyhalmágyi áll. el. 
isk.-hoz; Knapp Kálmán ökörmezői áll. el. isk. 
tanítót a ráczalmási áll. el. isk.-hoz ; Landanné 
Bolkó Ottilia füzéri áll. el. isk. tanítónőt a 
marosbogáti, Dergán Erzsi marosbogáti áll el. 
isk. tanítónőt a budafoki, Krausz Margit buda-
foki áll. el. isk. tanítón t a füzéri áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett : Poden Paula 
Hona németsztamorai közs. el. isk. munkakép-
telen tanítónőnek 856 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Holeczki Sándor 
győr-révfalui közs. el. isk. ig.-tanítónak évi 
1700 K- t ; Csegezy Elek aranyosrákosi áll. el. 
isk. munkaképtelen tarítónak évi 2060 K-t; 
Lintia Traján kakovai gör. kel. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1^20 K-t; Gáspár 
Lajosné szül. Szabó Vilma algyógyi áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 700 K-t ; Pápay 
Lajos debreczeni róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1220 K t ; Makai Már-
ton nagyharsányi közs. munkaképtelen tanítónak 
évi 1500 K-t; Deszatnik György szmnamezői 
gör. kath. munkaképtelen tanítónak évi 600 
K-t; Takács Mihály győri róm. kath. el. isk. 
elaggott tanítónak évi 1700 K-t; Bősz István 
kiskomlósi munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 720 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Balogh János mezőesáti nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Ács Nagy Ilonának 
évi 575 K-t ; néh. Poczik Ferene jánoshidai 
nyug. róm. kath. tanító özv., szül. Fdluâi 
Máriának évi 430 K : t ; néh. Stubr<ya Ignác 
garamsálfalvai volt erdőkincstári róm. kath. 
tanító özv., szül. Lintner Annának évi 606 K 
40 f-t, Dániel és Péter nevű kkorú árváinak 
egyenként 101 K 6 f-t, együtt 202 K 12 f-t, 
mindössze 808 K 52 f - t ; néh. Fejér György 
hajdúdorogi gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Marschálkó Máriának évi 650 K-t; néh. Skriva-
nek György alsódörgicsei róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Jakab Ilonának évi 450 K-t, 
Béla nevű kkorú árvájának 75 K-t, mindössze 
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525 K-t; néh. Csupák Gáspár volt karámi áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Gazdik Irénnek évi 
600 K-t, Aranka, Elemér, Dezső és István 
nevű kkorú árváinak egyenként 100 K-t, együtt 
400 K-t, mindössze 1000 K-1, továbbá Gáspár 
nevű utószülött árvájának 100 K-t. 

Jóváhagyta: a Zomborvidéki Róm. Kath. Ta-
nítóegyesület módosított alapszabályait, nem-
különben a Bajacidéki Róm. Kath. Tanítóegye-
sület újból módosított alapszabályait. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Fölvidéki Magyar Közművelődési 

Egyesület, hazánk legrégibb kulturális egye-
sülete, szept. 12-én tartotta huszonötödik évi 
közgyűlését a fölvidék leggazdagabb vármegyé-
jének székvárosában, Nyítrán, nagy csöndben, 
csupán az egyesület működési körébe tartozó 
vármegyék előkelőségeinek jelenlétében. Hu-
szonöt esztendeje elmúlt, hogy a F. M. K. E.-t 
megalapította ÍÁbertiny Gusztáv tanfelügyelő 
és Orbók Mór tanár. Most, huszonöt esztendő 
elmultával följegyezhetjük, hogy az első magyar 
kultúregyesület első rendes tagja Weiss B. 
Ferenc, királyi tanácsos és székesfővárosi bi-
zottsági tag, első alapítótagja pedig egy „új 
földesúr", Srhmertzing Adolf báró, nagybirto-
kos volt. Az egyesül t célja már kezdetben is 
az volt, ami ma: küzdeni a pánszlávizmus ellen, 
a magyars.igot védeni és erősíteni a nyelv-
határokon. s a jóindulatú tót népet magyaro-
sítani. A fölvidéki vármegyékből mindjárt az 
e:ső évben hétszáz tag jelentkezett ; ma a tagok 
száma meghaladja a hétezret. Az egyesület első 
elnöke Odesea^chi Gyula herceg volt, míg a 
protektorátust már 1883-ban József királyi 
herceg vállalta el. Az egyesületet 1884-ben 
decentralizálták a fölvidéki megyei választmá-
nyok megalakításával. Hogy mit tett az egye-
sület negyedszázad alatt, rövidesen elmondhat-
juk. Legnagyobb cselekedete az volt, hogy a 
magyar társadalom filléreiből huszonöt év alatt 
egy millió koronát juttatott a föl vi lék kultú-
rális céljaira. Az egyesület ma is fönntart 
harmincnyolc kisdedóvó-intézetet oly községek-
ben, ahol a magyarság veszedelemben forog ; 
évenként ezreket költ a magyar nyelvet ter-
jesztő tanítók jutalmazására, száznál több nép-
könyvtárat tart fönn vegyesajkú községekben, 
ahol az egyesület magyar könyveit évenként 
tizenöt-húszezer ember olvassa; olvasóköröket, 
ifjúsági és dalegyesületeket szervez a magyar-
ság megerősítésére s általában minden eszközt 
megragad, hogy a tót nemzetiségi határvonalon 
a magyarságot megerősítse. Az egyesület ügy-
vezető igazgatója, Gyürky Géza nyitramegyei 
főügyész, és ritka agilitású és nagyon szeren-

cséskezű főtitkára, Clair Vilmos intézi a közép-
ponti adminisztráció minden ügyét — az egye-
sület biztos föl virágoz tatására és mindeneknek 
osztatlan megelégedésére ; az ő buzgalmuk nél-
kül az egyesület soha sem juthatott volna a 
fejlődésrek arra a fokára, amelyre ma büszke 
a fölvidéknek a F. M. K. E. hez tartozó tizen-
egy vármegyéje. A vezetők száma különben 
most eggyel szaporodott : az egyesület új eln'i-
köt kapott, egy aránylag még nagyon fiatal 
ember személyében, akit ezúttal nem csupán 
dísz kedvéért állítottak az egyesület élére, hogy 
nevével fényt adjon neki, hanem akinek nagy 
munkabírásától és iniciatívájától is sok üdvös 
dolgot remélnek. Dessewjfy Emil gróf, az új 
elnök, remélhetőleg nem csupán dísznek tekinti 
új állását, hanem biztosan hisszük: teljesíteni 
is fogja emberül azokat a föladatokat, amelye-
ket a közbizodalom ma az ő vállaira rótt; s 
ebben az esetben az első negyedszázad után, 
Dessewffy Emil gróf elnökké választásával új 
korszak nyílik meg a F. M. K. E. történetében. — 
A közgyűlésen Lits Gyula főispán indítványára 
Marki ot Gyula főispánt, Gyürky Gézát és 
Libertiny Gusztávot tiszteletbeli elnököknek, 
Turesányi Ödönt pedig tiszteletbeli alelnöknek 
választották meg. Elhatározták továbbá a kö-
vetkezőket: Az egyesület óvónőinek érdekében 
fölúnak a miniszterhez, hogy az egyesületi 
óvónők is olyan fizetéskiegészítésben részesül-
jenek, mint az állami óvónők. Kolos, Nyitra-
bajna cs Suránka nyitramegyei községekben a 
F. M. K. E. gyermek-menedékházat nyit. A 
trencsénpredmeri kisdedóvó- intézetet átteszik 
Trencsénbellusba. Az egyesületi óvóintézetek 
részére a minisztertől foglalkoztató- és szem-
léltető-tárgyakat kérnek. Tizenegy új népkönyv-
tárat szerveznek. A magyar nyelv sikeres ok-
tatásáért Csorba Ödön selmeczbankai tanítónak 
200, Fukasz Ödön nikási tanítónak 120, és 
Sediba János bolessói kántortanítónak 80 ko-
ro'.a jutalmat szavaztak meg. 

— Egy derék tanító ünneplése. A nmélt. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium f. évi 
szeptember hó 1-ével Temesvár szab. kir. város 
egyik köztiszteletben és szeretetben álló taní-
tói át, a gyárvárosi közs. el. iskolák igazgatóját, 
Trónt Istvánt saját kérelmére nyugdíjazta. Az 
ő személyével a tanítóság egyik érdemekben 
gazdag tagja hagyta oda a munkatért. 43 évig 
szolgálta a tanügyet páratlan buzgalommal és 
hazafisággal egy és ugyanazon városban. Meg-
érdemli, hogy munkás életét néhány vonásban 
ecseteljük. Tudjuk, hogy Temesvár, mint a volt 
Bánát fővárosa, teljesen német város volt. 
Magyar szót alig lehetett hallani, az iskolákban 
is németül folyt a tanítás. Midőn a hatvanas 
évek elején a magyar nemzeti élet hajnala pír-
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kadni kezdett, Temesvár városának néhány pol-
gára szükségét látta annak, hogy a városban 
csekély számban élő magyarság gyermekei ré-
szére magyar tannyelvű iskolát kell állítani. 
A mozgalom élén a Gyárvárosnak akkori ha-
zafias és lánglelkű plébánosa, a későbbi zág-
rábi bíboros érsek, Mihálovics József állott. 
Társadalmi úton gyűjtöttek annyi pénzt, rnely-
lyel 1864-ben a gyárvárosi Magyar-utcában 
fölállították Temesvárnak első magyar tan-
nyelvű iskoláját. Tanítóról is kellet gondoskodni. 
A választás az akkor 18 éves ifjúra, Trónt 
Istvánra esett, ki akkoriban végezte Szegeden 
a kir. tanítóképző intézetben tanulmányait s 
szere; te meg tanító oklevelét. A választás sze 
rencsés volt. A lelkes, ifjú tanító buzgalma 
csakhamar hírnevet szerzett a „magyar iskolá-
nak", úgy, hogy számos német polgára a vá-
rosnak, de vidéki szülő is ide íratta be gyer-
mekeit azért, mert itt alkalma nyílt gyerme-
keiknek a magyar nyelv elsajátítására. 6 évig 
működött Trónt István ezen iskolánál, mikor 
Temesvár városa érdemeinek elismeréséül < t a 
sokkal jobban dotált gyárvárosi városi iskolá-
hoz választotta meg tanítónak. Itt, az akkor 
még német tannyelvű iskolánál is megmaradt 
magyar tanítónak. A főbb tárgyakat magyarul 
is tanította s a szülők ép ezért szívesen látták, 
ha gyermekeik az ő osztályába jutottak. Hogy 
fölöttes hatósága is elismerte érdemeit, bizo 
nyitja ama tény, hogy 1879-ben, mikor a gyár-
városi iskola igazgatói állását kellett betölteni, 
az iskolaszék öt, a tantestület legifjabb tagját 
választotta meg igazgatónak, mely állást a leg-
nagyobb buzgalommal egész nyugdíjaztatásáig 
töltötte be. Ama közbeesülésnek, tiszteletnek és 
szeretetnek, melynek Trónt István örvendett, 
legszebb bizonyítéka ama ünnepély, melyet 
tiszteletér" f. hó 7-én rendeztek. Nevezett n i-
pon d. u. 5 órakor Temesvár városházának 
dísztermében egybegyűltek a városi iskolaszék, 
a város törvényhatósági bizottságának tagjai, 
a városi nkolák tantestületei s a nyugdíjba 
vonult igazgató-tanító számos tanítványai, hogy 
a szeretett tanítótól búcsút vegyenek s ragasz-
kodásuknak és tiszteletüknek kifejezést adjanak. 
Az ünnepi gyűlést dr. Télbisz Károly, a város 
polgármestere és érdemekben gazdag iskolaszéki 
elnöke nyitotta meg, ki egy küldöttséget me-
nesztett az ünnepeltért. Lelkes éljenek hang-
zottak el, mikor az ünnepelt megjelent. Mint 
első, Sebesztha Károly, kir. tanfelügyelő intézett 
hozzá beszédet, mellyel átadta az ünnepeltnek 
Apponyi Albert gróf miniszternek elismerő le-
iratát. M'jd dr. Télbisz Károly ragadta meg 
a szót, hogy megható szavakban ecsetelje a 
nyugalomba vonuló tanítónak érdemeit s búcsút 
vegyen egyik legderekabb munkatársától. Yolt 
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tanítványai nevében Láng Dávid, temesvár-
józsefvárosi esperes-plébános tolmácsolta azok 
háláját és ragaszkodását s végre a tanítóság 
nevében Schwarz Alajos üdvözölte a nyuga-
lomba vonuló igazgatót. Trónt István könnye-
k g meghatva mondott köszönetet a tisztelet 
és s/.érett t e spontán megnyilatkozásáért. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mely 
tudvalevőleg tanítok tanuló-fiai ösztöndíj-alapja 
javára jövedelmez, következő tartalommal j lent 
meg 1908 r a : Péterfy Sándor : „Egy öreg tanító-
nak jokonához intézett s a gyermekek neve-
léséről szóló levele" ; Nagy Lajos: „Tankönyv-
korszak" ; Tas József : „Az erdei iskola" ; TJjváry 
Béla: „Száraz kenyér" (Victor Hugo)-, Bodonyi 
Nándor: „Béla"; Szlányi K. György: „Az 
Adria dalokból", „Az év eseményeiből" ; Földes 
Zoltán: „Szonettek" ; Bölöni István: „A Mest' 
uram"; Bodonyi Nándor: „Alkalmi versek" 
(Vizsgálat előtt. Vizsgálat után.) ; Péczely József : 
„A mi Aldzsink" ; Kovács János: „Versek"; 
Bévfy Lajos: „Pesti gyerekek", „Uj törvé-
nyeink". A Magyar Tanítók Naftára az Athe-
naeum könyvkiadó-hivatalában (VII,Rákóczi út 
54. sz.) rendelhető meg; ára, bérmentes kül-
déssel, 80 f. 

— Jubileum. Szép ünneplésben részesítette 
f. hó 8 án Kőröstarcsa község lako-sága Molnár 
B la ev. ref. tanítót abból az alkalomból, hogy 
Kőröstarcsán, az ev. ref. egyház szolgálatában, 
25 évet töltött el a tanítói pályán. Ez alka-
lomból a tisztelek és barátok szíves adakozá-
sából arany pecsétgyűrűvel is meglepték az 
ünnepeltet, este pedig társasvacsorát rendeztek 
tiszteletére. 

— A tanítóság és az iparosképzés. Föl-
hívás és kérelem ! Tisztelt Kartárs Urak ! Be-
bizonyított tény ma már a magyar ipar hanyat-
lása, a kivándorlás emelkedése és a külföldi 
ipar termékéinek nagymennyiségű beözönlése 
hazánkba. E három szerencsétlenség egymásból 
folyik és nagy mértékben járul hozzá a drágaság 
emelkedése s az ország elszegényedéséhez. Keres-
kedelmi államtitkárunk, Szterényi József, ki-
mutatta a pécsi iparoskongresszuson mondott 
beszédében, hogy a magyar ipar hanyatlását 
a kevés inas és segédmunkás idézi elő. Ma, 
midőn hazánkban minden tényező azon dolgozik, 
fárad, hogy népünket az iparűzésre szoktassa 
s ezáltal hazánkat iparosállammá tegyük, meg-
akadályozza ezt azon körülmény, hogy évről 
évre kevesebb lesz az inas. Közel félmillió 
önálló kisiparosunknál mindössze 120.000 inas 
tanai, kik a segédmunkásoknak 50%-át sem 
képezik. A kivándorlás legfőbb oka a gazda-
ságoknak gépekkel való berendezkedése, ez pedig 
fölöslegessé teszi a kézierő egy részét s így a 
kereset nélkül mai-adt földmunkások kénytelenek 
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itthagyni hazánkat. A külföldi ipartermékek 
beözönlését pedig természetszerűleg a kisiparunk 
csekély termelőképessége idézi elő, mely a segéd-
személyzet csökkenésére vezethető vissza. Tisz-
telt Kartársaim ! Ezen állapotokon egyedül a 
tanítói kar segíthet. A tanító, ki folyton a nép 
között él, hazafias és nemes munkát végezhet 
népünknek s azok gyermekeinek ipari pá-
lyákra való terelése által. Alulírott, mint a 
Lakatosmesterek Országos Szövetségének tit 
kára, elhatároztam, hogy nevezett szövetség 
fölkérésére inaselhelyező-irodát létesítek, melyből 
a lakatos és egyéb vasműves-mesterségekre 
évente legkevesebb 15—20 ezer, sőt több inast 
helyezaék el, mert ennyire tehető a kereslet. 
A tanítóságra, kartársaimra számítok ezen 
munkában való segédkezésre. Magam teljesen 
díjtalanul helyezem el a tisztelt kartársaim által 
ajánlott fiákat, akár fővárosi, akár pedig vidéki 
lakatos vagy más vasiparosoknál inasnak. Azt 
hiszem, ha a vidéki, különösen a kivándorlás 
által sújtott vidékek tanítói minden képessé-
gükkel igyekezni fognak rábeszélni tanítvá-
nyaikat s azok szüleit, hogy ipari pályára -zán 
ják magukat, illetve gyermekeiket, akkor kellő 
számú iparosinas elhelyezése által a föntemlített 
három szerencsétlenségtől s az elszegényedéstől 
megmenthetjük hazánkat. Ma egyedül az ipari 
pályán tud a szegény ember gyermeke boldo-
grlni, mert 3 — 4 év alatt fölszabadulva, kora 
ifjúságában is tisztességes keresethez, biztos 
megélhetéshez jut. Jövője, előhaladása, boldo-
gulása biztosítva van Ismételve kérem kar-
társaimat, szíveskedjenek ezen hazafias és 
humánus tervemben segítségemre lenni s bár-
minő fölvilágosításért levelezőlapon engem föl-
keresni. Budapesten, 1907 szeptember hó 10-én. 
Kartársi üdvözlettel : Zombory Béla főv. tanító, 
szöv. titkár. (Lakatosmesterek Orsz. Szövetsége, 
Budapest, VII., Dohány-utca 58. sz.) 

— Tüdővészes betegeknek szanatóriumok-
ban való ápolására két, egyenként 800 K-s 
és egy 600 K-s gyógykezelési segélydíj kerül 
elosztás alá. Ezen segély díjakra állami, községi 
és felekezeti tanárok, tanítók és tanítónők, 
valamint a tanügy terén működő állami tiszt-
viselők, elsősorban azonban az állami iskolákban 
alkalmazottak tarthatnak igényt. A folyamod-
ványok a következő okmányokkal szerelendők 
föl : 1 Születési bizonyítvánnyal. 2. Működési 
bizonyítvánnyal. 3. A tüdőbajt és a szanatóriumi 
kezelés szükségességét igazoló hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal. 4. A vagyontalanságot igazoló 
hatósági bizonyítvánnyal. A segélydíjak utal-
ványozása két részletben történik és pedig a 
szanatóriumba való fölvétel és a szanatóriumból 
való távozás napján, mindenkor a szanatóriumi 
igazgató által láttamozott nyugta alapján. A 

kellően fölszerelt kérvények a vallás- és közokt. 
miniszterhez folyó évi október hó 15-ig nyúj-
tandók be. 

— Halálozások. Papp Pál kántortanító, 
negyvennyolcas honvédhuszár, hetvenöt éves 
korában meghalt a pestvármegyei Tápióságh 
községben. A szabadságharc kiütése alkalmával 
a jászberényi főgimnázium növendéke volt. A 
lelkes ifjú nyomban huszárnak csapott föl s 
végigküzdötte a szabadságharcot. Világosról 
azután Szegedre menekült s ott beíratko ott 
a katholikus tanítóképző-intézetbe. Tanulmá-
nyait kitűnően végezte, azután Hatvanba került, 
ahol most tizennyolc tanító terjeszti a nép-
műveltséget, de 1853-ban Papp Pál volt az 
egyedüli tanító. Később Tápióságh község vá-
lasztotta meg kántor tanítójának, ahol ötvenkét 
esztendeig működött. Évtizedeken át volt a 
nagykáta zsámboki katholikus tanítóegyesület 
elnöke. Az új tanítói esküt már betegágyán 
tette le Dezseöffy Emil nagykátai főszolgabíró 
kezébe. Az elhunytban Papp Károly dr. föld-
tani intézeti geológus édesatyját, Papp János, 
a magyarországi kegyes tanítórend korraány-
segéde pedig nagybátyját gyászolja. — Donatek 
János, nyugalmazott tanító f. hó 9-én Pozsony-
ban, életének nyolcvanötödik évében elhunj t. — 
Vregyik Gusztáv ev. ipolyszelei tanító életének 
40., áldásos működésének 21. évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Felesége és 5 árvája 
siratja. Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek : Szlányi K. György, 
Földes Zoltán és Böliini István urakat kérjük pontos 
lakcímüknek levelezőlapon való mielőbbi beküldé-
sére. — K. I. Felsözsolcza. Nézetünk szerint bele 
fogják számítani. — K. A. Budapest. Ha a kereszt-
levélből a magyar állampolgárság kiviláglik : nem 
okvetetlenül szükséges. — K. J. Kanyar. 1. Kérvénye 
102.002. sz. a. elő van jegyezve. 2. Azt mi előre nem 
tudjuk megmondani. Próbálja meg. — Mariska. Szí-
veskedjék az ügyet bizonyára ismerő kir. tanfelügyelő-
séghez fordulni. — P. J. Sándorliáza. Törvény szerint 
80-at. — P. P. Keresztes. Folyamodványa a minisz-
tériumban nem fordul elő. — J. R. Bánfalu. Láng 
M. könyvei az Athenaeumnál kaphatók ; oda tessék 
fordulni. — Fr. S. Grabócz. Az igazgató-tanító, tanító 
és az iskolaszék elnöke együttesen állapítsák meg, 
esetleg a járási orvos bevonásával. — Vitás kérdés. 
Szíveskedjék kérdésével a viszonyokat ismerő kir. tan-
felügyelőséghez fordulni. Olyan törvény vagy rendelet 
nincs. — Iskolaszék, Négyes. Ha tanítással is foglal-
kozik, a kántortanítót is megilleti az '/« hold kert. — 
P. Gy. Lunkaszprie. 94.079. sz. a. elintézésre soron van. 

Tartalom : Öngyilkos gyermekek. Lakatos Lajos.— 
Az „erdei iskolák" szervezése. Gzáró János. — A helyes 
és helytelen emlézésről. Földes Ferenc.— A lucfenyő. 
Ráday Antal. — Külföldi szemle. — Tanítók tanács-
adója. — Szünóra : Az angol nevelésről. Gondalrén.— 
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

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 . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat j a 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 es az illetekes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 kcrona, félévre 6 korena, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratoltat n e m adnnl t vissza. 

A népiskola mint országépítő. 
Pártpolitikát a népiskolába bevinni, 

annak ot t bármely tápot adni: meg nem 
engedhető dolog, valóságos bűn. De a 
leendő nemzedéket boldogulni tudó hasz-
nos emberré nevelni, a jellem szépségét 
és mindenekfölött való értékét tuda-
tossá tenni, a hazafiság követelményeit, 
melyekhez a polgártársak megbecsülése 
és kölcsönös segítése is tartozik, parancs 
erejével állítani a lélek elé: kötelesség 
és magas erény. 

Azt a sok vadhajtást, melyet az élet 
durva tülekedése fejleszt a gyermek lel-
kében, le kell nyesni. A bőnedvű alanyba 
oltott nemes ágakat növelni föl díszes 
és hasznos sudár fává. 

Nagy munka ez, tanító barátom ! 
amelyet, hacsak megközelítőleg is el 
tudsz végezni a reádbízottakkal, életed 
föladatát nemesen töltötted be. No bánd, 
hogy tested és lelked összes erőit reá 
kell fordítanod, mert ennél méltóbb föl-
adatra nem fordíthatnád. 

Országot építesz vele, mert az ország 
ereje jóravaló és összetartó polgáraiban áll. 

Tízezer, aki összetartó életcél nélkül 
tolong egymás hátán, veszedelme ön-
magának is, egymásnak is. De száz, aki 
úgy építi saját boldogulásának épületét, 
hogy a máséban kárt ne tegyen, sőt 
lehetőleg előmozdítsa azt is: dísze és 
erőssége az összességnek. 

i 

Ama tízezrekből ilyen százak légióit 
kell előállítani a jövő számára a nép-
iskolának. Oly sok tényező van, amely 
számítással,-vagy ösztönszerűleg a szerte-
húzás és gyűlölködés magvait hinti a 
polgárok közé. A népiskolának minden-
kor készen kell állania, hogy az ezekből 
sarjadzó dudvát, burjánt kigyomlálja. 

vágyó, önhaszonleső em-
berek azt hirdetik a másajkú nép közt, 
hogy a magyarok meg akarják fosztani 
nyelvétől. Az iskolába menő gyermek 
lelke is eltelik ezzel a méreggel. Mennyi 
tapintatra, türelemre ós kitartásra van 
szüksége a tanítónak, hogy ezt a mér-
get kiirtsa onnan! 

„Láss a saját szemeddel", mondja. 
Mondja és ismétli és bizonyítja. A mi 
hazánk törvényei egyaránt védik, szár-
mazási és nyelvkülönbség nélkül minden 
polgárnak vagyonát, becsületét, életét. 
Egyaránt nyitják meg a boldogulás út-
ját mindenki előtt. A magyar nem fizet 
kevesebb adót, mint ugyanazon vagyoni 
viszonyok között levő román, vagy tót 
polgártársa. Senkitől sem kívánják, hogy 
megtagadja családját, nemzetiségét. íme, 
i t t az iskolai könyvbe olyan anyanyelvű-
nek írok be mindenkit, amint szülője 
bejelentette. Úgy megy át az országos 
kimutatásokba is. Ha tanítlak magyarul, 
az csak a te hasznodra van, hogy érint-
kezhess polgártársaiddal és magad intéz-
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hesd a hatóságok előtt levő ügyeidet. 
Vájjon én veszem-e hasznát, vagy te 
annak a számtannak, földrajznak, ter-
mészettannak, amelyeket tőlem meg-
tanulsz ? Bizony a te magyar beszédeddel 
is te boldogulsz, nem én. 

r 

Ugy-e, hogy a román gyermeket 
megdicsérem, szeretem, ha jól viseb 
magát; a magyart pedig megbüntetem, 
ha hibás? 

Úgy-e, nem engedem meg, hogy a 
gyermekek származásuk miatt kigúnyol-
ják egymást ? Isten teremtette a magyart 
magyarnak, a tótot tótnak. A haza tör-
vénye pedig azt mondja, hogy Magyar-
országnak egyenjogá polgára mindenik. 

Ha a község lakói közül tanácsért, 
segítségért fordul hozzám bármelyik, 
nem teszek különbséget származása sze-
rint, hanem segítek tőlem telhetőleg. 
A bajban levőt otthon is fölkeresem és 
támogatására vagyok. 

Hogy magyarul megtanuljatok, az a 
haza iránt is kötelességetek. Az iránt a 
haza iránt, amely egyformán nyúj t ja 
javadalmait, amelynek áldott földje 
egyenlőleg terem minden fiának. A haza 
ereje polgárai összességének egyetértő 
törekvésében áll. Hogyan legyen ott 
egyetértés, ahol meg sem értik egymást ? 

Ezt ós az ilyet nem egyszerre és nem 
egyszer kell mondani, hanem sokszor, 
ismételve minden megfelelő alkalommal. 
Nemcsak mondani, hanem egész maga-
tartásával, cselekedeteivel, élete példá-
jával bizonyítani, igazolni. 

A hivatással bíró tanító olvas a gyer-
mek lelkében. Meglátja, hogy miként 
rontják kint, amit ő az iskola falain 
belül épített. Azt mondják neki: úgy, 
hát a te tanítód a polgárok egyenlősé-
géről beszél? Miért kényszerítik akkor a 
tó t gyermeket, hogy magyarul tanuljon, 
de a magyart nem fogják rá a tót nyelvre ? 
Ez-e az egyenlőség és az igazság? 

A gyermek lelke megrendül, mert 
egészen természetesnek találja az ellen-
vetést. 

A tanító gyöngéd kézzel, tapintatosan 
oszlatja el az árnyakat. 

— Nézd csak, édes gyermekem! én 
nem mondom egy szóval sem, hogy a 
magyar gyermek tótul ne tanuljon. Min-
denkinek jó, ha több nyelvet tud. De 
azzal, ha a magyar gyermekek tótul 
megtanulnának, nem érnők el azt a célt, 
hogy az ország polgárai mindnyájan 
megértsék egymást. Meg kellene tanul-
niok még a németet, a románt, a ruthént, 
a szerbet, horvátot, mert ilyen nyelvű 
polgárok is tömegesen vannak á hazá-
ban. Ugyanazonos,- viszonosság szerint a 
tótnak, a szerbnek is, és valamennyinek 
legalább hat nyelvet kellene tanulnia 
anyanyelvén kívül. 

Úgy-e, hogy ez lehetetlenség? 
Egyetlen lehetséges mód, hogy anya-

nyelve mellett megtanul mindenki egyet-
lenegyet, a magyart és annak segítségé-
vel minden ember megérti a másikat. 

Azt fogják neked mondani, hogy miért 
legyen épen a magyar a közvetítő nyelv. 
Miért ne a német, vagy a román, vagy 
a tót. 

Azért, édes gyermekem, mert ez az 
ország Magyarország. A magyarok foglal-
ták el és rendezték, elsősorban ők védel-
mezték ezer esztendőn keresztül. Az itt 
talált, vagy később bejött másajkú nem-
zetiségeket saját jogaikban részesítették. 
Azok közül is sok volt derekas segítsé-
gükre a nagy küzdelmekben, aminthogy 
tartoztak is vele. A becsületes segítőket 
megbecsülték, de a veszedelem terhét 
soha sem hárították át csupán azokra, 
hanem a vér és verejték ontásában 
példaadólag előljártak. 

A törvényeket magyarul hozzák, a 
rendeleteket azon nyelven adják ki. Nem 
is lehet másképp, mikor az ország kü-
lönböző részeit csakis ők bírják össze-
tartani és egymagukban többen vannak, 
mint a többi nemzetiség együttvéve. 
A magyar után legszámosabb nemzetiség 
a román; de annak száma is alul ma-
rad a 3 millión, míg a magyarok 10 
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millión vannak már eddig is. És egyre 
szaporodnak, nemcsak természetes ere-
jüknél fogva, hanem oly módon is, hogy 
egyes nemzetiségek, mint régen a kánok, 
tatárok, örmények, mostanában a zsidók 
és németek egy része, más nemzetisé-
gekből is számosan, önkéntesen beolvad-
nak a magyarságba. 

Ez az ország csak addig egységes és 
erős, amíg Magyarország. Amint terüle-
teit eldarabolnák a raj tuk élő nemze-
tiségek többsége szerint, széthullana; a 
különböző fajok egymást pusztítanák és 
idegen hódítók zsákmányává esnék vala-
mennyi. 

A gyermeki lélek fölfogja mindezt, 
ha nem lankadó türelemmel és igaz 
őszinteséggel van lelkébe hintve. 

Mikor felnő, nem lesz játékszere a 
lelkiismeretlen izgatásnak. 

r 

íme : pártpolitikát vinni a népiskolába 
nem szabad; de a gonosz pártoskodás 
által megrontott lelkeket tisztává kell 
tenni az igaz és helyes életnézet be-
fogadására. 

A népiskola országot épít, ha tisztultabb 
fölfogású, egyetértésre törekvő nemze-
déket ad a jövendőnek. 

("Budapest.) liéthí Lajos, 

A tankötelesek nyilvántartása. 
A tankötelesek ellenőrzésére vonatkozó ú j 

rendszer szerint nem az összes tankötelesek, 
hanem csak a rendes beírás alkalmával be nem 
íratkozottak összeírása kívántatik. 

Örömmel üdvözöljük az egyszerűsítést célzó 
emez újabb intézkedést, és óhajtanok, hogy a 
gyakorlatban valóban eléretnék általa a kitűzött 
cél, de bár első tekintetre ez új eljárás egy-
szerűsítésnek és kevesebb munkát igénylőnek 
látszik, a gyakorlatban azonban a régi rend-
szernél is komplikáltabbá válik s több munkát 
s időt igényel amannál. Mindezt pedig a beírt 
tankötelesek kimutatására szolgáló AJ minta 
kitöltése és kezelése okozza. 

Ez új rendszer értelmében ugyanis minden 
tanintézet, melybe a tanköteles korú növendék 
jár, tehát : elemi, polgári, iparos-, és kereskedő-
tanonc-, gimnázium, reál- és felsőbb népiskola 
köteles az oda beírt tanulókat a beírás után 
legkésőbb egy hót alatt tér, utca és házsorszám 

szerint kimutatni s az illetékes helyi hatóság-
nak átadni, mely hatóság ezen íveket a be 
nem iratkozott tankötelesek összeírását telje-
sítő közegeknek adja át használatra. 

így egy-egy összeíró annyi ívet visz magá-
val az összeírás foganatosítása alkalmával, 
ahány tanintézet abban a városban van. Min-
den egyes háznál aztán ezekből kell kikeresnie, 
hogy tényleg be van-e írva X. Y. tanuló. Már 
magában az ívekben való keresgélés tetemes 
időveszteséggel és munkával jár, de még inkább 
kétszeres nehézséget okoz, több időt és munkát 
igényel ezen AJ ívnek a fölvételi napló alap-
ján való kitöltése. E nehézséget pedig az okozza, 
hogy a fölvételi naplóba a jelentkezések sor-
rendjében iratkoznak be a növendékek, az AJ 
ív pedig utcák és házsorszámok szerint állí-
tandó ki. Most egy ily fölvételi napló, amely-
ben — mondjuk — csak 300 növendék van 
beírva, valóságos tömkeleget képez arra nézve, 
hogy abban a házszámok sorrendje követhető 
legyen. íme egy példa: X-u t j a 1. szám alatt 
be van írva egy növendék. Ezt a 300 név 
közül az iskola vezetője kikeresi s beírja az 
A) ívbe. A 2., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 9. számok 
alól nem iratkoztak be növendékek, de hogy 
erről meggyőződést szerezzen az illető, úgy a 
2„ mint a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. sorszámoknál 
a fölvételi napló mind a 300 tételét át kell 
vizsgálnia élőiről végig, míg végre rájön, hogy 
csak a 10. számú házból van újból beírva egy 
vagy több növendék. 

Es mindezt annyiszor kell ismételnie egy-egy 
utca ívének elkészítésénél, ahány házszám van 
egy-egy utcában. Mondjuk pl. hogy, egy utcá-
ban van átlag 50 házszám, és van 20 u tca ; 
tehát épen ezerszer kell a fölvételi napló 300 
számból álló tételein végigmennie az iilető ki-
írónak, míg végre az AJ ívek így elkészültek. 
És ez így történik ugyanazon községben vagy 
városban levő valamennyi tanintézetben. Tör-
ténik pedig ez a beírások után, amikor már 
tanítaniok kellene az AJ ívek készítőinek is. 

Hogy tehát időt, munkát és fáradságot ta-
karíthassunk meg, szerény véleményem szerint 
az AJ ívet egészen mellőzni-kellene; helyette 
kötelezővé kellene tenni azt, hogy minden beírt 
tanuló egy Fölvételi jegyet kapjon a beírás 
alkalmával s azt a be nem íratkozottak össze-
írásáig mindenki őrizze meg otthon. 

A Fölvételi jegy nyomtatványa pl. ilyen lenne : 

F ö l v é t e l i j e g y . ( 

Nagy János, Deák F. utca 1. szám alatti 
lakos, Péter nevű tanköteles gyermeke a hely-
beli áll. (róm. kath., gör. kath., ev. reL, ág. ev. 
stb.) iskola I. osztályába mai napon 1. szám 
alatt fölvétetett. Fizetett: kor. tandíjat, 

40» 
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fill, beíratási díjat és fill, orszá-
gos nyugdíjilletéket. (A nevek és számok helyei 
az iskolák által töltendők ki.) Keltezés. Bélyegző 
helye. Aláírás. 

A be nem íratkozottak összeírása alkalmával 
aztán minden, már beírt tanköteles ezen jegy 
fölmutatásával igazolná fölvételét s esak azok-
ról, kik ily jegyet fölmutatni nem tudnak, állít-
tatnék ki a B) mintájú nyomtatvány. 

Ezen eljárás mellett, mivel nem kellene az 
A) minta elkészítésére egy hétig várakozni, a 
be nem írt tankötelesek összeírása házról-házra 
járva, nyomban a beírásokra kitűzött idő letel-
tével foganatosítható s ezáltal egy heti tanidő 
megtakarítható volna, anélkül, hogy az ellen-
őrzés esak a legkisebb csorbát is szenvedne ; 
az összeírok pedig nem bíbelődvén az A) ívek-
kel, gyorsabban eszközölhetnék a be nem írot-
tak összeírását. 

(Tiszaújlák.) Piller József. 

Iskolai egészség. 
A Londonban ülésezett nemzetközi iskola-

egészségügyi kongresszust nevezetesen a tanítási 
tárgyak egymásutánja is foglalkoztatta. Nem-
csak az idő hosszúsága vagy egyhuzamban való 
folytatólagossága fáraszt, hanem az inger is, 
mely lelkünket gondolkodásra serkenti, buzdítja. 
Ha kiállunk az udvarra és a felhőtlen, derűs 
égre meresztjük szemeinket, végre belefáradunk, 
nemcsak a szemünk, meg a nyakunk fajul meg, 
de az agyvelőn is érzünk nyomást ; pedig nem 
dolgoztunk semmit. A földmíves, ki az eke 
szarvát fogja, meggörnyedve haladván a barázda 
hasadékján, hamarább érzi minden tagjában az 
elfáradást, mint az udvaron ácsorgó. A munka 
min Jmüségében is rejlik az elfáradás gyorsabb 
vagy lassúbb beállta. 

így értik a tudósok, hogy a tanítás tárgyai-
ban is megvan az elfáradás magva. Ugyanaz 
a tanulógyermek, aki 5 percig számvetéssel 
foglalkozik, jobban elfárad, mintha 5 percig 
írással vagy olvasással foglalatoskodik. Miér t? 
Azért, mert a számvetés tisztán a gondolkodás 
művelete, az írás vagy olvasás pedig a szemé. 
Hát, hogy el ne titkoljam lelkem igaz gondo-
latját, én kimondom, hogy olyan nagyon simá-
nak nem látom a tudósok ezen állítását; van 
akárhány fürgeeszű gyermek, aki föl sem veszi, 
ha 6-hoz akár még 8-at kell hozzávetnie, de 
igenis rágicsál a tolla nyelén, mihelyst 2 — 3 
percig szántotta a fekete barázdát a fehér 
papírmezőn. De azért szent igaz, hogy van olyan 
gyermek, aki inkább leírja (mint másolási leckét) 
A kis harang című verset ; ámbátor 3 szakasz 
és minden szakasz 4 soros, de mondom, inkább 
ezt veti a barázdákba, hogysem azzal bajlódjék : 

mennyit tesz összesen a 6 meg a 8. Kivált-
képen nehezére esik ennek a megszámítása, 
hogyha a 6 nem borsó, sem dió, sem gomb, 
hanem csak tisztán 6 és épen ilyen mezítlábas 
a 8 is. Az ilyen parasztszámok kínozzák a 
gyermeket százszor is összezavarja; mikor el-
jutott nagynehezen a 6-tól 9-ig, akkor már nem 
tudja : háromszor nyalta-e meg az ujjait, 
vagy négyszer, vagy hogy a gerenda repedé-
séből négyet adott-e már a 6-jához, vagy keve-
sebbet. Hát bizony erős munka az a számvetés 
még úgy is, ha borsó is, meg lencse is van 
hozzá, hát még anélkül. 

No meg aztán finnyás portéka a nyelvtan. 
Ez aztán meggyötri a szegény gyermeket ! A 
leánygyermek sohasem veszi a fejébe, hogy miért 
mássalhangzó a b, holott az á magánhangzó.* 
Azt pedig, hogy melyik „szó"-ra mondhatja, a 
tanító néni nemes haragja megkerülésével, azt, 
hogy „mondat", hát arra a szóra, amelyik több 
mint 1 szó, hanem 3—4 — minél több szó, 
annál helyesebb, takarosabb mondat. Könnyebb 
Czájának földreteperni Cyclopot, mint valamely 
cudar mondatból kikeresni az alanyt, mikor a 
beste lélek elbújt; mert ez a gaz náció bujká-
lódik gyakran, de nagyon gyakran. Bujkálódik 
bizony az álb'tmány is, meg más egyéb is, mert 
rejtély az egész nyelvtan! Es rejtélyek meg-
fejtésére mégis csak gyenge a kezdő tanuló, 
még ha 7, 8 vagy 9 éves is. 

Már most igazuk van a tudósoknak, hogy 
vannak nehezebb tantárgyak és könnyebbek, és 
meghisszük nekik, hogy nagy a tudományuk, 
de sa jna! ahelyett, hogy azt javallanák: a 
nehezebbeket dobjuk ki az elemi iskolából, 
keresik, hogy a napnak melyik órájában volna 
legalkalmatosabb azoknak tanítása. 

Megállapítja a kongresszus, mondván: Amely 
tárgyak intenzív gondolkodást és elmélkedési 
munkát igényelnek, ezek az első reggeli órákra 
teendők. Ezzel aztán a tudományosság beéri. 
Kimondta a szentenciát, a többi a tanító dolga. 
Tehát minden reggel 8-tól 9-ig vagy számtan, 
vagy nyelvtan kell, hogy az órarenden legyen. 
De nem lehet ! És száz szónak is egy a vége : 
nem lehet ! Magyarabban kifejezve : lehetetlen ! 
Először is lehetetlen a hittani órák miatt, 
másodszor a többi tantárgyak miatt. Lehetetlen 
például a székesfővárosi községi iskolákban 
olyan órarendet megalkotni, melyen a tanítási 
idő első órájára hittan ne essék. Maga a fő-
városi Minta-órarend is az I. fiúosztályban kedd 
első óra : 8—9-ig hittan, II. fiúosztályban hétfő 

* Bihar megyében, Hajdú megyében, Baranyában, 
Hontban stb. biz' Isten «tósaaZhangzóval ejtik ki 
a magánhangzót: pl. lón (ló), eérre (erre), aóma 
(alma) stb. 
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első óra: 8—9-ig hittan, III. fiúosztályban 
szerda első óra: 8—9-ig hittan, IV. fiúosztály-
ban szombat első óra : 8—9-ig hittan; I. leány-
osztályban péntek első óra : 8—9 ig hittan, 
II. leányosztályban csütörtök első óra: 8—9-ig 
hittan. Pedig bátran állíthatom, hogy az a 
Minta-órarend kellő pedagógiai tapintattal van 
összeállítva. A miniszteri Tanterv és Utasítás 
csak 1 részletes órarendet ad az egytanítós 
hatosztályú osztatlan népiskola részére. Abban 
bizony az I. osztálynak az első félórára írva-
olvasás van beírva ; esik a számtanból 10 órára 
is, meg a nyelvtanból, sőt utóbbiból még 11 
órára is jut. De hát mit csináljunk, ha másképp 
nem lehet. Pedig ahol és amikor lehetséges, a 
miniszteri Tanterv is az első órákra teszi ezt 
a két gondolkodást követelő tantárgyat. Tegyük 
meg mi is, ami módunkban áll és az órarend 
megállapításánál a tudomány jogos követeléseit 
vegyük tekintetbe. 

É n ugyan m'nden tantárgyat, kivétel nélkül, 
egyenlően nehéznek, de egyformán könnyűnek 
is tartok. A tanító módszerén múlik a dolog. 
Az igazi jó tanító kellemes társalgássá teszi 
az egész tanítást; megkedvelteti a nyelvtant is, 
akár a mesét ; élvezetessé teszi a számolást, 
akárcsak az elbeszélést. De nehéz, rettenetesen 
nehéz még az írás is, még az éneklés is, még 
a mese is, az elbeszélés is a rossz tanító, a 
lelkiismeretlen, hazug, hűtlen tanító vezetése alatt. 
Annak a tanítónak, akinek az egész módszere 
az erőszakoskodás, minden ügyessége gyermek-
kínzás. Az ilyen ellenségeinek tekinti fölebbvaló 
hatóságát és nyűgnek a gyermeket. Kelletlenül 
lépi át az iskola küszöbét, kellemetlenül érzi 
magát a tanítványok közt. Mint ólomsúly nehe-
zedik ez a kelletlenség a gyermekekre és munka-
kedvüket megfojtja a tanító kedvtelensége. 
Színlelni hiába színeskedik a rossz tanító, kép-
mutatós eljárását megérzi az ártatlan gyermeki 
szív, a romlatlan, természetes gyermeki érzés. 
Igenis, nem a tárgyak könnyűk vagy nehezek, 
hanem a tanító jó vagy rossz. És mert ez így 
van, helyesen teszi a tudomány, hogy, ahol 
lehet, körülbástyázza a gyermeket, hogy ne 
szenvedjen az iskola által, azaz: a rossz ta-
nító által. 

Minden jóravaló tanító mindazokat az igaz-
ságokat, melyeket a tudósok hosszú tanulmá-
nyozás után megtaláltak, megismerte maga is. 
Órarendet minden iskolában kifüggesztünk ; 
hadd tűnjék föl azon is hivatásunk szeretete: 
vegyük tekintetbe az iskolai egészség jogos 
követelményeit. 

("Budapest.) Schön József. 
«DiijkQ»  

Az újságolvasás a nevelés szolgá-
latában.* 

Tudom, hogy már maga a cím is ellen-
mondást vált ki akárhány olvasóból és nem 
egy kartárs fogja a tétel fölállítását abszurdum-
nak minősíteni. Miért, miért nem, de tény, hogy 
szinte axiómaként uralkodik a köztudatban az 
a fölfogás, hogy a gyermekek kezébe újságot 
adni (t. i. napilapot) nem szabad. Vizsgáljuk 
meg a kérdést közelebbről és pedig a gyakor-
lati élet szempontjából, tehát a kifejlett ujság-
kultúra, a nyomtatvány-olcsóság, a hozzáférhe -
tőség, a családi berendezkedés és a változott 
életviszonyok szem előtt tartásával : azt hiszem, 
akkor más következtetésre jutunk. 

Nem képzelhetünk ma olyan embert, aki 
rendszeresen ne olvasna újságot, aminek a nép-
műveltség okából csak örülhetünk. Az újság-
olvasás nemcsak szórakoztató, de fölötte hasznos 
foglalkozás is. Ezáltal ismerjük meg úgyszólván 
mindazt, ami a saját énünkön kívül történik. 
A gazdasági, a politikai és társadalmi élet ezer 
és ezer körülményeit megvilágítja, a találmányo-
kat, azok alkalmazását, hasznát, kultúrális és köz • 
gazdasági értékét terjeszti stb. De ki tudná elmon-
dani mindazt, amit az újságolvasás által nyerünk ! 
Ha már most ezt a gyermekre akarjuk alkal-
mazni, az első kérdés, ami fölmerül bennünk, az, 
vájjon ugyanazon előnyöket biztosítja-e az újság-
olvasás a fejletlen és fegyelmezetlen gondolko-
dású gyermeknek is, mint a felnőtteknek ? Szerin -
tem, bátran felelhetünk erre a kérdésre igennel. 

Nem fogadhatom el azt az ellenérvet, hogy 
a gyermek nem érti meg az újságból olvasot-
takat és pedig azért nem (bár amit mondani 
akarok, csak negatív bizonyítás), mert nincs 
olyan ifjúsági olvasmány, gyermeklap, sőt 
— merem mondani — tankönyv, sem, melynek 
minden mondatát és szavát tisztán és öntuda-
tosan fölfogná a gyermek. Hanem igenis az 
ismeretlen fogalmakat az olvasottak össze-
függéséből, az egyes személyek és tárgyak 
egymásrahatásából, az illető fogalom gyakori és 
különböző elhelyezéséből alkotja meg magának. 
Ha mindez igaz, aminthogy ezt minden tanító 
tudja, akkor a gyakori újságolvasás egyenesen 
előkészíti a gyermeket az életre, melyet meg-
ismertet ezer és ezer változatában. Megérteti 
vele, mi a jog és mi a kötelesség, mi a jó és 
mi a rossz és ami igen fontos, nem niondva-

* A tanító gyakran jut abba a helyzetbe, hogy 
ebben a tárgyban állást foglaljon, vagy véleményt 
mondjon. Adjuk tehát e cikket megjegyzés nélkül, úgy, 
amint azt beküldték, hogy hozzászólván, ebben a kér-
désben is teljesen kialakuljon egy egészséges tanítói 
közvélemény. Hozzászólásokat szívesen veszünk, de 
csak két hiten belül. (Szerk.) 
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csinált elbeszélésekből és nem a tanító szájából 
tanulja meg mindezt, hanem ő maga vonja le 
a tanulságokat, ő maga alkotja meg magának 
az ezekre vonatkozó meggyőződést. 

Nincs az a tervszerűen megírt ifjúsági olvas-
mány, amiből hazáját és a nagyvilágot, a nép-
életet, az ipart, kereskedelmet, közgazdaságot, 
a közigazgatást, a politikát, a művészetet, az 
emberi erényeket és bűnöket, tehát mindazt, 
amit az iskolában földrajz, történelem, nyelvtan, 
alkotmánytan, gazdaságtan, természettan és nem 
tudom én miféle tan néven akarunk vele meg-
tanultatni, úgy megismerné, mint az újságból. 
Emellett szóbőségre és helyes beszédre és írásra 
tesz szert, amit valóban szórakozva, szinte észre-
vétlenül szerez meg. 

Jól tudom, hogy igen gyakran bukkanunk 
mi magunk is az újságokban olyan dolgokra, 
amik minden jobb emberi érzést föllázítanak 
bennünk, úgy, hogy szinte öntudatlanul is mély-
séges megvetéssel dobjuk el kezünkből az 
újságot, megvetéssel t. i. a szereplő személyek 
iránt. Ilyen volt pl. a minap annak az aljas 
álpapnak az esete Budapesten, melyben gálád 
perverzitással beteggé tett fiúkról volt szó. Ha 
ellenmondásra találok is, kimondom, hogy én 
nem tulajdonítok ennek sem olyan fontosságot, 
mint a gyermekeket az újságolvasástól minden 
áron eltiltani akaró szülék és nevelők. Sőt 
egyenesen elrettentő például állítom oda a sze-
gény áldozatokat az eset elolvasása után bizo-
nyára kérdezősködő gyermekeknek. Ha ezt 
olvassák és a magyarázatot hallják, akkor nem 
féltem a gyermeket hasonló csábítástól. A két-
féle nem ugyanilyen és hasonló visszaéléseitől, 
szerelmi históriáitól sem féltem a gyermeket, 
mert az a rejtélyes, izgató és képzeletét időn-
ként fölcsigázó sejtés soha a gyermekből ki 
nem irtható, annál kevésbé, mert a mai ujság-
olcsóság, rikkancselevenség és a föltűnést keltő 
kirakatbeli képek özöne mellett kis fiainkat a 
világtól el nem szigetelhetjük. Erős meggyőző-
désem az, hogy nem is lehet a gyermek elől 
az újságot elzárni. Hol nem vagyunk otthon, 
mikor a postás hozza, hol kimegyünk a szobából 
egy kis időre, hol meg az éjjeli szekrényünkön 
felejtjük. Ha pedig a gyermek azt veszi észre, 
hogy féke dugdossuk előle az újságot, no akkor 
biztosan szerez magának minél gyakrabban 
újságot, ha másból nem, uzsonnapénzéből, mert 
a tiltott utáni vágy — közös gyarlóságunk. 

Aki ismeri a gyakorlati életet és nem vakon 
követi a megrögzött nevelési elveket és tilal-
makat, aki tudja, hány órát töltenek a gyer-
mekek a cselédek és hányat az anyák társa-
ságában, az nekem ad igazat. Az újságolvasástól 
minden áron eltiltott gyermek mohó kíváncsi-
sággal hallgatja, mit olvas a szobalány a konyhá-

ban a szakácsnénak, vagy a sétányon a katoná-
nak, vagy vice versa. Persze ezeket is ostromolja 
az ő ezer és ezer kérdésével ; kap is szegényke 
feleleteket, de azokról ne beszéljünk. 

Lehet-e tehát a gyermeket az újságolvasástól 
eltiltani ? Vagy elképzelhető-e az, hogy a gyer-
mek kezébe ne kerüljön újság ? . Célszerű-e, 
helyes-e a gyermek kíváncsiságát és ezzel kép-
zeletét is fölcsigázni? Nem és nem. 

Nem jobb-e neki módot nyújtani az élet, az 
emberek és az intézmények megismerésére ? 
Nem jobb-e, hogy az életet az életből, az élet 
hű tükréből megismerje ? Szerintem igen. Hadd 
ismerje meg a világot a valóságból és neesak 
a célzatosan megírt olvasmányokból. Ismerje 
meg a világot nemes oldaláról, de tekintsen 
bele a feneketlen rosszaságba is : mert ez a világ. 

Mindezekből tehát azt a következtetést vonom 
le, hogy a gyermekek újságolvasásában semmi-
féle veszély nincs, sőt az újság olvasása egye-
nesen nevelő fontosságú. 

(Budapest.) Síró Samu. 

Külföldi szemle. 
Olaszország. Az olaszországi tanítók anyagi 

állapota még mindig nagyon szomorú. A Lex 
Orlandó (1904) az 1909. évre a fiú- és vegyes 
iskolák minimális fizetését 1000 frankban álla-
pítja meg, a leányiskolákét 850 frankban. De 
ameddig a községeknek kell a tanítókat fizetni, 
ez sem biztos. Messina közelében egy tanítónő 
9 hónap óta nem kapott fizetést. Minden rekla-
máció hiábavaló volt. Egy Paler mt hoz közel-
fekvő helységben a tanítók három hónapig 
semminemű fizetést nem kaptak, a jószágigaz-
gatója vagyonbukott lett. Egy, a közoktatásügyi 
miniszterhez intézett levelükben ezeket í r ták: 
„Olvassa el, Excellenciád! Tizenegy szomorú 
hónapon át nem kaptunk fizetést. Irtunk és ismét 
írtunk minden hatósághoz, kértünk mindenkit, 
de máig hiába! Ígéreteket kaptunk, remények-
kel bíztattak, de semmi biztosat nem kaptunk. 
Legalább az a vígasztalásunk volna, hogy tudnók, 
kihez forduljunk, hogy megkapjuk azt, ami 
bennünket illet. De emitt gúnyosan szemünkbe 
nevetnek, amott szánalmas mosollyal sajnálnak 
bennünket. Teljes a nyomorunk. S mi nem 
magunk szenvedünk egyedül. Vannak gyerme-
keink, kiknek vonásait a nélkülözés eltorzítja. 
Végtelenül sokat szenvedtünk, de a jövendő 
rosszabbnak tetszik előttünk a halálnál." Moz-
galom indult meg abban az irányban, hogy az 
állam vegye át a népiskola költségeit. De 
nagyon hosszú út ez a segítségre, bármily erős 
ebben a pillanatban az a hullám, mely ezt a 

gondolatot tovább sodorja. 
* 
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Tanítónőit az egyes országokban. Érdekes 
statisztikai összeállítást olvasunk a tanítónők 
állásfoglalásáról az egyes kultúrnemzeteknél ; 
ez az összeállítás azt mutatja, hogy mindenütt, 
ahol a nép legalsóbb rétegeit is részesévé 
akarják tenni a kultúra áldásainak s neki jobb 
jövőt nyitni, a női nem többé-kevésbé részt 
vesz a kultúra munkájában. Sőt némely álla-
mokban a fölserdülő nemzedék tanítása és neve-
lése legnagyobb részben a tanítónők kezére 
van bízva. A „Női mozgalom kézikönyve" eímű 
(német) munkának III. részében a következő 
összeállítást olvashatjuk : 

Tanítók Tanítónők Tanítónők 
°/o-a 

Ausztria . . . . 51.500 20.000 28 
Magyarország . . 26.365 5 986 18 5 
Sváje 6.400 3.600 36 
Anglia és Wales 26.200 66.300 71 5 
Skócia 4.000 7.000 53'6 
Írország . . . . 6.000 7.000 53"8 
Dánia 4.500 1.800 28"6 
Norvégia város . 683 1.216 69'3 

vidék . 3.169 1.138 264 
Finnország város 210 580 73'4 

vidék 960 920 49 
Oroszország . . 38.700 22.400 366 
Franciaország . . 56.370 49.400 467 
Olaszország . . 18.600 31.800 63 
Portugália . . . 2.300 92.000 88'2 
Egyesült államok 6.300 76.348 92'3 

Ebből a kimutatásból látjuk, hogy a tanító-
nők legkisebb százaléka Magyarországra esik. 
Hogy az Egyesülő Államokban 92% a tanító-
nők száma, abban leli magyarázatát, hogy habár 
a két nem egyenlősége Amerikában elméletben 
még elismerve nines, a nők a nyilvános életben 
nagy tiszteletben részesülnek, a férfiak pedig 
a tanítói állást csak átmeneti foglalkozásnak 
tekintik és kevésnek van több mint 5 szol-
gálati éve. 

* 

Spanyol tanítók nyomora. A spanyol tanítók 
nyomoráról már igen sokszor volt szó, de úgy 
látszik, hogy minden panasz hiábavaló volt, az 
állapotok jobbra nem fordultak, Az állam is 
adós maradt a tanítói fizetésekkel, a községek 
is, s azért nagy haladásnak tekintették, mikor 
néhány év előtt ezeket a tanítói fizetéseket 
szigorúan megállapították: minimális fizetésül 
300 pesetát (288 korona), maximális fizetésül 
600 pesetát (576 korona). Most San Pedro 
közoktatásügyi miniszter rendeletet bocsátott 
ki, mely augusztus 1-én lépett hatályba, s mely 
mindazokat a községeket, melyeknek közcélú 
kiadásai ellentétben állanak a bevételekkel, az 
iskolai költségvetésben nagyobb takarékosságra 

utalja. Vagy két iskola közül az egyiket be 
kell zárniok, vagy pedig a tanítók fi/etését kell 
leszállítaniok 500 és 225 pesetára. Ezen közlés 
kapcsán egy frankfurti német lap madridi 
képviselője a következő kis történetet mondja el : 
„Rövid idővel ezelőtt egy spanyol barátommal 
végigmentem Madrid utcáin, kísérőm egyszerre 
csak egy koldus felé fordul, aki az úton ala-
mizsnáért könyörgött. Arcába nézett a világ-
talan öreg embernek, kezébe fogta remegő 
kezét, megrázta és megnerezte magát. A kettő 
jó ismerős lehetett, mert nagy volt viszont-
találkozásuk öröme. Hozzájuk léptem és meg-
tudtam, hogy az öreg vak ember valamikor 
tanító volt, akit súlyos betegség fosztott meg 
szemevilágától s aki hónapokkal ezelőtt szülő-
városából a fővárosba jött, hogy a sok ezer 
szerencsétlen között ő is alamizsnából éljen. 
De ne higyjék, — mondja a koldus, — hogy 
rossz dolgom van, naponként két-három pesetát 
kapok. Előbb, mikor még dolgozni tudtam, 
sokat kellett éheznem, most azonban valóban 
nincs gondom." Spanyolországban valóban jobb 
dolguk van a koldusoknak, mint a tanítóknak. 

= Tanítók gyűlése. Á Szombathely-egyház-
megyei Tanítóegyesüle' a m. héten tartotta évi 
közgyűlését Szombathelyen. A közgyűlésen üdvö-
zölték Horváth István új egyházmegyei főtan-
felügyelőt, majd Barabás György mondott tar-
talmas elnöki megnyitó-beszédet, megemlékezvén 
az új tanítói törvényekről és az Árpád-ünnepről. 
Az elnöki megnyitó után Módhy János „Árpád 
sírja", Horváth Hermina pedig „Szent Erzsébet" 
c. költeményét szavalta el. Gróf Apponyi Albert 
minisztert táviratilag üdvözölték. A közgyűlés 
ezek után nagy érdeklődéssel hallgatta meg 
Höffer Róza lukácsházi tanítónőnek előterjesz-
tését a csetneki csipkegyártás, mint sok haszon-
nal járó háziipar meghonosítása s fölkarolása 
tárgyában, majd áttért a beérkezett pálya-
művek bírálatára s megjutalmazására Az első 
pályatételre „Mikép ellensúlyozhatjuk a gyer-
mekben jelentkező önző indulatokat" címmel 
beérkezett három pályamű. Szerzőik: John József 
farkasdifalvi tanító, Szeitl Mária gyanafalvai 
tanítónő, Hefner Mária nt.-csencsi óvónő 20 — 20 
korona jutalomban részesültek. 20 koronás juta-
lomban részesültek még: Beer János tanító a 
fatenyésztésről, Nóvák Pál jánosházai tanító a 
törtszámok ismertetéséről írt gyakorlati leckéik-
ért és Schlamadánger Endre borostyánkői tanító 
gyakorlati előadásáért a hangszerekről. A tiszt-
újítás során az eddigi vezetőséget ismét meg-
választották. — A Hevesnagykúnsáyi reform, 
egyházmegyei tanítóegyesület XXV. évi jubiláris 
közgyűlését f. hó 28-án, KisújszáPáson fogja 
megtartani. 
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Apáczai Cseri János, az első 
magyar tanító. 

Amint 250 éves messzeségből Apáczainak 
lelkébe nézünk, fejlődését ismerve, megértjük, 
hogy ez a lélek az eszményi tanító lelke. Mert 
Apáczai tanító, semmi egyéb. Bárminek nevez-
zük másnak, csupán egy-egy alkatrészét jelöl-
jük meg ennek a fogalomnak, ahogyan tudni-
illik a t&nító fogalmát ő benne megismerjük. 
C.sak akkor állunk vele szemben, ha tanítónak 
nézzük. És akkor azt olvassuk a szeméből, 
hogy a tanító föladatát csak az töltheti be, 
aki korának tudományos eredményeit ismeri; 
aki munkáját egyetemes és magas szempontok-
ból tudja nézni s a tanítást nem tekinti valami 
különálló föladatnak, hanem az embernevelés 
részének, ami tehát nem lehet kapkodás és 
véletlenségek sorozata, hanem megállapodott 
elvek érvényesülése. Csák az igazán tanító, aki 
az iskolaszervezetet egységesnek tekinti, de az 
egészet mégis szervnek, a társadálom szervének 
látja és ismeri a társadalomnak azt a határo-
zott, szűkebb körét, melyben ez a szerv a maga 
rendeltetését betölteni tartozik. Azt tanítja 
Apáczai példája, hogy a tanítónak tudnia kell, 
még pedig nemcsak annyit, amennyit tanítani 
akar, mert tanítványait magasabbra csak úgy 
emelheti; lennie kell világnézetének és ezen 
alapuló, meggondolt pedagógiai fölfogásának, 
mert különben gépiesen tanít, holott a nevelés 
távoli célját örökké szeme előtt kellene tarta-
nia; politikusnak kell lennie, mert csak így 
lehet tisztában munkája körülményeivel és az 
iskolaszervezet közvetlen föladatával, tehát csak 
így lehet munkája a jövőért való nemzeti ne-
velés. Apáczai az addigi magyar iskolameste-
rekkel szemben azt hirdeti, hogy a tanító mun-
kája nem hivatalviselés, hanem teljesen személyi 
munka, melynek alapja az ő szavával „Isten 
hívása", vagyis az a tisztán fölismert hivatás-
érzet, melynek kialakulása benne oly világos. 

A kép még mindig nem teljes, mert az igazi 
tanító arculatán ott van a meggyőződés hatá-
rozottsága, a munka értékének tudata is, de 
épen a munka távoli céljánál fogva nem lehet 
ott a sikerrel dicsekvés gőgje. Az igazi tanító 
önmagának és iskolájának örökös reformálója, 
mert az iskola és tanító megállása a haladást 
akasztaná meg, a haladásnak pedig megakadnia 
nem szabad. 

Apáczainak egész élete ennek az eszménynek 
megvalósulása. Égyütt van benne fejlődésének 
mindenik eleme: teológia filozófia, pedagógia, 
kultúrpolitika, de egyik sem önálló irányítója 
működésének. A teológia iránt nem szűnt meg 
tisztelete, de művelésétől eltért. Ismeri, megérti 
és értékesíti a bölcsészet legújabb fejleményeit, 
de — bár volna ereje hozzá — egyébként nem 
filozófus. Minden nevelői mozdulata elvi egy-
ségbe tartozik, de rövid életében eredmények 
egybeállítására, a nevelés végső kérdéseinek 
önáiló fejtegetésére ideje nem jutott. A poli-
tika az egyik irányítója, mert a jövendőt ké-
szíti elő, de egyébként a napi politikában nin-
csen része. Mindezeket egyesíti benne a nem-
zeti érzés, meghatározza ezek közös munkáját 
a nevelés gondolata és ennek hatása alatt 
Apáczai az iskolamesterek és idegen professzo-
rok után az első magyar tanító. Korának föl-
fogása szerint tudós, mert tud mindent, ami 
akkor a tudásra érdemes volt, de életének célja 
nem a tudomány művelése, hanem az ismere-
tek terjesztése az iskola útján. 

Csupán tanító voltának ez a határozott tu-
datossága teszi a XVII. század magyar közéle-
tében olyan rendkívüli jelenséggé, hogy életé-
nek lehetetlen volt simán lefolynia. Olyan ma-
gasba és messzire nézett, hogy lábainak a földön 
óhatatlanul bele kellett valamibe botlania. Ta-
nítói hivatásának állhatatos követése a magyará-
zata annak, hogy sorsa.annyi keserűséggel teljes. 

Mindjárt pályája kezdetén ebből származik 
az ellentét külföldi készülődése és gyulafehér-
vári fogadtatása között. Odakinn tisztán meg-
látva föladatát, rohanna haza, hogy tüstént 
mu ká'-a fogjon; érzi azt a gyötrő nyugtalan-
ságot, mely céltalannak mutat már neki minden 
egyebet, csak a közért való munka megkezdé-
sére ösztönzi. Erre vágyva, elveszettnek tekinti 
a magára fordított időt, mert fiatalon és föl-
hevülten máris sokra, ha nem mindenre érzi 
erősnek magát Mikor aztán lázas munkavágv-
gyal, világos munkatervvel hazatér, gondolatai-
nak magaslatából kegyetlenül nagyot zuhan. 
Mindenben csalódott s benne is csalódott min-
denki Társai az ő érzéseit nem érezték, följebb-
valói az eszméit nem értették : csak azt látta 
mindenki, hogy a régi nyugalmat megzavarta. 
Közös munka, egységes elvek, céltudatos iskola-
kormányzás — mindez csak Apáczai lelkének 
hiú ábrándja volt! 
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Ez a lélek telve a teológia iránti tisztelettel, 
az egyház iránt hűséges ragaszkodással s élete 
céljának áz egyházi szolgálat egyik alkotó eleme. 
Azt hiszi, úgy lesz hű szolgája egyházának, ha 
megkeresi a keresztény egyház fölismert ren-
deltetésének, a folytonos haladásnak az esz-
közeit s tanító-székéhői mással is megismerteti. 
Micsoda jámbor együgyűség! Nem látta, hogy 
a haladást nem az eszmék kényszerítő ereje 
irányítja, hanem az emberek s hogy a vélt 
haladás csak változás ! Igaz, Apáczai egész 
életében fiatal volt. Azt hitte szegény, hogy a 
hatalmas eszméket kell szolgálnia s nem a 
hatalmas embereket, hogy a meggyőződést ki-
mondania kötelesség, hogy az emberek hisznek 
egymás szavának s hogy a küzdelemben a jobb 
és igazabb győz, nem pedig az óvatosabb és 
a ravaszabb. Csalódott ehben is. Megtanulhatta 
Bisterfeldtől, hogy sokkal okosabb a vitás kér-
désekben színt nem vallani s ott volt előtte 
Basire Izsákban a példája annak, hogy a feje-
delem kegyét meg lehet szerezni, csak íudni 
kell a módját. Apácza ; nem akart tudni erről 
a módról : alkudni nem tanult. 

Meg is bűnhődött érte. Presbiteriánus volt 
és elég vigyázatlan, hogy véleménye mert lenni 
a fejedele m nagy kötelességeiről, ámbár szinte 
áhítattal nézett föl a trónra, mert onnan a 
közjóról való okos gondoskodást vár ta ; véle-
ménye mert lenni az egyház kormányzásáról 
is, jóllehet igazabb hívő nem volt nálánál, de 
nem gondolta, hogy protesta? t zmus és papi 
hatalom megférnek egymással. Ez az önálló 
vélemény a hatalmaskodóknak nem tetszhetett. 
Igaz, hogy nézeteinek érvényesítésére valami 
erősen nem is törekedett, de hiszen Lessing 
templomos vitéze is hiába védte Náthánt : 
„Mindegy, a zsidót megégetjük!" A bölcs 
Náthán máglyára tevése bizony nem a jeru-
zsálemi patriarchán mult és kicsiny híja, hogy 
Apáczai külső emelkedésének nem a gyula-
fehérvári torony teteje lett a legmagasabb 
pontja ! Hiszen olyan bővében is voltunk min-
dig az Apáczaiaknak ! 

Talán nem egyedül az én szívem szorul el, 
amint Apáczai életének erre a mozzanatára 
gondolok. Es bizonyára minden becsületes em-
bernek emelkedik a keble, tudva, hogy erre a 
fenyegetésre a kolozsvári székfoglaló a válasz. 
Zrínyi Miklós lelke szól 1 meg Apáczai ajkán: 
„Én nem hízelkedhetem, édes nemzetem te-
néked, hogy hazugságommal dicsérjelek, hanem 
ím megmondom fogyatkozásidat olyan szívvel 
és szándékkal, hogy magad is megismervén, vesd 
ki ezt a mocskot lelkedből, reformáld vétkeidet, 
öltözzél igazságban, övedzzél erősséggel!" Igen, 
igen: tanító ez az ember, a hivatás rajongója, 
a meggyőződés bátor hirdetője, aki magának nem 

akar semmit, nem fél senkitől, de eszméje 
igazságát szeretné megértetni mindenkivel. 

Az a kolozsvári beszéd éles és kemény ; fá j t 
is nagyon. Sokan távoztak akkor megzavart 
érzésekkel és Apáczai csakhamar észrevette, 
hogy az oszladozó közönség már el is döntötte 
a keményszavú ú j tanító sorsát. Igen is erős 
volt az a beszéd arra, hogy önismeretet és 
jószándékot keltsen a hallgatókban s ne dacot 
és gyűlöletet vagy irigységet a szónok iránt. 
De Apáczai lelkéből más nem fakadhatott . 
Nem a személyes sérelmek miatt, hanem mert 
érezte, hogy ideje már fogytán van s eddig 
csak a véleménye rögződött meg, de ébresztő 
munkája még nem járt sikerrel. Beszédének 
legerősebb részei, a tanulók, tanítók, papok, 
gondnokok arcképei nagyon becsesek. Adatok 
arra, milyen volt Apáczai előtt a föld, mely-
nek művelésére vetette kezét ; de főképen azért 
érdemelnek figyelmet, mert minden szavuk ön-
ismeretre indít ma, mikor a távolság fölszaba-
dítja az igazságot. Ma is alkalmas volna e 
beszéd arra, hogy az iskola minden tényezőjé-
nek eszményi együttműködése fakadjon onnan. 

Akkor nem volt ilyen hatása. Mélységes 
részvéttel gondolunk erre a nemes lélekre, kinek 
méltó siker nélkül kellett életét leélnie, mert 
kicsiny létére nagyot akart, tanító létére a 
legszélesebb kört tudta áttekinteni s olyan 
magasra tűzte a célt, hogy csak mások jóaka-
ratú segítségével érhette volna el. Milyen élet 
lehetett az ?! A keserűség nem ünnepi hangu-
lat, azért Apáczai életéről ne szóljunk többet. 
Vegyük azonban észre, hogy a keserűség nem 
veszi el a küzdéstől kedvét. Honnan veszi a 
nagy lelki erőt? Hivatása érzetéből? Igaz, a 
hivatásérzet vezeti az embert olyan útakon is, 
hol sebeket szerezhet s a hivatásérzet gyógyí-
tani is tud. De lehet-e meg nem inognunk ebben 
az érzésünkben, ha a célhoz közelítni sem tudunk, 
ha senki szeméből nem int felénk bíztatás? 

Apáczai ereje nem törik meg, mert övé taní t -
ványainak lelke. Székfoglalója vége felé meg-
pillantja azokat az ifjakat, kik nem a szolga-
ságtól féltükben, hanem, a tudományok iránt 
való szeretetből, nem kényszerítve, hanem szabad 
elhatározásból követték őt ide : a gyulafehér-
vári gazdag iskolából a szegénységnek közepébe. 
Szívébe erre tüstént bizalom száll : nem törődik 
többé az igazi tamdók üres árnyaival; felejti 
a tudatlan tanítók, önhitt papok, aluszékony 
kurátorok miatt való szomorúságát. A tanító 
elnyeri munkája egyetlen jutalmát. Eltölti keblét 
tanító voltának hatalmas érzése : a szószékből 
még erősebben száll le tanítványai közé, mert 
észrevette szemükben saját lelkének tükrözését. 
A jövendő munkása felé bíztatóan int a jövendő. 

(Kolozsvár.) Dr. Imre Sándor. 
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Irodalom. 
Vezérfonal a nöi kézimunka tanításához, az új Tanterv 
alapján, elemi népiskolák számára. írta : Ferenczi 
(Freund) Vilma. 18 ábrával és 1 szabás rajz-mellék-
lett el. Ára 1 korona. Kapható a székes-főváros házi-

nyomdájában. IV. ker., Központi Városház. 

Végre megteremtődött az elemi leányiskolák 
számára tervezett női kéeinunkaoktatás vezér-
könyve is. 

Ferenczi (Freund) Vilma írta meg; az a 
székes-fővárosi derék tanítónő, aki éveken át 
komoly részese volt az e tantárgyat átreformáló 
munkának. 

Sokat foglalkozott F. V. már eddigelé is a 
női kézimunka oktatás kérdésével. Jogosan hi-
báztatta, hogy nálunk ezt az ügyesedésre, 
rendre, takarékosságra, pontosságra, tisztaságra, 
csinosságra és serény munkálkodásra nevelni 
alkalmatos és épületes tantárgyat csak olyan 
mellékes, sőt alárendelt szerepre kárhoztatták 
s hogy annak miként vezetésével nem törődött 
sem iskola, sem hatóság. 

Már az új Tanterv igizságosan méri ki he-
lyét ; egyenlő színvonalra emeli minden más 
tantárggyal. Az erre vonatkozó Utasításoknak 
pontjai mindmegannyi figyelemreméltó fölhívá-
sok a női kézimunkaoktatásnak új és helyes 
rendszerbe való terelésére. 

Lássuk néhány pontjának legalább lényegét : 
Leánykáink olyan munkák végzésében gya-

koroltassanak, amelyek minden családban nél 
külözhetetleaek ; tehát főleg a varrásban, fol-
tozásban és kötésben. 

Hogy tanítványaink önálló munkálkodásra 
nevelődjenek, lehetőleg tömeg-, vagyis osztály-
tanítással kell a női kézimunkaoktatást is ve-
zetni. így figyelnek mindannyian egyszerre a 
magyarázatokra s így dolgoznak mindnyájan 
szintén egyszerre, még pedig tudatosan, ön-
állóan. Ily módon lassúbb ugyan egy kissé a 
haladás, de mindenesetre jobb és általánosabb 
eredményű, mint a régi módszerrel. 

Minden munkadarabot maga kezd, folytat és 
fejez be a gyermek. -

Az előírt munkákat minden tanuló elkészíti. 
A szülők beavatkozása it t sem engedhető 
meg, mint bármely más tantárgynál sincs az 
megengedve. 

A munkákat nem viszik haza a gyermekek. 
Ez megbontaná az együttes haladást. Túl ter-
helő versenyt is kelthetne. 

Házi föladatot a kézimunkából nem kap a 
tanuló. 

A tantervben megszabott tau anyagtól nem 
tér el az iskola. Es semminemű féi yűző munka-
nemek gyakorlására nem nyújt tért az elemi 
iskola. 

Az Utasításokban foglalt pontok lelkiismere-

tes teljesítéseért a felügyelettel megbízott tanító-
nők is felelősek. 

Közöltem e néhány lényeges tudnivalót, mert 
bizonyára érdeklik ezek azokat, akik immár 
szükségszerűen foglalkoznak e tantárgy okta-
tásával is. 

F. V. egészen az új Tantervi-e és az Utasí-
tásokra való figyelemmel és azoknak mintegy 
szükségszerű kiegészítőjéül szerkesztette meg 
az ő Vezérfonalát, amely ma már minden ér-
dekelt és érdeklődő tanítónőnek segítségére 
állhat. 

Hogy erre a segítségre égető szükség van, 
azt mindannyian tudjuk, akiknek valami közünk 
volt a női kézimunka-oktatáshoz. 

E könyv szünteti gyorsabban meg azt a több-
féle rendszer szerint való munkálkodást, azt a 
sokféleséget, amelyet ma még — mint az át-
meneti állapotnak — bár természetszerű, de 
mégis megütközést keltő jelenségét tapaszta-
lunk, ha székesfővárosi iskoláinkat egymással 
összehasonlítjuk. 

Ez a könyv az ő egyszerű, természetes és 
tisztán megérthető magyarázataival és meg-
világító jó ábráival oszlatja majd el vagy gyön-
gíti meg azt az idegenkedést és bátortalansá-
got, amelyet tanítónőink jórésze híven szoron-
gat keblében e tantárgy irányában. 

Az e könyvben kifejtett módszer szerint való 
haladás győzi majd meg a tanítónőt, hogy nem 
puszta föltevés a tömeg- vagy csoport-tanítás 
a női kézimunka-oktatásnál sem és hogy ha 
fáradságosabb is eleinte, de mégis sokat köny-
nyít munkáján ; a végeredmény pedig fölötte 
értékes, mert az ilyen haladás veti fölszínre a 
legfőbb jót, a mindenekfölött való igazságot: 
a gyermek önállóan alkot. Nemcsak részletet 
do'gozik az egészből, de mivel maga kezd, 
folytat és végez: ő a kiállító. 

Megvilágít, bemutat, megértet mindent e 68 
oldalas kis füzet és tájékoztat mindarról, ami 
ez ügynek keretébe illik. 

Közli az új tantervnek idevonatkozó részét, 
kivonatol az Utasításokból, azután pedig magára 
vállalván az útegyengetés nem könnyű munkáját, 
halad osztályról osztályra, mígnem a Végszó-
ban megjegyzi, hogy ba szabályozza is az útat 
e Vezérfonal, azért sokban szabid tér t enged 
az egyéni ízlésnek, fölfogásnak s hogy kellő 
határok között minden tanítónő érvényesítheti 
saját tudását és ügyességét. 

Ismerve és méltányolva kartársnőinknek a 
női kézimunka oktatás körül gyakorta mutat-
kozó s többnyire a gyakorlatlanság és egyéb 
hiányosságok következtében mutatkozó elfogó-
dását, erősen hisszük, hogy örömmel fogadják 
segítő barátjukként e rövid beszédű jó köny-
vecskét, amelyet szíves szeretettel ajánlunk fő-
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ként az e tantárgyat is oktató társnőinknek, 
szorgalmas lapozgatás végett. 

(Budapest.) Dorogsúyhy Dénesné. 

HIVATALOS RÉSZ, 
R E N D E L E T 

a községi helynevek írása és ezzel kapcsolatosan „A 
magyar iskolai helyesírás szabályai" 16. § f ) pontjá-

nak módosítása tárgyában. (3868. ein. szám.) 
1. Valamennyi főtiszt, egyházi főhatósgának. 2. A 
üumei kormányzónak. 3. Valamennyi tanker, kir. 
főigazgatóságnak és a budapesti s kolozsvári tanár-
képző-intézet igazgatóságának. 4. Valamennyi kir. 
tanfelügyelőnek és tanfelügyelői kirendeltségnek. 
5. Az Iparoktatási főigazgatónak. 6. A felső kereske-
delmi iskola főigazgatójának. 7. A felsőbb leány-

iskolák miniszteri biztosának. 

1 - 7 . 
A m. kir. belügyminiszter úr arról értesült, 

hogy a Magyar Földrajzi Intézet Részvény-
társaság térképkiadványai, noha az 1898. évi 
IV. t.-cikk határozmányai alapján készültek, 
az iskolaügyi körök részéről ismételten kifogá-
soltattak, s hogy az iskolakönyvek újabb ki-
adásaiban még mindig olvashatni oly régibb 
községneveket, amelyek az 1898. évi IV. t.-cikk 
alapján már hatályon kívül helyeztettek. 

Minthogy pedig az imént idézett t.-cikk 5. 
§-a határozottan kimondja, hogy a nyilvános-
sági joggal bíró iskolákban használt iskola-
könyvekben és térképeken, úgyszintén ezeknek 
a nyilvánosság elé kerülő nyomtatványain, vala-
mint pecsétjein és bélyegzőin „kizárólag a köz-
ség hivatalos neve használandó, azon írásmód 
szerint, amint az az országos községi törzs-
könyvben vezettetik" : elrendelem, hc-gy a ren-
delkezésem és vezetésem alatt álló összes iskolák 
a nyilvánosság elé kerülő nyomtatványaiban, vala-
mint pecsétjein és bélyegzőin a helynevek írásánál 
szigorúan alkalmazkodjanak a községi és egyéb 

lynevekről szóló 1898. évi IV. t.-cikk s az 
ezen törvény 4. § a értelmében alakított orsz. 
községi törzskönyv-bizottság által megállapított 
helyesíráshoz. 

Minthogy pedig azok, kik a Földrajzi Intézet 
kiadványait visszautasítják, ezt rendszerint a 
hivatali elődöm 1903. évi 862. ein. sz. a. ren-
deletével kiadott „Magyar iskolai helyesírás"-ra 
való hivatkozással teszik, a nyilvánvaló félre-
értés elkerülése végett szükségesnek tartom 
Címed és az illetékes tanügyi körök 

1 - 2 . 

szíves 
3 - 7 . 

tudomására hozni, hogy az 1898. évi IV. t.-cikk 
4. §-a értelmében alakított orsz. törzskönyv-

bizottság, noha nem fejezte még be az ország 
összes községeinek törzskönyv-vezetését, ezentúl 
is követendő elvként állapította meg, hogy az 
összetett községneveket, a városi és vármegyei 
törvényhatóságok neveinek kivételével, mindig 
egy szóba írja s hogy a községnevekben elő-
forduló c hangot mindig c^vel írja ; ennélfogva 
a községi helynevek egységes írása érdekében 
ezek az elvek még azoknak a helyneveknek 
írásmódjára nézve is követendők, melyek eddig 
a törzskönyvben még nem fordulnak elő. 

Az összetett községnevek írása érdekében, 
minthogy az 1903. évi 862. ein. sz.-mal ki-
kiadott Magyar iskolai helyesírás 16. §-ának 
f ) pontja félreértésre adhatna alkalmat, az 
idézett § f ) pontját ezennel hatályon kívül 
helyezem és a következő módosítással pótolom : 

16. §. . . . f ) Az összetett földrajzi nevek közül 
a magyar községneveket — kivéve a városi 
és vármegyei törvényhatóságok neveit — mindig 
egy szóba olvasztva írjuk, pl. Nagykőrös, Kis-
kúnfélegyháza, Kőrösladány, Sátoraljaújhely. Az 
„ország" szó összetételeit is egybeírjuk : Magyar-
ország, Törökország. 

A városi és vármegyei törvényhatóságok nevei-
nek írásánál az 1886. évi XXI. t.-cikk 1. §-ában 
használt írásmód az irányadó, tehát a városi 
törvényhatóságok: Hódmező-Vásárhely, Maros-
Vásárhely, Nagy-Várad, Selmecz- és Bélabánya, 
Szatmár-Németi, Székesfehérvár (kötőjel nélkül, 
egybeírva) ; vármegyék : Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún, 
Gömör és Kis-Hont stb. 

A vármegye szót a vármegye nevétől külön 
í r juk : „Maros-Torda vármegye, Krassó-Szörény 
vármegye." 

Hasonlóképen kötőjellel írunk több külföldi 
összetett földrajzi nevet, pl. : Szent-Pétervár, 
Vörös-tenger, nemkülönben az ilyen összetéte-
leket is, mint Ausztria Magyarország. 

Az utcák és terek nevét kötőjellel szokás 
írni: Múzeum-körút, Petőfi-tér, de a kettős 
személynévvel összetetteket kötőjellel nem kell 
összekötni : Arany János ntea, Deák Ferenc tér. 

A magyar helységnevek írására nézve egy-
általában az országos községi törzskönyv írás-
módja kötelező. 

A földrajzi nevekből képezett mellékneveket 
egybeírjuk pl.: a szatmárnémeti polgárok, a 
szolnokdobokamegyeiek. Az utcanevekből való-
kat nem egyesítjük, ha az első tag maga is 
tulajdonnév, pl.: a Ferenc-körúti házak (ellen-
ben bécsiutcai, királyutcai). 

Megjegyzendő azonban, hogy valamint az 
1898. évi IV. t.-cikk 5. pontjának második 
bekezdése is kiveszi a törvény illető szakaszá-
nak rendelkezése alól a tankönyveket, midőn 
a hivatalos névtől eltérő történeti, vagy köz-
használatú elnevezés magyarázólag való föl-
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tüntetéséről van szó, úgy jelen rendeletemben 
foglaltak se szolgáljanak arra, bogy a tankönyv-
írot az országos törzskönyv-bizottság helyes-
írására szorítsa, midőn valamely helynevet nép-
rajzi, nyelvészeti, irodalmi vagy történeti szem-
pontból a kiejtés, a mai vagy régi közhasználat 
vagy régi helyesírás szerint kíván föltüntetni. 

1. 
Erről Címet szíves tudomás végett tisztelettel 

értesítem. 

2. 

Erről Címet szíves tudomás és további eljárás 
végett értesítem. 

3—7. 
Erről Címet tudomás és további eljárás végett 

értesítem. 
Budapest, 1907. évi szeptember hó 13. 

A miniszter helyett : 
Molnár, 

államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : Ádám Iván ka-

nonok, plébános, espere.», tan elügyelőnek, aki 
a veszprém-egyházmegyei róm. kath. tanítók 
„Gondviselés" című segélyalapjához 2000 K 
adománnyal járult ; Kozma Miklós nógrádmar -
cznli róm. kath. plébánosnak, aki a nógrád-
marczali politikai községnek 3600 K-t adomá-
nyozott azon célból, hogy ezen összegen az 
ottani fejlesztésre szoruló közs. isk. részére 
megfelelő épületet vásárolhasson s azt a meg-
kívántató módon alakíttathassa át. 

Kinevezte: Dégel Rozália oki. tanítónőt a 
feketebátori ál!, el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Véber István, Unterreiner Mihály és Tittel 
Matild oki. tanítókat, ill. tanítónőt a csákovai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; 
Schneider Dezső. oki. tanítót a csobánkai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Ángyán Matild oki. 
tanítónőt a csongrád-sándorfalvai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Molnár Kálmán pusztahat-
házi róm. kath. tanító a nagyági áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Körmöczi István oki. tanítót 
a bácsii áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Benedek 
Ignác felsőgelléri ev. ref. tanítót az élesdi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Győri Mária oki. óvó-
nőt a dombiratosi áll. óvóhoz óvónővé; Ambrus 
János oki. tanítót a forraynagyiratosi áll. el. ! 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Szaleczki Miklós és Kádár ; 
Mariska oki. tanítót, ill. tanítónőt az érendrédi ; 
új áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; i 
Nagy Sándor miskolczi közs. el. isk. tanítót a j 

miskolczi új áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bódy 
Kálmán oki. tanítót az aranyidai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Kiss Erzsébet oki. tarítónőt 
a kézdikőváriáll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; BedŐ 
Gábor paksi ev. ref. tanítót a dunapentelei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Diószeghy Boriska 
oki. tanítónőt a felsőnesztei áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Simon Anna oki. tanítónőt a bács-
falusi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Schwarzer 
Drescher Anna oki. tanítónőt a jazovai-hodicsi 
áll. el. isk.- hoz r. tanítónővé ; Acs Aranka oki. 
tanítónőt a nyúlhegyi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Kotoroj Péter oki. tanítót a berekszói 
áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; Hagymási Pál oki. 
tanítót a kiskúndorozsmai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Bodó Lajos oki. tanítót a vízaknai 
áll. el. isk.-hozr. tanítóvá; özv. Gáthyné Völgyi 
Alice tárnoki közs. el. isk. tanítónőt az érdi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Petruska Katalin 
Margit és Homola Elvira oki. tanítónőket a 
nagybányai áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké; 
Sulyok Edéné Bácskay Matild oki. tanítónőt az 
orosházi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Tóth 
Józsefné oki. tanítónőt az erzsébetfalvai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Borbély Lajos oki. tanítót 
a bálványos váraljai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Lipták István oki. tanítót a perbenyiki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Gyenes Margit oki. tanító-
nőt a debreczen-vasúttelepi áll. el. isk.-hoz, 
Kecskeméthy Mihály oki. tanítót a kótaji áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Arató Andor 
oU. tanítót a máriaradnai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Varga Imre oki. tanítót a vadász-
erdői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Pánfhy Lajos 
oki. tanítót a berettői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kiss Klára oki. tanítónőt a kiskunhalasi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé. 

Kirendelte : Bévai Gyula pestvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk. tanítót 
a kispesti Petőfi-utcai áll. el. fiúisk.-hoz. 

Jelen minőségében áthelyezte : Dezső 
\ György kiskúndorozsmai áll. el. isk. tanítót a 

tápióbicskei áll. el. isk.-hoz ; Szilágyi István 
vízaknai áll. el. isk. tanítót a dicsőszentmár-
toni áll. el. isk.-hoz; Várkonyi Sándor és Vár-
konyiné Major Ilona magyarfenesi áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt az érdi áll. el. isk.-hoz ; 
Pircsi János nagynyíresi és Vass Károly hagy-
másláposi áll. el. isk. tanítókat a nagybányai 
áll. el. isk.-hoz. ; Sümegi Kálmán pusztaföldvári 
áll. el. isk. tanítót az orosházai áll. el. isk.-hoz ; 
Hegedűs Zoltán tiszolczi áll. el. isk. tanítót az 
erzsébetfalvai áll. el. isk.-hoz ; Fischer Stefánia 
jasova-hodicsi és Földesi Olga monori áll. el. 
isk. tanítónőket a kispesti áll. el. isk.-hoz ; Ste-
gena Andor bakabányai áll. el. isk. tanítót a 
tiszolczi áll. el. isk.-hoz ; Klein Gizella magyar-
óvári és Csereyné Matirkó Gizella szerencsi 
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áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Siposs Jenő 
sziráki és Éliás Alajos ereesnyei áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Bideskuthy Hona gidó-
falvi és Vass Albert szilágyballai áll. el. isk. 
tanítónőt, ill. tanítót kölcsönösen ; Ledvák Margit 
radáesi áll. el. isk. tanítónőt a kriványi áll. el. 
isk.-hoz; Schösser Gizella kriványi áll. el. isk. 
tanítónőt a tótraszlaviczai áll. el. isk-hoz; 
Ferenczy Géza tótraszlaviczai áll. el. isk. tanítót 
a radáesi áll. el. isk.-hoz ; Benedek, Irma kézdi-
kővári áll. el. isk. tanítónőt a köpeczi áll. el. 
isk.-hoz; Salamon Lajos és Salamonné Ember 
Julia nagykamarási, továbbá Háger András és 
Hágerné Petonszky Berta hosszúfalu-fűrész-
mezei áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket 
kölcsönösen ; Tóth György bálványosváraljai 
áll. el. isk. tanítót a csicsómihályfalvai áll. el. 
isk.-hoz; Lázár Alajos kisiklódi áll. el. isk. 
tanítót a leményi áll el. isk.-hoz; Lintia Dénes 
oraviczabányai áll. eL isk. tanítót a törökbecsei 
áll. el. isk.-hoz ; Siposs Gyula berettői áll. el. 
isk. tanítót a vihnyepeszerényi áll. el. isk.- hoz ; 
Józan József kótaji áh. el. isk. tanítót a debre-
czen-vasúttelepi áll. el. isk.-hoz; Klug János 
perbenyiki áll. el. isk. tanítót a repszegi áll. 
el. isk.-hoz; Biró Jenő brádi és Hegyi Pál 
vajdahunyadi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 25. 

§-ának k) pontja értelmében azt, hogy valamely 
községi vagy hitfelekezeti iskola a törvény 15. 
§-ának d) pontjában foglalt egyéb föltételeknek 
megfelel, a kir. tanfelügyelőhöz az iskolaszék 
által bemutatott tanmenet, órarend és tankönyv-
jegyzék szem előtt tartásával a közigazgatási 
bizottság állapítja meg. Ebből kifolyólag az 
államsegély-kérvényhez tanmenetet és órarendet 
csatolni nem kell; ennek ellenőrzése a kir. tan-
felügyelő tiszte, ki ezeket a tanév megkezdése 
előtt évről évre be fogja kívánni és rájuk észre-
vételeit megtenni, amint ez eddig az állami 
iskoláknál történt. A tankönyvjegyzék azonban, 
annak igazolásául, hogy nem engedélyezett, vagy 
épen kitiltott tankönyvek nem használtatnak, 
bemutatandó s ajánlatos minden könyvnél jelezni 
azon miniszteri rendelet számát, mellyel a tan-
könyv engedélyeztetett. Egyidejűleg tudomásra 
hozzuk, hogy a nem magyar tannyelvű iskolák 
magyarnyelvi, számtani, földrajzi és alkotmány-
tani tanterve közelebb megjelenik s a tananyag-
beosztás bemutatása felől ennek életbeléptetése 
alkalmával fogaminiszt.részletesen intézkedni.— 
Sz. Gy. Sámson. 1. A közismereti tárgyak 
tanítása alól csakis a gyakorlótelepet kezelő 
tanítót menti föl az Utasítás ; a tanítónő tehát 
— a leányoknál — szintén bevonható a köz-

ismeretiek tanításába. Ha az ismétlő fiútanköte-
lesek száma a 100-at meghaladja, kérjék a 
második tanító megbízatását is. 2. Erre nézve, 
ha van, a törvényhatósági szabályrendelet irány-
adó; ha nin .-s, akkor forduljanak a közigazg. 
bizottsághoz. — 0. Gy. Yégsztmihály. 1. Az 
1907. évi XXVII. t.-c. rendelkezései a volt 
határőrvidéki tanítók személyére nézve kiter-
jednek, egyébiránt az iskolák jogviszonyait nem 
érintik. 2.'Az 1907. évi XXVI. t.-c. 4. §-ának 
c) pontja megállapítja, hogy az állami szolgá-
latba kinevezendő elemi tanítók megelőző szol-
gálata a magasabb fizetés szempontjából miként 
veendő figyelembe. 3. Az 1. pont alatti törvény 
12. §-a az irányadó. — A. P. Tsztandrás. 
A Szent-István-Társulatnál vagy a Lampel-
cégnél. — A. L. Fernezely. Eltekintve attól, 
hogy az 1893. évi XXVI. t.-c. alapján a tanító 
fizetésének kiegészítéséhez adott-e az állam 
eddig segélyt vagy sem, az 1907. évi XXVII. 
t.-cikkben megállapított magasabb fizetés kiegé-
szítéseért a végrehajtási Utasítás 25. §-ában 
megjelölt módon minden iskolafönntartónak 
folyamodnia kell. — N. I. Sajósztpéter. Emlí-
tettük már, hogy az Utasítás 35 §-a csak azon 
esetben alkalmazható, ha a tanító az 1907. évi 
XXVH. t.-c. értelmében fizetéskiegészítési állam-
segélyt már élvez. — Ii. I. Ii.-Szénája. Az 
1907. évi XXVII. t.-c.-re való hivatkozással, 
csatolván a díjlevél hiteles másolati példányát, 
továbbá a hatósági bizonyítványt arról, hogy 
korpótlékait kitől és mióta kapja, kérje nyug-
díjigényének fölemelését a tanfelügyelőség útján. 
A kérvény 1 K-s bélyeggel látandó el. — 
U. J. 1. A Hivatalos Közlönyt egy iskola sem 
kaphatja meg ingyen. 2. Elhalaszthatja. 3. A 
városi tanács intézkedéseitől függ. 4. A Tanítók 
Tanácsadója V. kiadása okt. végén jelenik meg.— 
H. I. Ki8lócz. Kaphat fegyelmit. — P. K. 
Marcziháza. Szíveskedjék az illetékes főszolga-
bírói hivatalnál bejelenteni, intézkedést kérve.— 
C. J. Felsözsember. A nem magyarnyelvű 
iskolák utasítását még nem adták ki. — 
M. D. Ibrony. A 30 f díj a nyugdíjalapot 
illeti meg. — N. J. Telep. Igen. — M. J. 
Dobocza. On tiszta lakást követelhetvén meg, 
szólítsa föl az iskolafönntartót, hogy tiszto-
gattassa; ha nem teszik meg, forduljön a kir. 
tanf. útján a várm. közigazg. bizottsághoz. — 
S. Tasnád. Folyamodjék. — V. A. Somogy-
visonta. Ezt a helyi viszonyokat ismerő kir. 
tanfelügyelőség tudja csak eldönteni. — 
P. E. Nagykároly. Más módja nincs, minthogy 
addig folyamodik, amíg egyszer csak sikerül. — 
N. G. Szentimre. Felekezeti iskolafönntartó-
jának okvetetlenül be kell azt látnia, hogy, ha 
állami iskolához kapott kinevezést, erőszakkal 
nem tarthatja ott. — I. J. Fürészvölgy. Most 
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halljuk először, hogy állami iskolában nincs 
sem napló, sem anyakönyv. Jelentse a kir. 
tanfelügyelöségnek. — M. M. Káva. Okleve'l 
nélküli tanítók nem részesülhetnek államsegély-
ben; ezután is az egyház gondoskodik róluk.— 
K. B. Almás. 1. Nem, mert az oklevél meg-
kezdésétől fogva számítják. 2. Nem okleveles 
tanító nem lehet az orsz. nyugdíjintézet tagja. 
3. Adót kell fizetnie. 4. Van. — Szentdeme-
teri tanítók. Nem ; tanítói oklevél alapján 
nem lehet doktorátust tenni. — Polg. leány-
iskola, Nagykőrös. Nem ismerünk olyan köz-
igazgatási bírósági ítéletet. — S. J. Orosháza. 
Magánúton nem lehet : el kell végeznie a tan-
folyamot, eziránt pedig szíveskedjék az Orsz. 
Tornaegyesület igazgatóságához fordulni : "Vili., 
Szentkirályi-utca. — K. M. Gyulaháza. Kérjék 
az 1000 K-ig való kiegészítést. — Szr. M. 
Szímvan. Csak félévre köteles a tandíjat meg-
fizetni. — M. M. Űjverbász. Ha bérbe adta 
a lakást, ön köteles az adót megfizetni. — 
J. I. Siklós. Mellékeljék a tantervet. — 
Ismétlő-iskola. Állami iskolával kapcsolatosan 
szervezett gazdasági ismétlő-iskolában csak az 
állami és községi iskolai tanítók kötelesek 
tanítani ; a felekezetiek nem. — P. I. Sztára. 
Különbözeti vizsgálattal, melynek anyagát az 
intézeti igazgatóság állapítja meg, fölvehetik. — 
M. T. Sályi. 1. Ha eddig nem kapott volna 
előleget, a tanfelügyelőség útján folyamodjék, 
2. Az államsegély fölvételének módozatait az 
Utasítás 36. §-a állapítja meg. — T. A. Tat-
rang. A fiúk számára ajánlhatjuk a Bárány 
Árpád féle, a leányok számára a Bárány-
Péterffy-féle olvasókönyvet. Mindkettő Athe-
naeum kiadása. — S. S. Sarkad. A végre-
hajtási Utasítás 35. §-ában megjelölt azon eset, 
hogy fizetéskiegészítési államsegélyt élvező tanító 
korpótlékának kérelmezése alkalmával a már 
előzőleg igazolt ténykörülmények újból nem 
bizonyítandók, — amint az a jelzett szakaszból 
határozottan megállapítható — csak azon taní-
tókra vonatkozik, kiknek az 1907. évi XXYH. 
t.-c. alapján nyert fizetéskiegészítő államsegé-
lyük van. — Sz. Gy. Restén. 1. Az 1907. évi 
XXVII. t.-cikket és a végrehajtási Utasítást 
azon célzattal tettük közzé, hogy t. kartár-
saink előforduló esetekben teljes útbaigazítást 
szerezhessenek. Soraiból következtetnünk kell 
arra, hogy közléseink figyelmét egészen kikerül-
ték. Arra, hogy az államsegély folyósítása körüli 
teendők minden egyes részletét itt újból megis-
mertessük, kellő terünk nem lévén, utalnunk kell 
azon lapszámainkra, melyekben a törvényt és az 
Utasítást közöltük. 2. Három év múlva esedékes 
korpótlékért most nem lehet folyamodni. — 
G. P. Gornja. 1. E kérdésben közelebb nyilat-
koztunk. 2. Az afféle kikötés nem ér semmit. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Árpád ünnepe. F. hó 15-én ünnepelte 

az ország a honfoglaló Árpád fejedelem emlé-
két, halála ezredik évfordulója alkalmából. Az 
ünnep, melyen a kormány, majdnem az összes 
törvényhatóságok, számos küldöttség, főrendek, 
képviselők és ezer meg ezernyi nép vett részt, 
méltó volt a nagy fejedelem emlékéhez. Puszta-
szer ősi földjén folyt le az ünnep, ahol díszes 
emlékkő áll a fejedelem tiszteletére. Óriási 
sátrakat emeltek a pusztán, melyek körül csak 
úgy hullámzott a nép kora reggeltől. Günther 
Antal igazságügyminiszter és az előkelőségek 
megérkezése után a daloskörök rázendítettek 
a „Boldogasszony anyánk . . kezdetű régi 
magyar énekre, mely után Vásárhelyi József 
szegedi plébános beszéde és miséje következett. 
Erre Kelemen Béla főispán és Becsey Károly 
képviselők üdvözölték a megjelent népet. Bakó 
László alkalmi szavalata után Barabás Béla 
mondta el nagyhatású ünnepi beszédét, vázolva 
a pusztaszeri országgyűlés történetét. Cicatrieis 
alispán záróbeszéde után a dalos egyesületek a 
Szózatot énekelték, mire az emlék megkoszo-
rúzása következett. Az alkotmányos kormány 
koszorúját Günther igazságügyminiszter tette 
le, ezekkel a szavakkal: „Elhoztam ide, s 
kegyelettel teszem le ez emlék lépcsőire az 
ezeréves magyar állam mai kormányának 
koszorúját. (Éljenzés.) És én úgy látom, hogy 
a vérszerződésnek egy nagy elve kelt ki sírjá-
ból, az az elv, hogy ami jót közös munkánk-
kal szerezhetünk, abban minden magyar pol-
gárnak része legyen. (Éljenzés.) Es én meg 
vagyok győződve és rendíthetetlen a hitem 
benne, hogy a vérszerződésnek ez az új életre 
kelt elve egyik biztosítéka lesz újabb ezer eszten-
dőnek." Aztán sorban tették le a koszorúkat a 
képviselőház, főrendiház, az egyetemek, a tör-
vényhatóságok. Érdekes volt az öreg Szappanos 
István képviselő kijelentése, aki koszorú helyett 
száz koronát tett le a pusztaszeri templom 
javítására. Délután díszlakoma volt, amelyen 
Günther miniszter azt fejtegette, hogy a magyar 
népnek az igazságosság volt a fődísze a haza-
szereteten1 kívül, már a honalapításkor is. Tartsa 
meg ezt az igazságszeretetet továbbra is. A 
nagy ünnep lelkes hangulatban ért véget. 
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— Merénylet egy állami iskola ellen. 
A temesmegyei Nagysemlak községben új iskolát 
épített az állam, kényelmes tanítói lakással. Az 
állami intézet szálka volt az oláh pópák és 
tanítók szemében, mert benne a magyar nyelv 
és a magyar állameszme térfoglalását látták. 
Lelketlen bujtogatások következtében a könnyen 
elvaduló oláhság a még készülőben levő épü-
leteket fölgyújtotta. A barbár rombolás az egész 
vármegyében izgalmat és fölháborodást keltett. 
A szomszédos Kissemlak hazafias sváb lakossága 
a tanulóifjúsággal együtt valóságos zarándok-
úiban vándorolt el a magyar állam fölgyújtott 
házának romjaihoz és ott a Himnusz elének-
lésével tett tanúságot igaz magyar érzéséről. 
Amily lélekemelő és jóleső ez a hír, amely 
németajkú testvéreink őszinte ragaszkodásáról 
nyugtat meg bennünket, époly fölháborító az 
oláh izgatás vadsága. A gyújtogatás csak a fél-
vadaknál lehet politikai eszköz; és ennek a 
politikának, amely ilyen fegyverrel dolgozik, 
meg fog felelni — a csendőrség is. Reméljük, 
hogy a nyomozás, amely kikutatja a tetteseket, 
egyszersmind világot fog deríteni a bűntett 
értelmi szerzőinek kilétére is. 

— Csángó tanulók hazánkban. A Szent 
László Társulat nagyon üdvös akcióba kezdett. 
Feltűnés nélkül, csöndben olyan gyermekeket 
neveltet az ország főbb városaiban, akik ránk-
nézve hazájukban: Bukovinában, alighanem el-
vesztek volna. Most, szeptemberben a Szent 
László Társulat különféle bukovinai községekből 
(Hadikfalva, Istensegíts, Józseffalva, András-
falva) tizenegy székely-csángó tanulót helyezett 
el a' saját költségén. Nagyváradon a Paulai 
Szent Vince intézetben ötöt, a budai Szent 
József finevelőben négyet és a szegedi városi 
főgimnáziumban kettőt. Eddig a Szent László 
Társulat körülbelül ötven tanulót neveltet az 
ország különböző helyein. Ebből három buka-
resti székely fiú a szegedi III. kerületi polgári 
iskolába, egy pedig a szegedi kir. kath. tanító-
képzőbe jár. I t t említjük meg, hogy a buko-
vinai Hadikfalván hatosztályú, magyar tannyelvű 
népiskola van, ahol összesen hatssáshilencven-
nyólc (698) fiú- és leánygyermek tanul. Az 
iskola költségeihez a község évenként 970 
koronával járul, a többit az osztrák kormány 
födözi. A tanítókat is ez fizeti. Ez adatokat 
Fermes Ambrus hadikfalvai tanítótól tudjuk, 
aki a napokban Szegeden járt. Ferencz Ambrus 
tökéletesen beszél németül és magyarul. Magyar 

beszédén semmiféle idegenszerűség sem látszik. 
Olyan hatást gyakorolt ránk, mintha jól meg-
termett alföldi fajmagyarral beszéltünk volna. 
Állítása szerint a bukovinai székely-csángók 
nyelvben, érzésben magyarok és percre sem 
felejtik az anyaországot, (s. n. I.) 

— Ormándy Miklós iskolája. A Budapesti 
Hírlap-bői vesszük át a következő közleményt: 
Lapunk olvasói bizonyára szíves emlékükben 
őrzik Ormándy Miklós dr. nevét, amelyet nem 
egy érdekes, tanulságos tárcacikk fölött lát-
hattak. A kegyes-tanítórend jeles professzora 
nemcsak a tollnak művésze, hanem nehéz és 7 / 
nemes mesterségének, a tanításnak is. Évtize-
dek óta csüggnek ajkán a tanítványok ezrei, 
akiket a természet szabad és munkás vizsgá-
latára, megértő szeretetére oktatott, de egyben 
jó, igaz és minden szépért hevülő férfiakká is 
nevelt. És a piarista-professzorról most olyan 
hírt kapunk, amely megkoronázza minden ér-
demét és kiválóvá avatja sok száz társa és 
osztályosa közül. A szerény tanár, aki rendje 
kebelében oly hosszú időn át végezte a gim-
náziumi tanítás terhes munkáját, mind ez évek 
során folyton zsugorgatott, takarékoskodott, 
nagyon csekély fizetését csaknem egészen félre-
rakta. Egy vágyat, egy szép álmot hordozott 
szívében, amelynek valóra váltásáért volt ez 
áldozatja : szülőföldjének iskolát szeretett volna 
építeni, méltót az intézet hivatásához s az ado-
mányozó páratlan lelki kiválóságához. Végre a 
szép ábránd testet öltött. Mint bennünket ér-
tesítenek, a hontmegyei Ipolytölgyes községben 
Kisasszony napján, szeptember 8-án avatták föl 
Ormándy Miklós dr. iskoláját és a négyszobás 
tanítói lakást, amely szintén az ő nagykeblű 
adományából épült. Nem hirdette országos 
ünnepség az Ur ez alázatos és érdemes szol-
gájának magasztos cselekedetét, nem kapta 
szárnyára nevét, csak a boldog kis község 
fejezte ki együgyű szívének háladatosságát 
kitűnő szülötte iránt azzal, hogy arcképét meg-
festtette Hamburger Béla festőművésszel és el-
helyezte az iskolában. De mi méltónak tartot-
tuk följegyezni ezt a gyönyörű dolgot és ünne-
pelni hősét, akiben a pap, a tudós, az író, a 
tanító és az ember gyönyörű harmóniában forr 
össze. A világszerte magasztalt nagy adakozók-
nak, a Hirsch báróknak, Carnegie-knek, Rocke-
feller-eknek millióihoz könny és vér tapad, a 
kifosztottak könnye és vére. Ormándy Miklós 
adományához csak a munka nemes verejtéke, 
a legszebb kötelességtudás és a bámulandó 
lemondás fénye. Hálásabb korok tudták jutal-
mazni a csöndes erények e ritka nemét. A ma 
vásári zajában legalább ez a mi elismerésünk 
keresse föl a jeles piaristát magánossága esönd-
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jében, amelybe minden ünneplést kerülve me-
nekül, cselekedvén a jót önmagáért, nem a 
jutalom reményében. 

— Az I f júsági Madárvédő-Liga tárgyában 
az Országos Állatvédő-Egyesület által az elemi 
iskolák tanítóságához intézett és e lapokban 
közzétett fölhívás élénk visszhangra talált és 
sűrűn érkeznek a nevezett egyesülethez a ta-
nítók részéről megkeresések, melyekben a Liga 
szervezéséhez szükséges nyomtatványokat kérik. 
Ez ügyre vonatkozólag az Országos Állat-
védő-Egyesület fölkérésére még a következő-
ket jegyezzük meg : tanítók és tanítónők nyom-
tatványok iránt megkereséseiket az Országos 
Állatvédő-Egyesülethez címezzék (IX., Ernö-u. 
11 —13.), ahonnan a nyomtatványok minden 
díj nélkül küldetnek. Az elemi iskolák ifjúsá-
gához a Madárvédő-Liga érdekében intézett 
szózat az Országos Állatvédő-Egyesület most 
megjelent 1907/8. évi „Gryermeknaptára-ában 
foglaltatik. Liga-jelvények Brust Béla műter-
mében (Budapest, VII., Erzsébet-körút 23.), 
százanként 10 koronáért kaphatók. Az Orszá-
gos Állatvédő-Egyesül et közbenjárása folytán 
a nevezett cég késznek nyilatkozott arra, hogy 
mutatványul szolgáló mintát a hozzá intézett 
megkeresésekre díj nélkül küld. 

— Fölhívás a tót nemzetiségi vidékeken 
működő kartársakhoz. Kedves Kartársak! 
Megdöbbenéssel olvassuk a lapokban ama kvali-
fikálhatlan támadást, melyet Björnson, a norvé-
gek legkiválóbb írója, gróf Apponyi miniszterünk 
ellen intézett, vádolván őt a magyarországi 
tótok kegyetlen elnyomásával. Hogy honnan 
szerezte ez az úr információit, azt könnyen ki-
találhatjuk, ha rágondolunk nemzetiségeink saj-
nos és alaptalan agitációira. Meg kell tehát 
győznünk ezt az urat, hogy nagyon is fölült 
nekik, midőn bízva handabandázásukban, nem-
csak Magyarország, de az egész művelt világ 
legnemesebb lelkületű férfiainak egyikét ily alap-
talan váddal illette. Mi, a tót vidékeken mű-
ködő tanítók, a legkompetensebb tudói vagyunk 
a vád alaptalanságának, nemcsak, de örvendve 
látjuk azt is, mennyire hasznára lesz az ú j 
iskolatörvény e népnek, mely eddig kellő'isko-
láztatás nélkül csak az ő zsírjából élősködő 
agitátorai eszével gondolkodott. Tartsunk gyű-
léseket ez ügyben, beszéljük meg a módját, 
miként adhassuk tudtára a jeles írónak sajnos 
tévedését, mint ítélt egyoldalúan oly miniszter-
ről, kinek emberszeretete egyformán öleli, keb-
lére e haza minden nemzetiségű polgárát. Azt 
hiszem, hogy a tót nemzetiségi vidékeken mű-
ködő tanítók ezreinek egyhangú nyilatkozata 
ki fogja józanítani Björnsont eddigi hitéből. 
Kötelességünk ezt nagy nemzeti érdekből is 
megtennünk, mert a külföld ily hangadó, jeles 

emberek véleménye után ítél rólunk, s azt hiszi, 
hogy Magyarországon a nemzetiségek csak-
ugyan el vannak nyomva a magyarok által, s 
anyanyelvük fejlesztése mindenáron meg van 
akadályozva. Kitűnő alkalom ez az ellenkező 
igazság bebizonyítására, mely tény helyes meg-
ítélésétől függ a külföld nagy nemzeteinek 
szimpátiája a magyar nemzet iránt, mely szim-
pátia az utolsó időben a nemzetiségi agitátorok 
aknamunkája folytán olyannyira megcsökkent 
irántunk. Raj ta tehát, kedves kartársak, vallás-
és nemzetiségi különbség nélkül hassanak oda, 
hogy Magyarország felső megyéinek tót nem-
zetiségi vidékein működő tanítóinak mind ott 
legyen a neve azon a nyilatkozaton, mely hivatva 
lesz az ellenséges, ferde nézetet a külföld előtt 
valódi és tényleges értékére leszállítani. Csele-
kedjünk, de rögtön, míg a külföld e nyilván-
való hazugságot készpénz gyanánt nem veszi, 
míg megbotránkoztató hatása alatt áll e világgá 
kürtölt valótlan ágnak. Föl a munkára ! Kartársi 
tisztelettel Varannó (Zemplén m.), 1907 szept. 18. 
Zseltvay Bogdán, tót nemzetiségi vidéken mű-
ködő áll. isk. tanító. 

— Halálozások. Dobay Dezső vistai ev. ref. 
kántortanító életének 24-ik, áldásos tanítói 
működésének 5-ik évében, f. hó 8-án, hosszas 
szenvedés után meghalt. — Gyúrás János pol-
tári ág. h. ev. tanító f. évi szeptember 11-én, 
életének 36-ik évében váratlanul meghalt. — 
Hetser János a zólyomi áll. isk. 34 éven át volt 
tanítója és az utóbbi 9 éven át igazgatója, 53 
éves korában meghalt. Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. G. P. Szigetbecse. Kér-
désére nincs módunkban válaszolni. — St. J . Felsö-
vásárd. Kérdéseivel szíveskedjék illetékes kir. tan-
felügyelőségéhez fordulni. — T. J . Bát. Már volt s 
az idén több aligha lesz ; egyébiránt szíveskedjék 

•lapunk hirdetési rovatát figyelemmel kísérni. — 
L. J. Apar. Arra már csakugyan nem vállalkozhatunk, 
hogy az ily engedélyezési számokat kikeressük. Talán 
megmondhatják a Szent-István-Társulatnál. — B . B. 
Orosháza. Levelét nem kaptuk meg. — F. J. Tót-
keresztiír. A kir. tanfelügyelőnél beadott kérvényen 
kérje új nyugdíjkönyv kiállítását. - E. K. A Magyar 
Tanítok Naptárát az Athenaeum könyvkiadó-hivatala 
(VII., Rákóczi-út 54. sz.) 80 f-ért bérmentesen küldi 
meg. — L. Gy. Alsóderna. E napokban 7740. sz. a. 
leküldik az etintézést. — K. J. Felsötárkány. A 
minisztériumban beadványának "tincs nyoma. 

Tartalom : A népiskoia mint országépítő. Béthi 
Lajos. — A tankötelesek nyilvántartása. Piller József.— 
Iskolai egészség. Schön József. — Az újságolvasás a 
nevelés szolgálatában. Bíró Samu. — Küiföldi szemle.— 
Szünóra : Apáczai Cseri János, az első magyar tanító. 
Dr. Imre Sándor. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztői 
üzenetek. 

Felelős szerkesztő: XJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz .József <lr. 

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTINITOK 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 kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEB., OSTROM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLÀ-TÉB 3. 

Kéziratokat n e m atixiiilt vissza. 

Végezzünk egész munkát! 
Az 1907. év örök emlékezetű lesz 

hazánk kultúrtörténelmében, melynek 
lapjai ragyogó fényben fogják megőrizni 
az utókor számára Apponyi Albert gróf 
nevét, mint aki a »tanítók törvényével" 
a magyar nemzeti állam épületének szi-
lárd alapját lerakta. 

Most már a továbbépítkezés nagy 
munkája következik és ez építkezés 
közben soha egyetlenegy percre sem 
lehet, nem szabad megfeledkezniök az 
építőmestereknek: a népiskolák tanítói-
nak arról, hogy ennek az épületnek tel-
jes egészében, minden ízében összhangban 
kell lennie a főépítőmester által lerakott 
alapzattal-

Hogy azonban e továbbépítő meste-
reket : a magyar nemzeti állam kultúr-
építőit egyszersmind felelőssé is lehessen 
tenni munkájuk eredményéért: a magyar 
nemzet ifjúsága s ez ifjúság által az 
egész magyar nemzet általános művelt-
ségének európai színvonalra emeléséért, 
ahhoz nem elégséges maga a megalapozás, 
de okvetlenül szükséges a kellő anyagok 
és eszközök beszerzése és az összes té-
nyezők összhangzatos hozzájárulásának 
biztosítása. 

Mert csak így odavetni, hogy íme a 
tanítók, az anyagi küzdelem által való 
lenyűgözéstől fölszabadulván, most már 
felelősségre von ás terhe a la t t lássanak 

hozzá egész erejükkel, összes tudásukkal 
az általuk vezetett iskolák sikert ered-
ményező, helyes irányításához, a magyar 
nyelvnek és magyar szellemnek biztosí-
tásához, az ebben az odavetésben meg-
nyilatkozó kívánság egyfelől könnyel-
műség, másfelől kegyetlenség, mindaddig, 
amíg az iskolák túltömöttségén nem 
segítünk, ad impossibilia nemo obligatur, 
lehetetlenségre senkisem kötelezhető. 

Amíg egy-egy tanító gondozására hi-
vatalos miniszteri utasítással is 80, hiva-
talos elnézés mellett pedig 100—130, 
sőt több gyermeket bízunk ; amíg az 
alacsony, bűzhödt levegőjű iskolák a 
fertőző betegségek melegágyai lesznek; 
amíg a tanító növendékeinek mind testi 
épségével, mind szellemi fejlesztésével 
szemben összekötött kezekkel tehetetlen-
ségre van kárhoztatva; amíg a pusztá-
kon a taní tás ügye nem rendeztetik; 
amíg a kisdedóvás a népnevelésnek 
mostohagyermeke marad ; amíg az isko-
lák fölépítésének szüksége legalább is 
nem lesz oly fontosságú, mint a kaszár-
nyáké : addig e téren minden csak 
sziszifuszi erőlködés, addig kárbavész a 
legnagyobb lelkiismerettel teljesített 
munka, addig az iskolák egyszerűen csak 
»élettelen statisztikai számok", taposó-
malmok lesznek, de nem a testet meg-
edző, a szellemet felüdítő, a nemzeti 
érzelmet tápláló, az új nemzedéket min-
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den jóra, nemesre lelkesítő, az önálló, 
független magyar nemzeti államot meg-
teremtő védővárak, szent templomok. 

Bármennyire biztosította is tehát a 
tanítók törvénye a tanítók anyagi hely-
zetét, s bármily nemes akarattal ala-
pozta is meg e törvény a fejlődés lehe-
tőségét, magával e biztosítással, ez ala-
pozással csak az anyagi érdeket segítette 
meg, csak az előföltételeket szabta meg, 
de nem egyszersmind a tanítás, a tanítva 
nevelés sikerét is, mert bizony-bizony 
ez utóbbi csak akkor következhetik be, 
ha az anyagi jólétben levő tanító munka-
kedvével, ambíciójával egyénileg teljesen 
érvényesülhet iskolájában, ami pedig 
elképzelhetetlen a mai föltételek mellett. 

Ezzel tisztában kell lennünk. Ennek 
konzekvenciája pedig az, hogy a tovább-
építkezés elengedhetetlen föltételei a 
következők : 

1. Minden iskolaépület mintája legyen 
az egyszerű, de minden tekintetben íz-
léses és egészséges lakóházaknak. 

2. Osztatlan népiskolában egy-egy tan-
teremben, egy-egy tanító gondozása alá 
60 gyermeknél több ne legyen bízva; 
ahol már 70 tanköteles gyermek van, 
a második terem fölállítandó s a má-
sodik tanítói állás szervezendő. 

3. Ahol több tanterem s ezzel kap-
csolatosan több tanítói állás van, ott a 
vegyes elosztású rendszer (fiúk, leányok 
együtt-tanítása) alkalmazandó, természe-
tesen külön-külön csoportosított osztály-
lyal vagy osztályokkal, vagyis ne szervez-
tessék külön-külön fiú- és leányiskolái—6 
osztállyal, hanem a gyermekek létszámá-
hoz képest különtagolt osztályú iskolák, 
pl. I—II. osztályú fiú- és leány-, III—IV. 
osztályú fiú- és leány-, V—VL osztályú 
fiú- és leányiskolák. Ha a növendékek 
létszáma megengedi, teljesen elkülönített 
fiúiskola és leányiskola is szervezhető, 
pl. I—II. osztályú fiú-, I—H. osztályú 
leányiskola,III—IY. osztályú fiú-, III—IV. 
osztályú leányiskola, Y—VI. osztályú fiú-, 
V—VI. osztályú leányiskola. 

4. Nem magyarajkú községek iskolái-
ban egy-egy tanítóra 50 nem magyar-
ajkú növendéknél több nem bízható. 

5. Oly iskolákban, ahová távolabbi 
helyről járnak a gyermekek, napközi 
otthonok szerveztessenek, hogy a gyer-
mekeknek ne kelljen délelőtt ós délután 
kétszer jönni az iskolába s kétszer 
menni haza az iskolából; ez a rendszer 
a beiskoláztatásnak nagy előnyére válik. 

6. Oly pusztákon, vagy mértföldekre 
elhúzódó hegyi községekben, hol a lakó-
házak nagy szétszórtsága miatt a gyer-
mekek valami központi iskolába nem 
járhatnak, szerveztessenek ú. n. „ paraszt-
konviktusok", ahol a gyermekek novem-
ber 1-től május végéig nevelő-oktatásban 
részesülhessenek, egyszerű, de egészséges 
élelmezés mellett. E paraszt-konviktusok, 
vagy nevezzük gyűjtőiskoláknak, nevelő 
hatása 6 éven keresztül átalakítaná s 
magyarrá tenné az egész ifjú nemzedék 
szívét, lelkét s e hatás befolyása bizony-
nyal nagyban csökkentené a „gyűjtő-
fogházak" lakóinak számát. 

7. Oly helyeken, ahol a nagyobb gyer-
mekek test i épségük rovása nélkül sze-
gény szülőiknek munkájukban segítségére 
lehetnek, vagy rendeztessék be a taní-
tás ideje időközi szünetekkel a közsé-
gekben előforduló általános mezei mun-
kához alkalmazottan, vagy nyáron kora 
reggel 6—9 órai időben. 

8. Vagy pedig gazdálkodó vidékeken 
a 6—9 és 10—12 éves tanköteles gyer-
mekek tanítása bifurkáltassék úgy, hogy 
a 6—9 éves gyermekek tanítása tartson 
szeptember—június havi időszakban, a 
10—12 éves gyermekeké pedig novem-
ber 1-től május végéig külön-külön záró-
vizsgálattal. E bifurkáció azonban azzal 
a megszorítással vitessék keresztül, hogy 
a november—májusi oktatás időszakára 
csak azok a 10 éves mult gyermekek 
fogadtatnak el, akik az elemi iskola 
négy első osztályát már jó sikerrel be-
végezték. Ez az eljárási módszer a csa-
ládi könnyebb megélhetés mellett egy-
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szerűen a kézi ügyességre szoktatás, a 
„slöjd"-módszer kialakulása, az ezen kor-
beli gyermekeknek a gazdasági munkára 
szoktatásával. 

Hogy egyik-másik tanító „rövidséget 
ne szenvedjen", a tanítás úgy volna 
megosztandó, hogy a tanítók évről-évre 
fölváltva tanítsanak a 6—9 és 10—12 
évesek osztályában. 

9. Minden iskolában legyen a IH-ik 
osztálytól kezdve kézügyesítő munkára 
szoktatás. E tekintetben Kecskemét szol-
gálhat mintaképül. 

10. Minden iskolában alakíttassék a 
III-ik osztálytól kezdve „honvéd-gyer-
mekzászlóalj Erre már kitűnő példát 
mutatot t Kecskemét város derék tanító-
sága, mely e zászlóaljakat rendkívüli 
sikerrel szervezte. 

11. Minden iskolában szerveztessék a 
III-ik osztálytól kezdve daloskör. 

12. Minden ismétlő-iskola alakíttassék 
á t a helyi viszonyokhoz képest ipari, 
gazdasági, kertészeti, földmívelő-iskolává. 

13. Minden községben szerveztessék 
„ifjúsági kör" az iskolából kilépett ifjú-
ság részvételével, ifjúsági könyvtárral. 
Ez ifjúsági kör a tanítók közreműködé-
sével rendezzen időnként hazafias ünne-
peket, társadalmi összejöveteleket és a 
haza egyes történelmi nevezetességű 
helyeire vagy tanulságosabb gyári, ipari, 
gazdasági vidékeire kirándulásokat. 

14. Hogy a tanítók idejüket egészen 
az iskoláknak szentelhessék, minden ter-
ménybeli, földbeli fizetésük készpénzben 
állapíttassák meg. 

15. Hogy a tanítói ambíció meg ne 
zavartassák, minden tanító — állami, 
községi, hitfelekezeti — javadalmazása 
teljesen egyenlően állapíttassák meg, 
hogy így a közéjük állított elválasztó-
fal ledüljön. 

16. A tanító nyugdíjképessége hiva-
talba lépése napjától számíttassák, ne 
pedig korára való tekintettel. 

A tanítói nyugdíjintézetbe ne külön 
folyamodással vétessék föl a tanító, de 

rögtön kineveztetése, megválasztása al-
kalmával, mint ahogy az a székes-fő-
városban is van. A nyugdíjintézetbe való 
ily bejegyzés annál is inkább könnyen 
megtörténhetik most, amikor minden új 
tanítónak esküre kell jelentkezni a tan-
felügyelőnél s így az ellenőrzést semmi 
sem nehezíti meg. 

A családot nem alapított férfitanítók, 
a férjnél nem levő tanítónők halála 
esetén legközelebbi rokonok : édesanyjuk, 
testvérük számára temetkezési költség 
s legalább három hónapi fizetés utalvá-
nyoztassék ki. 

17. A teljes nyugdíjidő 35 évben 
állapítandó meg. 

18. Az iskolák belső élete ellenőrzé-
sének biztosítása végett a tankerületek 
nagyságához, a tanítók számarányához 
képest a kir. tanfelügyelőség kellő számú 
személyzettel látandó el, mert az eddigi 
rendszer mellett a tanítói munkásság 
lelkiismeretes megbírálása : merő kép-
telenség. 

A tanfelügyelői személyzet beosztá-
sánál különösen tekintetbe volnának 
veendők az érdemesebb elemi és polgári 
iskolai tanítók és tanítónők is, mert e 
fontos pedagógiai pályán a tanítónők is 
joggal kérnek helyet, s e tekintetben 
nem is mi volnánk a kezdeményezők. 

A tanítói pályán oly kevés az elő-
menetel, s a tanítók és tanítónők köré-
ben oly sok nemes ambíciójújeles egyén 
van, hogy ezeknek a tanfelügyelői pá-
lyára való előléptetésük nagyon móltá-
nyos volna. 

Az így alkalmazottt tanítók, tanító-
nők azután a tanfelügyelői hivatal azon 
ügyköréből, mely jogi természetű, külön 
vizsgálatra köteleztetnének, valamint 
köteleztetnének a neveléstanból és mód-
szertanból teendő vizsgálatra mindazok 
a tanfelügyelői alkalmazottak, akik nem 
tanítói, tanári pályáról lépnek e pályára. 

Ezek volnának azok a módok és esz-
közök, melyekkel a tanítók törvénye 
megalapozta épületet stílszerűen be le-
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hetne tetőzni, mert hiszen Magyarorszá-
got egynyelvű, egyérzelmű országgá te-
remteni csakis a munkájukat híven 
teljesítő magyar óvodák és népiskolák 
vannak hivatva; csakis így lehetséges, 
hogy a népiskolákból a közéletbe kilépő 
ifjú nemzedék magyarrá legyen az élet-
ben, hogy az elemi népiskolából felsőbb 
iskolákba átlépő ifjak e felsőbb iskolák-
ban már mint testestől, lelkestől magyar 
ifjak folytassák tanulmányukat. 

Nem ringatom magamat abban a 
hitben, hogy az itt fölvetett eszmék 
máról holnapra életet nyernek, de igen 
is szívemben, lelkemben érzem, hogy 
vállvetett munkával, vasakarattal arány-
lag rövid idő alatt életre hozhatók. Adja 
Isten, hogy úgy legyen! 

(Budapest.) Tóth József. 

Tanköteles korúak törzs-
könyvelése. 

Ismét szóvá teszem e helyen is a népiskolai 
oktatás ügyének egy nagyon lényeges rend-
tartási naplóját. Teszem pedig ezt annak alkal-
mából, hogy az idén a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr a tankötelesek összeírását nem 
követelte meg. Ehelyett az iskolába nem járók-
nak földerítését rendelte el. 

Fejlődést jelentő intézkedés. 
Az évenkénti költséges összeírás esak arról 

nynjt évről évre meggyőző tapasztalatot, hogy 
mennyire megbízhatatlan ez az összeírás, meny-
nyire nélkülöz minden kultúrális adatot, meny-
nyire nem nyújt legkisebb adatot a községi 
kultúra fejlődéséhez, nyilvántartásához. Mindig 
a kezdetnél tart . Nem tükre a község népiskolai 
közművelődési állapotának. 

Azt mondhatná valaki : de hiszen nem is 
eélja ennek az összeírásnak, hogy kultúrális kép 
hordozója legyen. 

Ha ez nem célja, nem is kell csinálni. Olyan 
munkára van szükség, mely nem egy esztendőre 
szól, hanem többre, mely nem egy ideiglenes 
mozzanatnak a papírfogyasztója, hanem a múlt-
nak a jelenre, a jelennek a jövőre nézve lesz 
kultúrtörténeti adatává, forrásává. Ezt a mun-
kát az eddig szokásban volt összeírás nélkülözi, 
létesítését teljesen megakadályozza. Ingatag ala-
pokra építik. Miből következik, hogy a költséges 
és fáradságos évenkénti összeírás céltalan. 

A házról házra való összeírás még azon 
esetben sem válik a népoktatásügy hasznára, 

ha mindenik szülő be tudná mondani gyerme-
keinek születési idejét. Nem válik hasznára 
pedig azért, mert nem támogatja megbízható 
adattal s nem kíséri híven az iskola munkáját. 
Nem tekint arra, hogy a tanköteles korban levő 
gyermek a tűnő korévek számának arányában 
az érzelmi ismeretek terén gyarapodásra és 
gazdagodásra tesz szert. Mindennek nyomára 
nem találunk az eddig használt összeírásokban. 
A mulandóságnak készült munka volt, mire a 
következő esztendő már nem támaszkodhatott. 
Meg lehetett védelmezni ezt az összeírást azzal, 
hogy nem voltak megbízhatók mindenik fele-
kezetnél az anyakönyvek. Ma már ezt nem 
mondhatjuk. Az állami anyakönyvvezetés az 
egész országban helyes és jó. 

Kívánatos, hogy az állami anyakönyvi hiva-
talok necsak a vármegyei levéltáraknak szál-
lítsák anyakönyveiket megőrzés végett, hanem 
álljon szolgálatára a közművelődésnek is. Mégis 
csak többet ér az, ha egy modern intézmény 
az életnek tesz hasznos szolgálatot, semmint a 
múzeális gyűjteményeknek. Noha értékét utóbbi 
esetben is elismerem. 

De miként vélem én a népiskolai tanköte-
lesek törzskönyvelésének kérdését, épen a köz-
művelődés szempontjából, keresztülvinni? Na-
gyon egyszerűen. 

Megjegyzem, ezeknek a törzskönyveknek a 
vezetése elsősorban a községi elöljáróságoknak 
lenne a tiszte. Ha ezek nem vállalkoznának 
vezetésükre, az esetben a közigazgatási bizott-
ságtól nyert megbízás alapján vezetné azt mél-
tányos tiszteletdíj mellett a község valamelyik 
tanítója. 

A törzskönyvnek anyakönyvi jellege is lévén, 
rovatai a tankötelesek születési adatait is őriznék. 
A tanköteles korba lépett gyermekek névsorát 
az állami anyakönyvvezető minden év június 
hónapjában áttenné a törzskönyvelésre illetékes 
egyén kezéhez, aki azt betűsorban vezetné be. 
A törzskönyv rovatai lennének: a tanköteles 
korba lépett gyermek neve, születési éve, hó-
napja, napja. A szülő neve, lakása. Ezt követné 
hat rovat a hat mindennapi és három rovat 
az ismétlő, vagy az e korban szak- vagy közép-
iskolában végzett tanulás bejegyzésére. Az így 
tör tént bejegyzés kilenc évre szólna. Ez a mód 
teljesen fölöslegessé tenné az évenkénti ós 
házankénti összeírást. (Az országos statisztikai 
hivatal tízesztendőnként tart országos népszám-
lálást.) 

Ennek a törzskönyvnek mindenik esztendő 
július hónapjának végére készen kellene lennie. 
Ezután jönnek a szeptemberi beíratások. Az 
iskolák vezetői a beiratkozottak névsorát 
— esetleg visszavárólag — átteszik a törzs-
könyv vezetőjéhez, aki az illető gyermekek 
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nevei után az isbolábajárás tényét bejegyzi. Ha 
azt veszi észre, hogy a születési adat téves: 
helyreigazítja, ha pedig hiányzik : beírja. Mert 
számtalan az eset, hogy a szülő a behatáskor 
vagy nem tudja a születési adatot bemondani, 
vagy pedig téves adatot mond be. A tanköte-
lezettség elve pedig szinte föloldja a szegény 
szülőt attól, hogy költségbe kerülő kereszt-
levelet mutasson be az iskolába fölvételkor. 
(Tudtunkkal az anyakönyvi hivatal iskolai be-
írásra ingyen ad tanúsítványt! Sserk.) Jobb, 
ha az így megtakarított pénzből gyermekének 
tanszert vesz. 

Amelyik gyermeknek a neve után a rovat 
üresen marad, ez azt jelenti, hogy nem irat-
kozott be az iskolába. Ez esetben a szülő 
figyelmeztetendő. Az iskolából kimaradtak 
november l-ig a községi elöljárósághoz lenné-
nek bejelentendők. 

Az ekként vezetett törzsnapló kilenc évnek 
mutatná kultúrképét. Az illető községnek való-
ságos néprajzi térképévé válnék minden egyes 
napló. 

Ezt a rendszert akkor is lehet használni, 
amikor egyik községből a másik községbe köl-
tözik a család. Idegennek az elöljáróság tudta 
nélkül új községbe letelepedni nem lehet. A 
családi állapot nyilvánvalóvá lesz. A tanköteles, 
vagy iskolába járó gyermek azonnal törzsköny-
velés végett az illetékes egyénnek jelentendő, 
ki a pótlást teljesíti. Amerikába útlevél nélkül 
nem lehet bejutni. Ez a szabály állandósíttassék 
a más községbe költözködésnél is. A közrend, 
a közbiztonság érdeke is megköveteli ezt. A 
kóbor cigányélet ezáltal megszűnnék, mi maga 
után vonná a közerkölcsi állapotok javulását is. 

Az ország határszélein vannak esetek, midőn 
ismeretlen betelepültekkel találkozik az ember 
lépten-nyomon. Egészséges községi életszervezèt 
mellett ez elő nem fordulhat. Már 1848-ban 
Szemere Bertalan szóvá tette a törvényhozó 
testületben a bevándorlás megakadályozásának 
törvényhozási úton való rendezését. Nem lehet 
összehasonlítani a mi kivándoroltjainkat a hoz-
zánk vándoroltakkal. Míg azok egészséget, pénzt, 
munkaerőt visznek magukkal, ezek spekulációt, 
a tudatlan elemnek kizsákmányolására irányuló 
szenvedélyt, munkára alkalmatlan fizikumot. 
Sem a ki-, sem a bevándorlás nincs előnyére 
a nemzeti közművelődésnek, melynek hivatása : 
őrködni népünk nemzeti egységbe olvasztása 
és közboldogulása fölött. A népvándorlási folya-
mat ártalmára van mindkét irányzatnak. A csak 
teherként ható határszéli bevándorlás és ille-
téktelen beözönlés megakadályozására különben 
ott vannak a határszéli kirendeltségek. 

Állami szempontból épen olyan ingatlan 
tőkeszámba jön az emberanyag, mint maga az 

értelmes munkáskéz nyomán előálló vagyontőke. 
Rendezett viszonyok mellett gondolni kell azzal, 
hogy ez utóbbi veszendőbe ne jusson. 

Á népoktatási téren gróf Apponyi Albert 
korszakjelentésű dolgot művelt. Kiadott rende-
letei, megalkotott két nagyszabású törvénycikke, 
melyekkel a közművelődés ügyének nemzeti 
irányban fejlődésének épített erős Siont, remél-
hetővé teszi, hogy a népoktatási rendtartásba 
rövid időn beilleszti a tanköteleseknek törzs-
könyvelését. Könnyebb és megbízhatóbb munka 
lenne ez, mint az eddig készített és ami fölötte 
megbecsülendő : a község kultúrális fejlődésének 
adattárául szolgálna, még az igazságszolgáltatás 
is meríthetne belőle adatokat. 

(Máramarossziget.) Kökényi Dániel. 

Mi módon tanuljanak meg a nép-
iskolai növendékek ügyesen fogal-

mazni és helyesen írni? 
A dolgok figyelmes szemlélése, figyelem a 

szavak kiejtésére az alapkövei a fogalmazás és 
helyesírás tanulásának. 

Ahogyan hű képét iparkodunk adni szavaink-
ban a fogalmak- ós gondolatoknak, a szavak-
nak és mondatoknak is azon a módon igyek-
szünk lerajzolni a képét írásunkban. Ha jól 
megfigyeltük érzékünkkel a szavak kiejtését s 
valamennyire ismerjük a szószármazást, a szótőt, 
képzőt és ragot, bizonyosan helyes lesz írásunk. 

A hangok biztos megjelölése képesíti az 
embert, hogy gondolatait írásban is közölhesse 
másokkal. De ha beszédünkben igyekeznünk 
kell, hogy helyesen válogassuk meg a szavakat 
s azokat használjuk, amelyek leghűbben fejezik 
ki gondolatainkat, az írásban kétszeresen legyen 
erre gondunk. Az írásban nem mindig van 
alkalmunk rá, hogy mindjárt megvilágítsuk más 
szavakkal, amit nem helyesen fejeztünk ki és 
bizonyosan kellemetlenül érzi magát az, akinek 
írásunkból kell megtudni közleni valónkat, ha 
nem írunk úgy, hogy mindjárt kivehesse helyes 
értelmét írásunknak. Helyesírásunk tanításánál 
mindig a kiejtésre támaszkodjunk. Fontos aztán 
az írásjelek használata is ; ezekkel jelölünk sok 
olyan dolgot : a mondat befejezését, a gondolat-
formát, szünetet, amit betűkkel nem jelölhe-
tünk meg. 

Az ügyes fogalmazáshoz és helyesíráshoz a 
betű, a szó, a mondat megismerése, a tárgyakról 
való gondolatunk, a leírás és elbeszélés rendje 
vezetik el növendékeinket. 

Ügyes fogalmazóvá csak az a növendék lesz, 
akinek a népiskola — hat éves folyamán — 
mindezeket megtanította, nem a rendszeres 
nyelvtan tudományával, hanem a folytonos írás-
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gyakorlás által. A rendszeres nyelytan tudo-
mányára a népiskolában vajmi kevés szükség 
van. Az élő nyelv ismeretén fejlesszük a növen-
dék nyelvérzékét. A nyelvtani szabályok csak 
emlékezetét terhelik meg, anélkül, hogy a nyelv 
használatára vezetnék s írását jobbá tennék. 

A népiskolai növendéknek a fogalmazás és 
helyesírás ismertetésénél tanítója ne a nyelvtan-
könyve, hanem a tanító élőbeszéde és olvas-
mányai legyenek. Mindent szóval mondjon el 
a tanító és tanítvány, s ha ez könnyen megy, 
fejezzük ki azt írásban. 

Mindez vonatkozik tanításunk egész menetére, 
a betű ismertetésétől a leírás és elbeszélés 
rendjének a tudásáig, hogy azonban mi módon 
vezessük végig ezen a hosszú úton a gyermeket 
az I. osztálytól a VI. osztályig, arról a következők-
ben kísérlem meg véleményemet elmondani. 

A helyesírás- és fogalmazásnak azonegy 
természetes tanításmódja van, ami az élő-
beszédnek. 

A gyermek, amint képes megkülönböztetni 
a szavakat és jelentésüket, utánozni próbálja 
a beszédet, hogy ő is kifejezhesse kívánságát 
és akaratát. Másolja az ajkak mozdulatát, a 
szavak kiejtését. Majd később szabadon hasz-
nálja ezt a képességét ; véleménye lesz neki is, 
amihez szavakat keres, hogy közölhesse az 
emberekkel. 

A másolás segítségével tanulja meg az első 
vonást utánunk csinálni, másolással szerez gya-
korlatot az első betű, az első szó, az első 
mondat leírásához ; a másolás segíti őt az első 
időkben a helyesírás és fogalmazás tudásához. 
A helyesírás és fogalmazás előkészítője tehát 
a gondos másolás. Azonban amint írásbeli ki-
fejezése valamennyire biztos lesz a szavak ós 
mondatok írásánál, engedjük őt a maga erejére, 
írja le gondolatait a maga helyesírási ismere-
tével, ha aztán elkészült vele, olvassa el ő maga, 
olvassuk el mi is és mutassunk rá hibáira, 
amit az egész osztály nyilvánossága előtt javí-
tunk ki, hogy aztán ő is kijavítsa dolgozatában.* 

Természetes kívánság, hogy a gyermek író-
eszköze — az első osztályban palatáblája, pala-
vesszője, később irkája, tolla, füzete vagy levél-
papírja — mindig tiszta és rendes legyen. 

Másolásai mellett a gyermek már az 1—II. 
osztályban tanuljon meg gondolatainak írásban 
is kifejezést adni, hiszen azért tanítjuk írni. 
Habár itt csak egy-egy szó, amivel a gyermek 
rámutat valamire, aprócska mondatok, amiket 
beszédünk tárgyáról elmond, lehetnek írásának 
a tárgyai. Azonban ezek az első lépések a 
fogalmazás tanításához. 

* A helyes pedagógiai fölfogás azt tanítja, hogy 
a hibákat meg kell előzni ! (Szerk.) 

Ne kívánjuk, hogy mindjárt az első időkben 
ügyes és csiszolt legyen írásbeli kifejezése, csak 
világos és értelmes legyen minden szava írásá-
nak. Az egyszerű, világos írásnak mindig na-
gyobb értéke van még az írás művészi fokán, 
az irodalomban is, mint a nagyon csiszolt és 
szavakkal cifrálkodó írásnak. Ha már kikény-
szerítettük a gyermeket az ő kedves és naiv 
szórakozásai, játékainak a köréből, tegyük ezt 
kissé katonás fegyelmezéssel, kívánjuk meg 
tőle a teljes odaadást és figyelmet írásához, 
így rögződik csak az a kép, amit elibe tartunk, 
emlékezetébe, mint a fényképező-gép lemezére 
az elibe tartott kép. 

Valamint az élőbeszédben és minden művé-
szet- vagy mesterségben, úgy az írásban is 
megvan a határa a másolásnak. Magasabb osz-
tályokban az önálló munkálkodásnak van helye 
s csak kevés alkalommal ufcaljuk a tanulót 
másolásra. A másolás helyét itt már az útba-
igazítás, a tanító magyarázata töltse be. 

A fogalmazás és helyesírás tanításának kezdő 
ismeretéül a betűt jelöltem meg. A betű leírá-
sával megjelölünk egy hangot, képet rajzolunk, 
amiről mindig visszagondolunk az élőhangra. 
Ép oly írásbeli formája lesz ez a kiejtett hang-
nak, mint az a rajz, amit egy virágról rajzol-
tunk. A betű tehát a hang állandó formája és 
alakja írásunkban. 

Amint egy magán- és mássalhangzót ismer 
a gyermek, már lemásolja az első szó képét, 
a mi írásunk után. A tanító ír és írat s mindig 
a leírt szavak nyomán érzékelteti a helyesírást. 
Kijavítjuk a gyermek írását, de ehhez semmi-
féle szabályt sem fűzünk, pusztán a szó kiejté-
sére hivatkozunk. 

Az írás tanításához a beszéd-értelemgyakorlat 
elég alkalmas anyaggal szolgál az I., II. osz-
tályokban, azonban mindig esak azt írja a 
gyermek, amit elméjében már elkészítettünk és 
élőszóval kifejezett. 

Semmi szükség sincs arra, hogy ámbár a gyer-
mek alig van túl a kisbetű ismeretén, már elő-
álljunk a rendszeres nyelvtan szabályaival. A 
nyelvet mint élő jelenséget állítsuk a gyermek 
érzéke elé. Bár helyesírásunkat általánosan el-
fogadott elvek és szokások szabályozzák, a 
szabályok ismerete nélkül, az élő kiejtés után 
biztosabban tanulja meg helyesírásunkat és 
maradandóbb is lesz tanításunk, ha alapul a 
kiejtést, a hangok és szavak figyelését állítjuk, 
amire egész helyesírási és fogalmazási képes-
sége helyezkedik a gyermeknek s mindig biztos 
alapul marad az életben is, ha össze kell szednie 
helyesírási és fogalmazási képességét, hogy ki-
fejezze magát akár egy levélben, akár egy 
végrendelet vagy más irat elkészítésénél, meg-
írásánál. 
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Semmi célja sincs, hogy a népiskolai növen-
dék a nyelvtani elméletek különböző okoskodá-
sokból eredő és sokszor a hagyományok messze-
ségéig vezető elemzésével bajlódjék. Haszon 
nélkül való erőlködés, a gyermeknek ok nélkül 
való fárasztása lehet esak a helyesírás- és fogal-
mazásnak ez az elavult tanítási módja. 

Nem azt mondom ezzel, hogy itt-ott meg 
ne állapítsuk az L, n . osztályokban is helyes-
írásunk egy-egy törvényét, de ezt mentül keve-
sebb szóval mondjuk el s aztán ismételjük meg 
minden alkalommal, amikor figyelmen kívül 
hagyja a gyermek. 

Az írásjelek használatát is írásbeli munkája 
közben tanulja meg a gyermek. Amint leírta 
az első önálló jelentménnyel bíró szót, ismerje 
meg a vesszőt, az első mondat után a pontot. 
A többi írásjelről — a kérdő- és felkiáltójelek 
kivételével — elég lesz szólnunk a IH., IV. 
osztályokban. Azonban mindezeknek a helyes 
használatát megszokja hosszú nyelvtani sza-
bályok nélkül is. Vagy gondolkozzunk egy 
kicsit, hányan vannak közöttünk, akiket a nyelv-
tani tudományuk, a nyelvtani szabályok taní-
tottak meg az írásjelek használatára és nem 
a másolás, az olvasás és írás gyakorlása. 

Nem sok, amit az I., n . osztályokban végez 
a gyermek. De amit itt mulasztott, alig pótol-
hatja a későbbi években. Leírnak egy-egy apró 
gyermekverset* olvasókönyvükből, vagy a beszéd-
értelemgyakorlatok nyomán másolják a tanító 
írását. Leírják, amit a tanító elbeszélt, rövidke, 
egyszerű mondatokban a családi házról, házi-
állatokról, az utcáról, a mezőről, a tavaszról, 
nyárról. Másolnak apró meséket, vagy önállóan 
írják le, ahogy tanítójuk után a maguk szavai-
val elmondták. 

Nos, ha végre a H. osztály utolsó harmadá-
ban egy levelecskét írtak valamelyik távoli 
rokonuknak, vagy az idegenből valók édesany-
juknak s elég gyakorlottak a legszükségesebb 
írásjelek használatában, meg is feleltünk a 
helyesírás- és fogalmazástanítás követelményei-
nek e fokon. 

Mit melyik osztályban csináljon a tanító és 
tanítvány, a Tanterv béklyója se kössön túlságos 
szorosan bennünket. Mindig a viszonyok, a fej-
lettebb vagy elhanyagolt iskolai élet határozza 
meg, hol a határ munkánkban osztályok szerint. 

Előadásom céljához képest, amely csak rövid 
útmutatás akar lenni a helyesírás és fogalmazás 
tanításánál, pusztán a tanítás vázolását s a 
tanítás anyagának egyszerű megjelölését tar tom 
föladatomnak. 

Mikor a betű és szótag olvasható leírása 

* Költemények másolása ezen a fokon helyesírási 
szempontból hiba. (Szerk.) 

után szavakat alkotunk, sohase szólítsuk föl az 
írásra a gyermeket, mielőtt hallásával nem ismeri 
föl biztosan az egymás mellett kiejtett hangokat 
s mielőtt élőszóval, hallás után ki nem tudja 
azt fejezni. Csak akkor írja és írjuk le mink 
is és adjuk át a hallóérzék által fölfogott szó 
képét a szemnek. így folyton ébren vannak 
érzékei s nem egykönnyen csalhat meg ben-
nünket figyelmetlenségével és szórakozottságával 
a lustább növendék sem. 

Ha a szavak képét biztosan írja le, úgy 
könnyen alkot mondatokat akár a mi kíván-
ságunk nélkül is a maga kedvéért. Újság és 
öröm neki, ha leírja ezt vagy azt és gyakran 
oly gyönyörűsége telik ebben az írásban, mint 
akár ha játékait adnók vissza. 

Sok-sok apró tőmondatot írjon, mielőtt meg-
próbálkoznék a nehezebb mondatfajokban is 
kifejezni magát. 

Azonban már az első tőmondatok leírásánál 
tanítjuk őt a fogalmazásra. Hiszen maga a 
mondat sem más, ha a gyermek fejezte ki benne 
valami fölött a véleményét, mint megfogalma-
zása egy gondolatnak. 

Nem helyeslem sem az alsó, sem a felső osz-
tályokban a parancsoló formát. A parancsoló 
forma nem mindig alkalmas, hogy vele a gyer-
mek érdeklődését ébren tartsuk. Inkább azt a 
látszatot adjuk a dolognak, mintha kíváncsi-
ságból vagy az ő kedvéért beszélnénk és írnánk 
erről vagy arról. Helyesebbnek tartom, ha pl. 
akkor, amikor elsoroltuk a lakószoba bútorait, 
úgy szólunk hozzája, mintha kíváncsiak volnánk 
rá, mennyire tájékozott a gyermek az ő szobá-
jukban. Inkább ezt a formát használom a fogal-
mazás írására való fölszólításnál : „Nem tud-
nátok-e mindannyian leírni, micsoda bútorai 
vannak a lakószobának ?" Majd azzal fordulok 
hozzájuk: „Amint itt elmondta Pista és Laci 
is az ő lakószobájuk bútorait, talán le is tudnók 
írni . . . Ti már szépen írtok . . . Van kedvetek 
hozzá ? . . . No lássuk ! . . . De nehogy vala-
miről megfeledkezzetek, amire szükség van 
lakószobátokban !" 

Ha megcsinálták az első írásmunkát egy 
egyszerű kis leírásban, megvan az alapkő. 
Bizony ünnepélyes pillanat ez a gyermek életé-
ben. Az első fogalmazás, az első komoly munka, 
amit a gyermek csinált, amiben már tér nyilt 
az ő egyéni képességeinek s megfigyelésének. 

A leírásról mehetünk az apró mesék, törté-
netkék írására ; természetes azonban minden 
fokon, amint már hangsúlyoztam, a másolások 
legyenek a bevezető gyakorlatok.* 

* A mi fölfogásunk szerint épen ellenkezőleg : apró 
meséken, történetkéken kell kezdeni a fogalmazás 
tanítását. fSeerk.J 
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Másolás az olvasókönyvből, a mi írásunkról. 
Majd megpróbálkozunk, miként tudnák leírni 
a maguk szavaival olvasókönyvük egy egy le-
írását, meséjét, rajzát. 

A III., IV. osztályokban is ugyanazok az 
elvek érvényesülnek írástanításunkban, amelyek 
az I., II. osztályokban. 

Mondjuk el, amit a gyermekkel leíratunk, 
megelőzőleg élőszóval, mielőtt fogalmazásához 
kezdene. Vizsgáltassuk meg vele a dolgokat és 
jelenségeket, úgy írja le és írjuk le előtte mi 
is vizsgálatunk eredményét. 

A fogalmazás egyik alapjául a helyes meg-
figyelést tegyük. Már a beszéd-értelemgyakor-
latoknál tanítsuk a dolgokat úgy látni, hogy 
az egész és annak részei tisztán tűnjenek ki 
a gyermek szeme előtt. 

A másik alap a gondolatok helyes rendje 
legyen, amihez úgy szokik a gyermek, ha nem 
egyezünk bele, hogy itt vagy ott kezdje mon-
danivalóját, hanem megköveteljük mindig úgy 
a beszédben, mint írásában a helyes egymás-
utánt. 

Ha megfigyeléshez szoktak a növendékek s 
gondolkozni tanultak a dolgok fölött és csak 
azután íratjuk le, amiről gondolkoztak, ha már 
szóban is kifejezték gondolataikat, mindig lesz 
gondolatuk, tapasztalatuk, írnivalójuk később 
önálló fogalmazásukhoz. 

Ott, ahol a tanító a nyelvtant teszi meg a 
helyesírás- és fogalmazástanítás mesterévé s a 
gyermek megtanul néhány igét, néhány főnevet, 
sőt a III., IV. osztályokban már mondatot is 
írni, elidegenedik az írástól, anyanyelvétől és 
színtelenné, szegényessé válik írásbeli kifejezése. 
Elvégezve a népiskola minden osztályát, tanítója 
csodálkozik legjobban, mennyire kezdetleges 
helyesírása és fogalmazása. 

Szavakat keresni nyelvtani meghatározások-
hoz, megjelölni hiányzó mondatrészeket, leíratni 
nyelvtani gyakorlatokat, amikre aztán többé 
nem gondolunk, nem az a tanítási mód, amely 
a fogalmazás és helyesírás, a nyelvismeret és 
kifejezés tudásához vezet. Ebben az ósdi mód-
szerben semmi nyelvképző erő sincs, üres idő-
töltés, amely sok szenvedést okoz a szegény 
gyermek fejének. 

En a tudományos nyelvtani meghatározások-
nak a helyesírás és fogalmazás tanításánál nem 
látom gyakorlati célját. 

Ahol a tanító a helyesírást és fogalmazást 
a nyelvtani szabályok kapcsán, mintegy azok 
magyarázatául tanítja, ott a gyermek valóságos 
mumussal küzd, megijed minden dolgától, tájé-
kozatlan félénk és ügyetlen lesz írásában. 

Természetesen meg kell mondanunk neki, 
hogy az egy-et, az esó-t egy gy-ve 1, egy s-sel 
írjuk helyesen, bár a gyermek maga is így 

írja, amennyiben nehezen érzi meg az egyforma 
betű kettőzését a nyelvben. Vagy, hogy a rossz 
léét s-sel, egy z-ve 1 helyes. Sőt megtanítom 
a helyesírás, fogalmazás sok törvényére, de ha 
minduntalan a nyelvtani szabályokkal állítjuk 
szembe, írásában nehézkessé lesz s valóságos 
gyötrődéssel íija minden dolgozatát. 

A figyelmes írástanítás gondos munkát ad 
tanító- és tanítványnak minden osztályban, de 
könnyűvé is teszi haladásunkat. A IV. osztály-
ban már minden zökkenő nélkül mehetünk át 
a nehezebb mondatfajokra. 

Közben magyarázzuk meg az ismeretlen 
szavak jelentését és gondunk legyen rá, hogy 
azokat mindig a maguk helyén alkalmazza a 
gyermek. Csak úgy lesz világos előtte azok 
jelentése. 

Amint alkalmunk van rá, irtsuk az idegen 
és rosszul használt szavakat szóbeli előadásából 
és írásából. Ezek valóságos szeplői népünk szép 
magyar beszédének s könnyen eltanulják, meg-
szokják a gyermekek is. 

Különböző dolgokról beszélgetve, gazdagítsuk 
nyelvében és legyünk rajta, hogy önállóan gon-
dolkozzanak és jól figyeljék meg a szemük elé 
kerülő tárgyakat. 

Van időnk a gondos munkához. Az egy 
tanítóval bíró népiskolában is heti nyolc óra 
van óratervünkben az olvasás- és írásra szánva. 
Ezen az időn kívül erre valók volnának nyelv-
tani óráink is. 

A népiskolai tanításterv az írás-olvasást jelöli 
meg legfontosabb tárgyul, az írás-olvasás tudá-
sának a segítségével juthat el a gyermek a 
helyesírás és fogalmazás tudásához is. Úgy 
azonban, hogy ne a nyelvtan, ' hanem a másolás 
és a folytonos írásgyakorlat legyen a mestere 
növendékeinknek. 

Sok nagynevű íróját ismerjük az emberiség-
nek, olyan írókat, akiket az írás-olvasás tudásán 
kívül jóformán semmire sem tanítottak az 
iskolában ; s hogy írásukon mégis ezrek meg 
ezrek tanultak és gyönyörködtek, arra vall, 
hogy az írás-olvasás tudásával minden más 
ismerethez könnyen eljuthat tanító nélkül is 
az emberi szorgalom. 

A IV. osztályban már kéthetenként adhatunk 
egy-egy házi dolgozatot. Azonban házi dolgo-
zatuk mindig olyan dologról készüljön, amit 
együttesen figyeltek meg tanítójukkal, vagy 
legalább együtt beszélgettek róla az emlékezés 
vagy szemlélet nyomán. 

Amiről ír a gyermek, necsak változatos, hanem 
kedves dolog is legyen neki. Ha rokonszenvvel 
van dolgozata tárgyához, könnyen és jókedvvel 
ír és munkáján egész figyelmével fárad. Leírjuk 
az őszt, az estét, a lakatos- vagy kovácsműhelyt, 
a gólyát. írunk közmondást, mesét, egy- egy 
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naiv történetet, elbeszélést, néhány levelet. Házi 
dolgozatával önerejére tanítjuk támaszkodni, 
épen azért ne kívánjuk addig tőle, amíg vala-
mennyire biztos nem lesz helyes írásában és 
fogalmazásában. 

A másoláson és házi dolgozaton kívül a III., 
IV. osztályokban is mindig együtt készítsük 
el az írásbeli dolgozatokat. A tanító ír és ők 
vele írnak. Vagy mondjuk el, amiről ír a gyer-
mek s ő utánunk mondja azt el élőszóval, 
mielőtt hozzákezdene fogalmazásához. A IV. 
osztályban már észrevétetjük, miként alakul a 
szavak értelme és jelentése a tő, képző és ragok 
különféle összetétele foly ián. Nyelvünk termé-
szete követeli, hogy megtanítsuk a tő, képző 
és rag fölismerésének a módját. Azonban ne 
tulajdonítsunk nagy jelentőséget annak a dolog-
nak, ne vegyük nagy hibának, lia inkább a 
kiejtéshez, mint a nyelvtan törvényeihez iga-
zodik és a virítson szót virícson-iaak írja. Az 
ilyen hibákat bármilyen odaadással tanítsa is 
valaki a nyelvtani tudományokat, megcselekszi 
a gyermek. Inkább hallgat a szó megszokott 
hangzására, mint a nyelvtani szabályokra, ami-
ket nagy keservesen megtanult, hogy aztán 
alkalmazni még sem tudja. E ŝ helyesen t?szi, 
ha nyelvérzékére hallgat. Ott, ahol akadémiku 
sok is összevesznek a helyesírás módján, 
miért töprengene _ és verejtékezne ő a helyes 
forma keresésén. írjon úgy, ahogy nyelvérzéke 
s a megszokott népies kiejtés írat vele. Azért 
érzékeltetjük a rossz írással kifejezett szavakat 
vele, hogy írásánál mindig a kiejtésre gondol-
jon s ez döntsön, amikor nyelvtani tudományát 
kellene összeszednie, amely bizony még a gim-
náziumok gramatikai osztályában is cserben 
szokta hagyni a növendékeket, sőt azután is 
sok esztendeig. 

Az V., VI. osztályokban, a népiskola két 
felső osztályában, foglalkoztassuk a növen-
dékeket gyakrabban olyan dolgokkal, amelyek 
lelki világukban élnek, amiről érezni, gondol-
kozni szoktak. írjanak a ragaszkodásról szülőik-
és testvéreikhez, a szülők odaadásáról, hadd 
ébredjen minél élénkebben a hála és odaadás 
az ő lelkükben is. írjanak szülőföldjük tájáról, 
a vallási és nemzeti ünnepek napjairól. Kará-
csonyról, március 15-ről, a húsvétról és október 
6-ról. Ezeket az ünnepeket ismeri a bibliai és 
hazai történetből s hallja emlegetni, látja meg-
ünnepelni nemcsak az iskolai, de a családi 
életben is. A hazaszeretet és vallásosság fogalma 
tisztábban, világosabban alakul ki lelkében, 
elmélyedve írása közben ez ünnepek történetén, 
mint a legszebb tanítás után. 

írásunk anyagának megválasztásával osztály-
ról osztályra haladjunk mind messzebb körre 
s végre a két felső osztályban a földrajzi, tör-

ténelmi, természetrajzi leírások fejezzék be 
tanításunkat. 

Azonban, újra ismétlem, egyetlen írása se 
legyen a gyermeknek, amit át nem nézett a 
tanító, amit nyilvános bírálat tárgyává nem 
tettünk az egész osztály előtt. Megbeszéljük, 
vájjon nincsenek-e helyesírási hibái, fogalmaz-
ványa világos nyelven van-e írva, befejezett 
egészet képez-e? S ha a családi házról írt, úgy 
írta-e meg dolgozatát, hogy fölsorolta az eresz 
aljítól a tetőig a ház minden részét? Nem volt-e 
felületes megfigyelésében ; látszik-e a gondosság 
munkáján? Figyelmeztessük gyakran, hogy a 
forma fogalmazványainkban épp olyan lényeges 
dolog, mint az írásjelek helyes használata, vagy 
a világos mondatok. 

Kétségkívül szüksége van a gyermeknek a 
helyesírás és fogalmazás elsajátításánál az osz-
tályok minden fokán a nyelv és kifejezés for-
májának a törvényeire, azonban ne a nyelvtani 
könyve, hanem tanítója és az ő figyelme legye-
nek oktató mesterei. Nyelvtani könyveinket, az 
ő rengeteg és megtévesztő tudományukkal, leg-
jobb volna egyszerűen kidobni a népiskolából. 
Csak ritka emlékezőtehetség az, amely a nép-
iskolai nyelvtani könyvekben összegyűjtött száz 
meg száz szabályt, ragozást és egyebeket képes 
a hét- és tizenkét esztendős korban megtartani. 
Akkor is olyan ez, mintha kavicsokkal terhel-
nők meg tarisznyáját, hogy fáradjon és nehe-
zedjék el járása időnap előtt. 

Ami nyelvi és kifejezési törvényekre szük-
sége van a gyermeknek, azt írása közben is 
elsajátíthatja. így a betű és szótagokról, mint 
a szó alkotórészeiről, a szóelválasztásról mind-
járt a tanítás kezdetén megmondhatjuk neki 
a helyesírás törvényeit. Később a ragok közül 
is, azokról, amelyekre írásunknál figyelnünk 
kell helyesírási okokból, — így a mult idő 
ragjáról, a többesragról — elmondhatjuk néhány 
szóban a szükséges tudnivalókat. 

A népiskola neveljen ugyan irodalmi isme-
retre, a szép írás becsülésére, de a maga növen-
dékeivel ne hajszolja az irodalmi kifejezéseket, 
írjon bár a gyermek a maga tájszólásával, az 
ő népies nyelvén, ahogy otthonában beszélnek, 
mitsem ront az ő írása szépségén. 

Sohse búsuljunk azon, ha a gyermek nem 
az irodalom, hanem a népélet szavaival ír, csak 
szavuk, szóbeli kifejezésüknek hű másolata 
legyen írásuk. Hiszen a tájszólásnak beszédben 
és írásban való művelése nyelvi érdek és bizony 
a művélt irodalmi kifejezéseken megcsömörlött 
nagy olvasottságú emberek és írók is sokszor 
üdülnek föl a mi tájszólásaink mellett. Ha a 
népiskola megtanította az ő növendékeit arra, 
hogy a maguk élő nyelvén képesek legyenek 
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kifejezni mondanivalójukat, elérte a fogalmazás 
tanításának célját. 

Legyünk rajta, hogy kevés szóval fejezze ki 
magát, ne erőltessük ott, ahol nincs mondani-
valója, a beszédre. Ezzel üres beszédre szok-
tatjuk. Amint már jeleztem, írástárgyunk meg-
választásánál épúgy haladjunk területről terü-
letre, mint a földrajzban. Kezdve az ő családi 
körének a tárgyain, családi életének leírásán, 
vezessük a községi életen át mind messzebb 
tájra környezete szűk határán túl a földrajz, 
természetrajz, alkotmánytanból vett s a leg-
szükségesebb polgári ügyiratok írásgyakorlatáig. 
Az anyag, amiből meríthetünk, oly bőséges, 
hogy fölöslegesnek tartom a szoros útmutatást. 
Hiszen nem nyelvtant írok. 

Válassza meg a tanító a maga belátása 
szerint iskolája írásbeli munkájának az anyagát. 
Csak arra legyen minden írásunknál gondunk, 
hogy a gyermek sohse írjon olyasmit, aminek 
a jelentésével nincs tisztában, sohase írassunk 
ismeretlen dolgokról, értelem nélkül való sza-
vakkal, és amennyire lehet, hangulatos, kedves 
dolog legyen, amit írásunk anyagául válasz-
tottunk. 

Gondos másolás és írásgyakorlatok, a hibák 
állandó irtása az élőnyelv alapján, az írásbeli 
dolgozatok javítása az osztály előtt a tanító 
által, a gyermek javítása a maga írásában, a 
nyelv és kifejezés szükséges törvényeinek meg-
ismertetése, gondos megfigyelése a dolgoknak 
és jelenségeknek, melyek fogalmazásunk tárgyát 
képezik, a tárgyakról való gondolatunk előadása 
élőszóban, mielőtt íráshoz kezdenénk, az önálló 
munkára szoktatás : ezek legyenek írástanítá-
sunk főbb elvei. 

íme, ezen a módon látom én jónak a helyes-
írás és fogalmazás tanítását, hogy ügyessé 
tegyük mind a kettőben növendékeinket, ügyessé 
annyira, hogy el tudják végezni legszükségesebb 
írnivalójukat époly könnyedséggel, mintha élő-
szóval kellene azt elmondani ok. 

(Szeged.) Bite Pál. 

IRODALOM. 
Az 1907/8. évi Gyermeknaptár. Az Országos 

Állatvédő-Egyesület által évenként kiadott 
„Gyermeknaptár" 1907/8. évi folyama most 
jelent meg gazdag és értékes tartalommal. Az 
Országos Állatvédő-Egyesület, annak tudatában, 
hogy az állatvédelem eszméjének tanítása és 
terjesztése legsikeresebben a gyermekeknél kezd-
hető meg és egy állatvédő nemzedék nevelésére 
nyújthat módot, tevékenységének fősúlyát a 
gyermekvilágnak szánt könyvek, röpiratok^fali-
táblák terjesztésére fekteti. Az Országos Állat-
védő-Egyesület ilynemű kiadványai között már 

több év óta a „Gyermeknaptár" is szerepel, 
amely a naptári részen kívül az állatok szere-
tetét és megbecsülését előmozdítani alkalmas 
olvasmányokat foglal magában. A jelen év-
folyam is megfelel rendeltetésének. Á naptári 
rész az iskolai évvel, tehát f. évi szeptember 
hó 1-ével veszi kezdetét, de hogy a jövő évi 
naptári rész csonka ne legyen, a naptár az 
1908. év végéig terjed. Ez a tizenhat hónapra 
terjedő naptár a „Gyermeknaptár"-nak speciá-
litása. A naptár bevezető részét egy az elemi 
iskolák ifjúságához, az Ifjúsági Madárvédő Liga 
megalakítása érdekében, az Állatvédő Egyesület 
által intézett meleghangú fölhívás képezi. K. 
Nagy Sándor a „Fészkek hazájában" cím alatt 
egy igen kedves genre-képet közöl a gyermek-
világból, mely rendkívül üde és vonzó irályá-
val a kötet főékességét képezi. „Az öreg ló" 
cím alatt egy állatvédő szellemben írt közle-
mény az öreg állatok érdekében szól a gyermek-
szívekhez. Mencsey Károly „Amit a veréb 
esiripel" címen tanulságos elbeszélést közöl, 
mely a jó és rossz, az emberszerető és durva 
gazda munkájának eredménye közt tesz össze-
hasonlítást. „Ne kívánd a másét" cím alatt 
Alexy Kornél mulatságos történetét közli egy 
tolakodó verébpárnak, mely egy seregély fész-
két bitorolja. Á naptárt továbbá a gyermek-
világ látkörének megfelelő hangulatos versek 
teszik változatossá, melyeket Nyirő Zolna, Ferke 
Ágost, Szlányi K. György írtak. Érdekesek az 
állatvilágból merített apró történetkék, melyek 
közül kiemeljük a következőket: „Emberéletet 
mentő katyák", „A Fecskék", „A fogoly anyai 
szeretete", „Hálás madarak" stb. A szöveget 
Mühlbeck Károlynak csinos rajzai élénkítik. 
Az értékes közleményeket magában foglaló 
„Gyermeknaptár" ára példányonként 10 fillér. 
(10 példány 1 K, 100 példány 10 K.) Vala-
mennyi megrendelés az Országos Állatvédő-
Egyesülethez (Budapest, IX., Ernő-u. 11 —13.) 
küldendő. Az Eötvös-alap országos tanítói segély-
egyesülettel tör tént megállapodás szerint min-
den egyes eladott példány árából 2 fillért en-
ged át az Országos Állatvédő-Egyesület az 
Eötvös-alap javára és pedig azért, hogy az 
Eötvös-alap üdvös céljait elősegítse. Aki tehát 
például száz példány „Gyermeknaptár l :-t 10 
K-ért megrendel, 100 gyermeknek szerez örö-
met, 100 gyermekbe oltja az állatok szerete-
tének melegét és amellett még a néptanítók 
árváinak és özvegyeinek is j u t t a t néhány koronát. 

Az államsegély-kérvények szerkesztése és föl-
szerelése az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján 
című aktuális jellegű füzet hagyta el a sajtót, 
dr. Pacséri Károly sopronmegyei kir. tanfel-
ügyelő szerkesztésében. A füzet az államsegély-
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kérvényezés minden eshetőségére részletesen 
kiterjeszkedik.'Aki ezen füzetet megszerzi, az 
sok kellemetlenségtől szabadul meg. Minden 
eshetőségre (a szerzetesek és szerzetesnők isko-
láinak álla »segélyére nézve is) kérvénymintákat 
s azok mellékleteinek tüzetes magyarázatát adja 
a füzet, s a szükséges kimutatásokat is közli. 
A füzet dr. Pacséri Károly kir. tanfelügyelőnél 
Sopronban egy (1) korona beküldésével meg-
rendelhető, mely összeg ellenében a megren-
delők a füzetet bérmentve kapják meg. A füzet 
könyvkereskedésekben is kapható lesz. 

A Népmívelés július-augusztusi kettc's száma 
a következő becses tartalommal jelent meg: 
Wlassics Gyula: A közmívelődés decentralizá-
ciója. Nagy Sándor: Mese az Egészélet szige-
téről. Nádai Pál: Ruskin mint népnevelő (I.). 
A szemléltetés a mai iskolában. Jablonkay 
Géza : A közgazdaságtan a tanonciskolában. 
Barton Imre : Az iparostanonc-képzés legújabb 
iránya. Ipari és kereskedelmi továbbképző-iskolái 
tanítóképző-intézet. Janszky Béla: Az újirányú 
rajzoktatás és a pécsi rajzkiállítás. Szabó Kál-
mán : Iskolai kertek. Tas József: A mannheimi 
iskola. Mihály József: A testi fenyíték. Lessner 
Rudolf : Rövid leckeóra. Farkas Géza : Vizsga-
jutalmak. Eperjessy István : A gyermekmunká-
ról. Mit beszélnek a kis művészek rajzai ? (J. G.). 
A játék lélektana és a gyermekek esztétikai 
nevelése játék útján (R—o.). Weszély Ödön: 
A nevelés fogalma és célja. Özv. Báthory 
Nándorné : A tanulóifjúság és a család. A képzelő 
erő s a képzetek. Szállási István: Ü j stílus 
az iskolában. Czákó Elemér: Múzeum és mű-
kiállítás gyári munkásoknak. Várdai Iván: Az 
orosz iskoláztatás történetéből. A lipcsei Schre-
ber- egyesületek. 

Számtani mintaleckék. Egy igen ügyesen 
megszerkesztett, hézagpótló tankönyv jelent meg 
e napokban. E könyv Szabó Elemér hunyad-
vármegyei segédtanfelügyelőnek I. és II. oszt. 
számtankönyve. Szerző könyvében az előírt 
anyagot leckékre osztva tárgyalja, s mivel a 
földolgozandó anyagot illetőleg a könyv rész-
letes útmutatásokat tartalmaz, még kezdő taní-
tónál is fölöslegessé teszi a vezérkönyvek hasz-
nálatát. Példatára ügyesen van összeállítva. A 
csinos kiállítású könyv ára 40 f. Ugyané szer-
zőnek a többi osztályokra írt számtankönyve 
sajtó alatt van. E praktikus összeállítású tan-
könyvre, melynek hiv. bírálata a „Hivatalos 
Közlöny" f. évi szept. 1. számában jelent meg 
s miniszterileg engedélyezve van, fölhívjuk a 
tanítóság figyelmét. 

Megjelentek : Miként reformáljuk tanügyün-
ket, hogy a kivándorlást megakadályozzuk ? 
i r ta Tas Ferenc áll. polg. isk. tan. ; ára 40 f. 
(Kner I. könyvnyomdája, Gyoma.) — Olvasás-
írástanítási módszerem és annak kritikai meg-
világítása. írta Kéméndy Rezső ; ára 2 K. — 
Játék-módszerem az olvasás és írás játszva 
tanítására az él. iskola I. osztályában. írta 
Trettina Józsefné, székesfővárosi tanítónő. Ara 
2 K ; kapható a szerzőnél, L, Attila-utcai el. 
iskola. — Gyakorlati útmutatás Kozma-Somo-
gyi-Szőllősi-Ember Első Könyvem című ABC 
és olvasókönyvéhez. Szerkesztette Szőllősi Jenő. 
Ara 2 K. (Lampel R. könyykiadó-hivatala.) — 
Az énektanítás vezérkönyve. írta Köveskuti Jenő, 
áll. tanítóképző-intézeti igazgató. Ara 1 K. 
(Lampel R. kiadása.) — Az új tanterv és a 
zsidó iskola. írta Gárdos Mór (Sátoraljaújhely.) — 
Keresztény katolikus hitvédelem. Tankönyvül az 
1900. évi püspöki előírás szerint. írta Schütz 
Antal. Ara 1 K 40 f. (Szent-István-Társulat.) — 
Apologetika vagy a kath. vallás alapigazságai-
nak védelme. Irta Uhlyárik Jenő, főgimnáziumi 
hittanár. Ára 1 K 80 f, (Szent-István-Társu-
lat.) — Bocskay István hatalma és dicsősége. 
í r ta Dicsőfi József. Ára 60 f. (Csóttay Ferenc 
könyvkereskedése, Debreczen.) — A fák és 
madarak napja. írta Szölgyémy Gyula, tanító. 
Ára 20 fillér. (Esztergom, a szerzőnél.) — 
Vallástan polgári fiú- és középiskolák izraelita 
tanulói részére. írták Gárdos Mór és Knopfler 
Sándor. 1. rész ára 80 f, II. rész ára 1 K. 
(Alexander Vilmos könyvkereskedése, Sátoralja-
újhely.) — Tanítók útmutatója adóügyekben. 
Irta Pálinkás Béla. Ára 1 K ; Elemi iskolai 
tanítástan. írta Pálinkás Béla. Ára 2 K. (Kovács 
Gyula kiadásai, Nagybánya.) — Hajnal. Költe-
mények. írta Mátrai Ferenc Béla tanító (Buda-
pest). Ára 2 K. — Jegyzéknapló az elemi iskolai 
tanítók részére. Az 1907—1908. tanévre. Egybe-
állította Hajós Mihály, székesfővárosi vezető-
tanító. Kiadja Adám Herman könyvnyomdája 
Budapest, I. ker., Krisztina-körút 81. sz. — 
Szlöjd-gyakorlatok. II. rész. Irta és 372 fa-
metszettel ellátta Bíró Sándor, állami tanító. 
Ára 2 K. Kapható a szerzőnél Karánsebesen. — 
A Múzeumok és Könyvtárak orsz. tanácsának 
V. jelentése, 1906. évi működéséről. Szerkesz-
tette MihaUk József. (Athenaeum kiadása.) — 
Nyelvgyakorló föladatok a helyes beszéd, helyes-
írás és fogalmazás elsajátítására. Szerkesztette 
Tomcsányiné Czukrász Róza. Az elemi nép-
iskolák II—IV. oszt. számára, ára 36 fillér; 
ugyanaz, az el. iskolák V—VI. oszt. számára, 
ára 60 fillér. Ugyanettől a szerzőtől: Nyelv-
gyakorló vezérkönyv. Ára 2 korona 50 fillér. — 
Áz itt jelzett munkák egynémelyikére áttanul-
mányozás után még visszatérünk. 
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Magyar beszéd. 
A Magyar Nyelvőr utolsó számában olvas-

suk a következő mulatságos, de megszívlelésre 
méltó cikket : 

Midőn a nép nyelvének tanulmányozásával 
foglalkozunk, lehetlen figyelmen kívül hagynunk 
azokat a nagyszámú idegenből elferdített nyaka-
tekert, torz szavakat, melyek — különösen 
egy-egy nemzet ségi vidéken — valósággal el-
özönlik nyelvünket. Igaz ugyan, bogy ez a 
nyelvrontás talán nem egyenesen a néptől ered, 
mert bizony inkább a „művelt középosztály" -
tói indulhatott ki, de ma már a nép épúgy 
használja az idegen kifejezéseket, mint a tanult 
emberek és egyaránt találkozunk velük a tár-
salgás nyelvében, a hivatalban, az utcán és 
szalonban, sőt az iskolában is, amely nem küzd 
elég energikusan az idegenszerűségek, a nyelv-
rontás terjedése ellen. De nemcsak az iskolában 
van a hiba. A legfőbb hiba az otthonban van, 
mindjárt a beszélni tanítás kezdetén. 

A szegény kis bubi, vagy médi — legjobb 
esetben bébi — alig dugja ki kis nózi-ját a 
világba, már egészen elborítja az az idegen 
szóáradat. Jön a sok tanti és onkli, akik vetél-
kedve díesérik a hercig kis méd', vagy süsser 
fratz kormos, vagy kék kukiját (pardon ! 1cu-
kijait, mert ez helytelenebb), selyemszőke lokni-
ját, zärtlich kis alakját. Azután kap a baba 
papit, de nehogy smucig legyen a szép piros 
sure, (vagy surcli), felköti a. dada a partedli-1 
(állkendő). Jaj, be csecse ! Az van rástikkolva : 
a papa kedvence; azaz, hogy rosszul láttam : a 
mama liebling-je. Szépen rácsücsül a sámlira, 
(vagy sámerli) és papiz grizpapit (darapép), 
mert ez a picikének a leibspeiza. 

Es amint nő, úgy szaporodik idegen szó-
ismerete. Megtudja a dadától s a mamácskától, 
hogy a harisnyát strimfli-nek, gallérkáját krézli-
nek nevezik és a sok jó tanti-nak hízelkedve 
— óh, dehogy : schmeichélkedve dicsekszi el, 
hogy kapott ám selyem-lájbit, hózcntrágli-t és 
piros mántli-t, még csak egy máslis képli re 
volna szüksége. 

A mama, akt mindig kummervoll a kis Herz-
pünktli-jének az egészsége miatt, elárulja, hogy 
egy patent grádhalter- re is spendiroz a kicsi-
kének krisztkindlibe. Majd ott fog lógni a kriszt-
bauwron. 

De hát ne jammeról-jaak ! Amit a szülői 

ház elhibázott, majd helyrehozza az iskola, vi-
gasztalódunk. Hisz utóvégre is az való arra, 
hogy a gyermeket helyesen beszélni megtanítsa. 
Azért jár oda. Úgy van. Tanítója le is szok-
tatja a selypítésről, kényeskedésről stb. és el-
szánt lélekkel fog hozzá a „nemzeti nevelés"-hez. 
Meg is felelne neki lelkiismeretesen, de hát a 
tanító maga sem tehet róla, ha öntudatlanul 
is rabja az efféle idegenszerűségeknek. Annyira 
közhasználatúak, különösen a kézimunka körébe 
vágó dolgokban, az ország összes iskoláiban, 
hogy úgyszólván ki sem lehet kerülni őket. 

Mikor az első órán a kötőtűt a leányka 
kezébe adják, megtanítják, hogy kössön vele 
sima és nádlis (fordított) szemeket. Majd a mer-
kelésre kerül a sor, a stikleolásrji és a necco-
lásra, majd egy pár cakken-csipkére. Megtanul-
nak szépen készíteni krejc-oltéses Tischlüufereket, 
stikkolt stráfokat, neccólt einzacokat. 

Mikor azután a gondos szülők ruhavarrásra 
fogják a leányaikat, ott is ugyanaz a nóta járja. 
Szabnak csinos zsüpon-okat, fess gürtni-ket stb. 
A szoknyára egy pár szájmedli-t (apró szegély), 
a derékra egy holfáltnit (laposránc) tesznek, ha 
puccosabb-nak akarják, valami Kränzchen-h& 
nämlich, még flinzerli-ve 1 (fényes pikkely) és 
gazbändchen-nel (gazészalag) is díszítik. És 
varrás közben ilyenformán beszélgetnek: 

— De bő a slussza ennek a deréknak! 
— Varrjuk beljebb a kapcsot a slusszbandon 

(derékkötő). 
— Varrjunk a sliccre még egy drukknopflit ! 

(Biztosító-kapocs.) 
Bizony ezek nem drukfélerek, hanem ellesett 

és mindennap ismétlődő párbeszédek. Ide tar-
tozik a seszlik és falsaljak, snurok és pertlik 
egész légiója, amíg kijelentik, hogy a ruha 
fertig és a mama a varrónővel együtt meg-
elégedéssel konstatálja, hogy fessen áll a leá-
nyán és knapp passzol a derekára, nem igen 
puccos, se nem slampos, hanem zart és nett az 
egész, szóval a kis leány — jól néz ki benne. 

A tanti meg a szoknya szabásától van el-
ragadtatva. 

— Micsoda pompás snittje van! Nyomban 
le is szólja a szomszédok Juliskáját. 

— Láttad a ruháját ? Nämlich, amit utoljára 
kapott. Milyen snasz az egész és milyen steif 
a tartása benne ! Persze, mert smucigok és nem 
spendiroznak ruhára. Pedig hiába, mai világban 
bizony : Kleider machen Leute. Jól tudja és 
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emlegeti is ezt a nép- és az úriosztály egy-
aránt — ékes németséggel! 

De haladjunk tovább! Ezt itt ilyenformán 
mondják: ne passzoljuk el időnket, csináljunk 
egy sprungot és nézzünk el a konyhába is. 
Epen most tanul a kis bakfis főzni. És?re se 
vesszük és egészen otthonos lesz a Haushaltung-
ban és haragszik, ha a sparherd füstöl, pöröl 
a zupringerrel, hogy rossz cselédet hoz, vagy 
még egy bedineroló-1 sem kap. Kiad a spájzból, 
nem naschól a dítKs^íos-üvegből, megfőzi a csusz-
pájzokat, készít pompás fasirozott-húst külön-
böző pikáns ízű szószokkal (mártás néven senki 
sem értené) és ízletes dinsztélt garnirungok-í&l, 
megtanul vagy húszféle bekerei t és dunszt-
obszt- ot készíteni és senki sem tudja a kappant 
nálánál ügyesebben trancsirozni, vagy sz auf-
zacc-ot (talpas tál) szebben földíszíteni, mint ő. 
A mama boldog. Leánya úgy takarékoskodik, 
akarom mondani spórol a kosztgelddel, akár 
csak ő maga. Azután elvégzi helyette a szek-
rény, azaz, hogy siffonrajmolást, rendben tartja 
az ebédlő-kasztnit, a kredencet, a subládát 
(fiókszekrény), ő egészen meg van kímélve. De 
most meg azért van kopfweh-je a mamának, 
mert a papa tudni sem akar róla, hogy a bakfis-
ból nagy leány lesz maholnap. Brummol, mikor 
bálba mennek, pedig a kicsike mindenütt való-
ságos eróberungókat csinál. Olyan hercig modora 
és olyan jó schliff;je van, hogy mindenkire jó 
eindrukot tesz. 0 a fortencerin mindenütt. 
Azután nem steif, jó svádája van, hát akad 
kurmacher-je bőven. 

Az irigy szomszédasszony igyekszik is egy 
kicsit dämpfolni a kisasszonyt. 

— Hiába aufschneidolsz úgy, lelkem, tudom 
én azért, hogy aki az éjjel a nachtmuzikot adta, 
az egy frech, lump fráter! Azért ugyan nem 
volt érdemes fölkelni és a nachtkasztlin gyer-
tyát gyújtani, mert a fehér firhangon keresztül 
láttuk az árnyékodat. 

De bizony az efféle biszig hangon tett be-
merkungok nem fogják vernichtolni azt, ami 
meg van írva a csillagokban. A mamának is 
egészen jó launéja kerekedett tőle. Majd meg-
mutatja, hogy azért is lesz belőle valami ! Es 
csakugyan, lám ! Azóta mindennap fenszter-
promenád járja, bonbon, bukéta és mennyi an-
zikt ! Zikker, hogy elveszi! Akisleány is sver-
mol érte és egy idő óta egészen zerstreut! A 
mama siet meghívni a boldog vőlegényjelöltet 
egy kis plauschra, a többi noch zu haben ga-
vallérral együtt. 

— No, majd bizony hagyom, hogy a szom-
szédok kaparintsák el a slampet Juliskának, 
aki még midért se bír viselni, olyan kövér. 
Azután milyen frizurája van örökké. Olyan 
spröd a haja, mintha sohse látna fésűt, se konty-

nádlit. De bezzeg, ruhája tele van zicherheitsz-
nádlivál. 

* 

A Budapesti Hírlap erre még kétszer annyi 
olyan, többnyire német szavat sorolt föl, me-
lyeket széltében használ a középosztály. 

Talán mindjárt az elején említhetjük, úgy-
mond, a vexlit, melynek láttára a legtöbb apa 
paff lesz (hogy egészen e nyelven beszéljünk), 
a következménye pedig, hogy a hitelezők genze-
marsban vizitelnek nála. Hja, persze ideviszi 
az embert a forpász, cupász, besszer, blind, 
káfölás, brennolás, a sampányer, a snapsz, a 
tréber, a glázli, a krigli, a stibli, a knikebain, 
nem is említve a sok spriccert. No, de nem 
folytatjuk a Nyelvőr módján, hogy az utánzás 
nyavalyájába ne essünk, hanem egyszerűen föl-
soroljuk a még nem említett közkeletű idegen-
séget, jórészt német szavat. 

A konyha mindjárt nagy bokrétával szolgál. 
Ott minduntalan cseng zeng az ilyen szó : rőrni, 
dunszt, aussgusz, snidling, veidling, beherli, 
virsli, krénvirsli, knédli, kuglóf, kompót, zeller, 
auflauf (felfújt), koch, nikkerli, smarn vagy 
smarni, zule, gussz, szaft, nudli, cuspájz, rosz-
prád'i, karmenádli, prézli, spinát, pejsli, ress 
(a pecsenye), gábelfrüstük ; ott dinsztelnek, kern-
vájh tojást főznek, mindez pedig a magyar 
koszt. Kiegészíti ezt a cukrász az ő cvibákjávál, 
rolnijával, holipnijával, vaffnijával, pusszei Ujá-
val, indiánerjával, amiből a magyar leányok 
és asszonyok szívesen nassolnak. De ad elég 
német nevű ennivalót a bolt is : veknit, kiflit, 
rusznit, kvarglit, parizert, ringlit (dobozhan 
levő hal), pfefferohnét, (peveroni olasz szóból 
németesítve), ami akármilyen pájzUban, vagy 
Zwwíftzíi-pincében is nagyon smakkol a ma-
gyarnak. 

Nem csuda ezután, ha a hím-kanári törvé-
nyes magyar neve mandi, a nőstényé weibi. 
A leányka gyakran mauzi, krédli, sőt bászli, 
csapperli és néha trampli, az ifjú pedig gigerli, 
stwcer, stenker, krakéler, flasztertréter, spiller, 
haudégen, firtli, sőt gimpli és trottli. Ez ifjak 
közt nagyon sok a raplis, aki mindenféle stiklit 
csinál és csak bumliz egész nap vagy duellál, 
miközben kap, vagy ad egy kis kracnit. Némely 
landpomarancs, akinek jó mundstiklije van, 
nagyon megszólja őket, de az ilyesmit galgen-
humorral fogadják, mert tudják, hogy a lányos 
mamák szívesen elcsípnék a frakseszUjuket, ha 
lehetne. A lányok svermolnak értük, mert ki-
tűnően járjak a valcert, nagy spászmaherék, 
mindjárt sturmolnik s úgy frappirozzák a kis-
asszonyt, hogy az kénytelen a fehher mögé 
bújni. Természetesen gyakran foppolják a lá-
nyokat, de megharagítani nem szabad, mert 
nagy az anhengzlijük. Egyébként néha puccert 
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is kapnak, de olykor cvikipuszit, mely esetben 
a mamának reménye támad, hogy leányát, noha 
most a mitesszerek kissé eléktelenítik, szeren-
csésen anbringolhatja. 

Ilyen népszerű szó a stréber, a svindler, svindli, 
a kunszt és a kunsztdikli, a lakosság egy ré-
szében az unberufen, amit akkor használnak, 
m kor valakiről jó hírt hallanak, vagy mon-
danak, az ámpli (ámpolna), a gzindli, a firnájsz, 
a reizemarsal, a gummirádlis, a bliccel, a kiszU, 
a bumlivonat, a cakni, a hakni, a sófli, a rigli, 
a hózedli, a pumpol, a gemacht, a gilt, a grósz-
papa, a grószmama, a berukkol, a grifii, a cirkli, 
a kripli, a radirozni, a trapp és a trappolni, 
a muff, a puff (a ruha ujján), a smukk, a man-
csetli, a krágli, a kravátli, a pacni, a csinákli, 
a rékli, a rokk, a brózicer, a ziccer, a kibic, a 
rumli, a cipfli, a ficli, a bretli, a vácsni, a kapli 
(cipő orra), a grosli, a biszli, a flaszter, a rumli, 
a spulni, a sottis kelme, a strázsák, a frocliroz, 
a vicc, a procc, a snájdig, a waffenrokk, a stráfi 
a sróf, a trafálni, a rattler, a pincsi, a pemzli, 
a stróf, a kaccentis, a kamásli, a mázli (a né-
pesség egy részében), a jáger, a smukkasztni, 
a smirgli és smirglizni, a simli, a szivarspitz, 
a pracli, a bremzol, a krántig, a flanc és fian-
çât, a krenkól, a flangiroz, a klopf ol, a tracscsol, 
az aufsibol, a gönnol, a bergfex, a fixundfertig, 
a pikkje van valakire, a pehhje van valakinek, 
meg a vinket ad a barátjának, az ábeug, a 
mismás, a némlicli, a leider, a krévinkli és a 
vinkli, a prakkolni, stempli, spászfógel, pehh-
fógél, rámol, paccer, ldekszni, griff, suvix, vádli, 
pakk és pakkolni, fechtolni (koldulni), stiglic, 
überciher, pertli, hózentráger, verkli, fiszlirozni, 
slejer, vurstli (a Városligetben), hecc, kugli, 
vandli, pub, bisszig, jakli, kapszli, vikszol, Stan-
der, bauernfenger, puceráj, fakszni, slepp, puf-
fer, copf, sopp, stekli, pukli, klappol, svung, 
franzli, luftballon, a klacscs, a klacscsbruderrél 
és sveszterrel s a jó Isten tudja még mi. Még 
az ilyen népszerűtlen szavak is közkeletűek: 
rizli, frizli, sarlah. És folytathatnók a regisz-
trálást még sok hasábon át, mert a magyar 
közöjiség annyi fölösleges, torz, idegen, főleg 
német szavat használ, hogy szinte fuldoklik 

áradatában a magyar nyelv. 
* 

Magyar tanítók ! Irtsátok a külföldi gazt, 
mely már-már elékteleníti a magyar nyelv virá-
gos kertjét! 

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

Kinevezte: Oláh Mária oki. tanítónőt a 
tőketerebesi áll. el, isk.-hoz r. tanítónővé; 

Osztényi József áporkai közs. tanítót és Ko-
mandingerné Fazekas Ilona oki. tanítónőt az 
áporkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Cseresnyés Erzsébet oki. tanítónőt a de-
recskei külön szaktanítós gazdasági ismétlő-
isk.-hoz r. gazd. szaktanítónővé ; Ferenczi Sán-
dor oki. tanítót az ongai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Szíjártó Gizella oki. tanítónőt a 
szigetvári áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Gyovay 
Pál, Eberhardt József, Hónigess Sebestyén, 
Kavasch Rajmond, Lengyel Rezső, Újlaki Ist-
ván, Adelmann Ferencné szül. Hillier Mária, 
Aradi Mártonné szül. Demeter Teréz, Hillier 
Jakabné szül. Wällinger Erzsébet, Krausz 
Anna, Laudár Vanda és Marx Borbála új-
szentannai közs. el. isk. tanítókat, ill. tanító-
nőket az újszentannai ú j áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká ill. tanítónőkké ; a magy. vallás-alap 
püspökladányi birtokának Tövishát nevezetű 
részletén az alapítványi uradalom fönntartása 
alatt álló róm. kath. jellegű el. isk. üresedés-
ben levő tanítói állomásra Bajnok János egri 
egyházmegyei róm. kath. tanítót r. tanítóvá ; 
Beiszmann Antal, Szabó Zsigmond és Avender 
József oki. tanítókat a fiumei áll. el. isk. hoz 
r. tanítókká. 

Jelen minőségében áthelyezte: Zechmeis-
ter József kismartoni és Burgmann Rezső barát-
falvi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Czirmay 
Árpád nagyteremii áll. el. isk. tanítót a kézdi-
vásár helyi áll. el. isk.-hoz; Novak Mátyás krizbai 
áll. el. isk. tanítót a kölpényi áll. el. isk.-hoz; 
Fazekas József fiumei áll. el. isk. tanítót a 
zólyomi áll. el. isk.-hoz ; Sepeghy Béla és 
Sepeghyné Stefezius Gizella aninai áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz; 
Weber Mária aurélházai áll. óvónőt a nyitra-
szuesányi áll. óvóhoz. 

Végkielégítést engedélyezett : Pandea Dé-
nes keszléri gör. kel el. isk. munkaképtelen 
tanítónak egyszersmindenkorra 600 K-t ; Schleier 
Katalin dunaszentgyörgyi ev. ref. el. isk. tanító-
nőnek egyszersmindenkorra 480 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Csóra Flórián 
kurticsi gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1020 K-t ; Brumhea Mózes kálbori 
gör. kel. munkaképtelen tanítónak évi 560 K-t ; 
Nagy Árpád lisznyói áll. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 1480 K-t; özv. Maár Józsefné szül. 
Kelemen Ilona galántai munkaképtelen magán 
női kézimunka és ipariskola-tulajdonos tanító-
nőnek évi 300 K-t; Schidek Ágostonné szül. 
Mychschics Blanka tőketerebesi áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1160 K-t ; Braun 
Ede alsó-récsényi izr. munkaképtelen tanítónak 
évi 940 K-t ; Krisztea József nethusi gör. kel. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 520 K-t; 
Busz János csehtelki gör. kath. el. isk. tanító-
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nak évi 300 K-t ; Putnoki Nagy Mihály simái 
ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 480 K-t ; 
Antal Károly borbándi róm. kath. munkakép-
telen tanítónak évi 620 K-t ; öberle Vendel 
héreghi róm. kath. munkaképtelen tanítónak 
évi 560 K-t; Szabó Géza kézdivásárhelyi áll. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1240 K- ; 
Tóth András mezőtúri ev. ref. munkaképtelen 
tanítónak évi 1580 K-t ; Hirina János puszta-
szuszági gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 580 K- t ; Kozák János szalmadiróm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 780 K-t ; Paulinyi 
Ágoston tótpelsőczi áll. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 1740 K- t ; Gál Antal zágoni áll. el. 
isk. munkaképtelen ig.-tanítónak évi 1740 K-t ; 
Scherfer Antal pancsovai áll. el. isk. munka-
képtjlen tanítónak évi 1799 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kormos Béla mikófalvai róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Síró Honának évi 325 K-t, 
Sándor és Béla nevű kkorú árváinak egyen-
ként 54 K 16 f-t, együtt 108 K 32 f-t, mind-
össze 433 K 32 f - t ; néh. Tóth János hetési 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Horváth 
Alojziának évi 416 K-t, Lajos nevű kkorú 
árvájának 69 K 33 f-t, mindössze 485 K 33 f-t. ; 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Major Mihály volt székely-
andrásfalvi gör. kel. el. isk. tanító Axente, 
Tódor, Verona és Sándor nevű árváit a kecs-
kemétibe; néh. Pfneiszl János nyúlási volt 
róm. kath. el. isk. tanító Mária nevű árváját 
a hódmezővásárhelyibe ; néh. Békési János 
nagyvárad-újvárosi volt róm kath. el. isk. tanító 
János, Árpád és István nevű árváit a debre-
czenibe ; néh. Turay József nemesényi volt 
róm. kath. el. isk. tanító József és Oszkár 
nevű árváit a kecskemétibe; néh. Füller Béla 
kassai volt közs. el. isk. tanító Dénes nevű 
árváját a hódmezővásárhelyibe ; néh. Libich 
István alsóváradi volt róm. kath. el. isk. tanító 
Ferenc nevű árváját a kecskemétibe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Gööz József, lapunk segédszerkesz-

tője, egészségi állapotára való tekintettel segéd-
szerkesztői állásáról lemondott és lemondását gróf 
Apponyi miniszter úr szept. 18-iki rendeletével 
elfogadta, elismerését fejezvén ki volt segédszer-
kesztőnknek buzgó működéséért. Sajnálattal lát-
juk dr. Göőz Józsefet szerkesztőségünkből tá-
vozni. Dr. Göőz József 11 éven keresztül fáradha-
tatlan munkása volt lapunknak, mely hogy a 
magyar tanítóságnak általánosan kedvelt és 
olvasott, egyetemes közlönyé ré vált, abban nagy 

része van most távozó segédszerkesztőnknek, 
akinek 30 évi munkássága a tanügy és a tanítók 
érdekében általánosan ismert Magyarország tan-
ügyi közvéleménye előtt. Adja Isten, hogy dr. 
Göőz József, egészsége helyreállta után, ismét 
fölvehesse rendes foglalkozása elejtett fonalát ! 

— Az Országos Polgári Iskolai Egyesü-
let tisztikara szept. 26-án Bállagi Aladár or-
szággyűlési képviselő, elnök vezetésével tisztel-
gett Apponyi Albert gróf kultuszminiszternél. 
A küldöttség tagjai voltak: Vaszkó György 
alelnök, Böngérfi János titkár, Kolb Lajos 
jegyző, Donszky Lukács szerkesztő, Lázár Kál-
mán pénztáros, Vangel Jenő és Kovács János 
igazgató-tanácsos. A küldöttség szónoka: Bállagi 
Aladár azon kezdte, hogy az egyesület teljesen 
ú j tisztikara és igazgató-tanácsa elsőbben is a 
miniszter iránt őszintén érzett tiszteletének 
akar kifejezést adni. Az új vezetőség az 
egységes hétosztályú polgári iskolának híve, 
de a politikai helyzetre való tekintettel, 
egyelőre nem kívánja a kérdést a maga egé-
szében fölvetni. Most csak azt kéri, ami egy 
kis jóakarattal elérhető, s ez véleménye szerint : 
1. a polgári iskolának a népiskolai keretből 
novelláris úton való kivétele, amikor egyúttal 
a polgári iskola típusát is meg lehet állapítani ; 
2. a pedagógiámnak főiskolai rangra való eme-
lése. Ez utóbbi annál könnyebben valósítható 
meg, mert a közelmúltból számos analóg példa 
támogatja, mint például az állatorvosi, s több 
gazdasági iskolának főiskolává való fejlesztése. 
Apponyi miniszter örömének adott kifejezést, 
hogy az egyesület tisztikarát és igazgató-taná-
csát fogadhatja. Helyesli, hogy az egyesület 
egyelőre szűkebb keretben kívánja megvalósí-
tani programját. Biztosíthatja az egyesületet 
jóakaratáról. Kijelenti, hogy az egyesületnek a 
szónok által olyan szépen kidomborított kíván-
ságait fontolóra veszi, elismeri a polgári iskola 
nemzeti jelentőségét, s reméli, hogy amint a 
nemzeti szellem megnyilvánulásában egyetért 
az egyesülettel, a most kifejezett kívánságok 
megvalósításában is találkozni fog az egyesület 
vezetőségének intencióival. A miniszter ezután 
a küldöttség tagjaival kezet fogva, barátságos 
szavakban vett búcsút a tisztelgőktől, akik lel-
kes éljenzéssel távoztak a miniszter szobájából. 
Morlin Emil miniszteri tanácsos szintén szíve-
sen fogadta az egyesület vezetőit. 

— Követendő példa. Hajdúböszörmény ev. 
ref. egyháztanácsa gyönyörűen mutatta ki taní-
tói iránt érzett meleg szeretetét. Az összes ta-
nítóknak, számszerint 26-nak olyan javadalmat 
adott, mint amilyet az állam ad az állami ta-
nítóknak, és az összes eddig eltöltött szolgálati 
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idő teljes beszámításával állapította meg kinek-
kinek a javadalmát. 

— Kérelem. Badapesten a farkasréti teme-
tőben áll már a magyar tanítóság szebb és 
boldogabb jövőjéért mankálkodó Somlyay Jó-
zsefnek díszes síremléke, mint a magyar taní-
tóság szeretetének és kegyeletének megható 
nyilvánulása. A síremlék árából még pár száz 
korona hiányzik. Bizalommal fordulok azokhoz, 
akik még netalán a kegyeletes célhoz nem 
járultak: egyesületekhez, kartársaimhoz, küldj k 
be filléreiket e célra Dallos István, polg. isk. 
tan. címére, aki országos bizottságunk pénz-
tárosa, Budapest, VI., Nagymező-utca 17. sz. 
alá. Kozma László. 

— Új állami tanítónöképző-intézet. A 
f ő v á l l kulturális intézményeit újabban egy 
állíími tanítónőképző intézettel gyarapította a 

'vallás- és közoktatásügyi miniszter. Ugyanis a 
Frőbel-féle óvó- és tanítónőképző-intézetet tel-
jesen államosította és az óvóképzés megszün-
tetésével, mint VI. ker. állami tanítónőképző-
intézetet a balparti részen a Felső-erdősor 3. 
szám alatt levő és az intézet igényeinek minden 
tekintetben megfelelő bérpalotába helyezte. Az 
új intézet ünnepélyes megnyitása szeptember 
24-én folyt le. A minisztert dr. Neményi Imre 
osztálytanácsos képviselte, akit Pataki Vilmos, 
h.-igazgató meleg szavakkal üdvözölt. Mosdóssy 
Imre, kir. tanfelügyelő emelkedett szellemű 
beszédben visszatekintett az intézet múltjára és 
kijelölte jövőbeli föladatát. Végül a miniszter 
képviselője magas szárnyalású beszéd kíséreté-
ben megnyitotta és átadta az új intézetet ren-
deltetésének. 

— Számtan-eszközök. Mivel 3 év alatt föl 
kell szerelni az iskolákat, vegyük a legjobbat 
és minél előbb. Számtanításhoz' iljen a köz-
oktatásügyi minisztérium által engedélyezett, 
illetőleg ajánlott 1000 K nyertes váltó-számgép 
(20 K) és Ében-féle mértékgyűjtemény (10 
vagy 20 K). A kézigépek darabja 30 f, utasí-
tással 40 f, 30-on felül à 22 f. Mind magyar 
termék, anyagilag és szellemileg. Megrendel-
hető: dr. Ében Mihálynál, Nagykőrösön, 10 
K s részletfizetésre is. Kívánatra kérvénymintát 
küld ingyen-beszerzéshez. 

— Sürgős kérelem a tanítóegyesületek 
elnökeihez. A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságának elnöksége fölkéri mindazon tanító-
egyesületek elnökségét, amelyek az Országos 
Bizottság kötelékéhez tartoznak, hogy sürgősen 
küldjenek értesítést a Bizottsághoz a követ-
kezőkről: 1. Az egyesület teljes címe és szék-
helye. 2. Az egyesület elnökének neve és teljes 
levélcíme. 3. Az egyesületnek az Országos 
Bizottságba kiküldött képviselői neve és teljes 

levélcíme. A levélbeli sürgős értesítések Szabó 
Bugáth László titkárhoz küldendők (Budapest, 
VII. ker., Damjanich-utca 34. sz.). Debreezen, 
1907 szeptember 27. Kozma, elnök. 

— Tanítógyülések. A Sopronvidéki katho-
likus néptanítók egyesülete közgyűlését szept. 
hó 19-én Sopronújlakon tartotta mîg. Goda 
Margit tanítónő gyakorlati előadása után Feich-
tinger Mátyás Bolin Nándor volt elnökről emlék-
beszédet mondott. Tartalmas beszéde a jelen-
levőkre mély hatást gyakorolt. Káth József 
egyl. főjegyző nagy tárgyismerettel a modern 
rajzolásról tartott előadást. Előadásának érde-
kességét az új rajzmódszer alapján készült 
rajzok bemutatásával is fokozta. A kitűzött 
pályatételekre 7 pályamű érkezett be, a bíráló-
bizottság mind a 7 müvet megjutalmazta. Pálya-
díjat kaptak : Balogh János, itj. Hottinger János, 
Beuter Ágost és Skerlán Gyula tanítók. Elnök-
nek az eddigi alelnököt, Madarassy Antalt, 
alelnöknek Lehner Mihály helyettes-igazgatót 
választotta meg a közgyűlés. — Nyitra vár-
megye tanítótestülete 1907. évi okt. hó 10-én 
d. e. IIV2 órakor Galgóczon, az „Arany szarvas" 
szálló dísztermében Libertiny Gusztáv kir. taná-
csos nyug. kir. tanfelügyelő tiszteletére dísz-
gyűlést tart. — A Máramarosvárm gyei álta-
lános tanítóegyesület 1907. évi október hó 8-án 
d. e. 9 órakor Máramarosszigeten a városi 
vigadó nagytermében rendes közgyűlést tart. — 
A Krassó-Szörényvármegyei tanítóegyesület 1907. 
évi okt. hó 9-én, Karánsebesen tart ja X-ik 
közgyűlését. — A Szabolcs/vármegyei tanító-
egyesület Nyíregyházán a városháza dísztermé-
ben f. év október 9-én V2IO órakor tartja 
rendes közgyűlését. 

— Halálozás. Id. Kóllarits Ferenc szent-
miklósi nyug. tanító meghalt. A megboldogult 
53 évig híven szolgálta egyházát és a tan-
ügyet, 43 évig Szentmiklóson. 1903 óta élvezte 
a nyugdíjat. 

— Hibaigazítás. Lapunk 39. számának Különféléit 
rovatában „Egy derék tanító ünneplése" cím alatt 
hibásan áll „Trónt" István Tröszt István helyett. 

Szerkesztői üzenetek. L. £. Décso. Ebben az 
iskolaszéknek kell intézkednie. — 6 . A minisztérium-
ban nincs nyoma. — K. L. Dunaradvány. 94.916. 
sz. a. tárgyaláson van. — F. Z. Kerelőszeutpál. A 
kir. tanfelügyelőség útján fölterjesztendő kérvényen 
a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kell kérnie. — 
T. M. Vasjobbágj. Úgy látszik, hogy elfogytak. Mi 
nem ajánlunk. — V. S. Ezen csak »-minisztérium 
segíthetne. — Máramarosi. Ha megkövetelik: meg 
kell tennie. 

Tartalom : Végezzünk egész munkát! Tóth József.— 
Tanköteles korúak törzskönyvelése. Bökényi Dániel. — 
Mi módon tanuljanak meg a népiskolai növendékek 
ügyesen fogalmazni és helyesen írni ? Bite Pál. — 
Irodalom. — Szünóra : Magyar beszéd. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFEÉD. 

A „mi segítőpénztáruiik." 
Alig pár éve, hogy az 1900. évi XYI. 

törvénycikk elrendelte egy „Országos gazda-
sági munkás- és cselédsegélypénztár" felállí-
tását és már külön nevet adott neki a köz-
tudat, a nép. A „mi segítőpénztárunk"-nak 
nevezi és tőle vár becsületes munkájáért nyu-
galmas öregséget, gondjában-bajában segítsé-
get, baleset esetén segélyt, gyógyítást, sőt 
végtisztességét is emberi módon biztosítja ez 
a humánus törvény s örökösei sem maradnak 
kenyér nélkül, gondoskodik róluk az „Orszá-
gos gazdasági munkás- és cseléd-segélypénz-
tár". Ilyen hatalmasan rövid idő alatt alig 
fejlődött ki nálunk intézmény, mint e segély-
pénztáré. Csaknem minden ember tud róla 
— még az is, akit semmiféle oldalról sem 
érdekel — a munkások százezrei között pedig 
mint jótétemény él, amelynek áldásait lépten-
nyomon élvezik a hozzáfolyamodók. Hiszen 
külön nevet is adtak neki : a „mi segítő-
pénztárunk" . 

E pénztárt, melybe esztendőnként az 
államkincstár is külön százötvenezer koronát 
fizet be, a foldmívelésügyi miniszter fennható-
sága alatt 1901. évben állították fel. Rövid 
egy év alatt új törvényt hoztak, hogy a ta-
goknak több kedvezést lehessen adni. E tör-
vény az 1902. évi XIY. törvénycikk, melynek 
legfőbb rendelkezése, hogy nem kell halálig 
fizetni a tagsági díjakat, csak 25 évig. Ez 
idő után teljes havi nyugdíjat kap a munkás. 

Egyszóval, amint az alábbi vázlatos ismer-
tetésből is ki fog majd tűnni, egy olyan 
szép, humánus, nagyszabású intézménnyel állunk 
itt ' szemben, amely már eddig is áthatolt a 
köztudat majd minden rétegébe s átment a 
tökéletes megvalósulás stádiumába. Különösen 
a munkást teszi boldoggá, megelégedetté. Ez 
országos nagy intézményt tehát mindenkinek 
ismernie kell s ha esetleg akadna a magyar 
tanító-osztály rétegében olyan, aki még nem 

tud róla, most felhívjuk rá a figyelmét s kér-
jük őket — mint a munkásnép legértelmesebb 
közvetlen vezetőit — fordítsanak időt ez intéz-
mény megismerésére, terjesszék mindenfelé min-
denkor ügybuzgón, hiszen ők a nép tanítói, 
vezetői. Ismertessék ez intézményt. A legna-
gyobb jótétemény szolgálatában fognak akkor 
állani, ha ezt teszik. 

Sőt ne csak szóval, példával járjanak elől. 
Lépjenek be a tanítók is a segítőpénztárba! 
Oly csekély összeg befizetése ellenében áldásos 
javakat kapnak cserébe. A néptanítók legtöbb 
helyen szükségszerűleg is foglalkoznak a gazda-
ság valamelyik ágával, tehát a tagok bárme-
lyik csoportjába beléphetnek (mert amint alább 
látni fogjuk, sokféle tagja van a segítőpénz-
tárnak), de ha esetleg nem is fejtenek ki vala-
melyes irányban gazdasági tevékenységet, akkor 
is tagjai lehetnek az „Országos gazdasági 
munkás- és cseléd-segélypénztár "-nak. Mert 
tagja lehet mindenki: nő, férfi, kiskorú vagy 
felnőtt, öreg vagy gyermek egyaránt, termé-
szetesen más-más viszonylatban. 

Az „Országos gazdasági munkás- és cseléd-
segélypénztár "-nak központi igazgatósága Buda-
pesten van. Az egyes városokban, községekben, 
falvakban pedig a tanács, az elöljáróság köteles 
azt elvégezni, amit a segélypénztár ügyében 
ott helyben kell megtenni. Tehát minden ide-
vonatkozó ügyben utasítson a tanító mindenkit 
az elöljárósághoz. Ott részletes felvilágosítást 
kaphat. De mikor már egy városban vagy fa-
luban 50 tag beiratkozott a segítőpénztárba, 
akkor ott egy „helyi bizottság"-ot választanak, 
vagyis akkor már maguknak a tagoknak van 
beleszólása a dologba s a maguk által válasz-
tott tagtársak végzik el az ügykezelés oda 
vonatkozó részét. 

A segítőpénztárba a tagok közé beiratkoz-
hatnak: földbirtokosok, haszonbérlők, gazdál-
kodók, gazdasági alkalmazottak, mezőgazdasági 
munkások, földmunkások, mindenféle gazdasági 
cselédek, szóval mindenki, aki — ha csak 
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mellékesen is — foglalkozik a gazdaság vala-
mely ágával. A rendes tagok harmadik ós 
negyedik csoportjába pedig bárki beíratkozhatik. 

Mert a tagok háromfélék : rendes tagok, 
rendkívüliek és alapító tagok. A rendes ta-
goknak pedig négy csoportja van. 

Az első csoportbeli rendes tagok hetenként 
20 fillér tagsági díjat fizetnek, vagyis egy évre 
10 K 40 fillért. Ennek ellenében, ha munka-
képtelenné, keresetképtelenné lesznek és mái-
tíz éven át tagjai voltak a pénztárnak, éltük 
fogytáig kapnak havonta 10 K segítséget, 
nyugdíjat. Ha a tag meghal, családjának 
200—250—270 korona segélyt ad a pénztár, 
aszerint, hogy 5," 10 vagy 15 évig volt tagja 
a pénztárnak. Ha családja nem marad, teme-
tési költségre 100 koronát ad a pénztár. Ha 
valaki tagsági idejének tizedik éve előtt válik 
munkaképtelenné, mindazt a pénzt visszakapja, 
amit a pénztárba addig befizetett. De egyszerre 
több évet is be lehet számíttatni és fizetni. 
Orvosi vizsgálat után felveszik, úgy, hogy 
három-négy évet is befizethet mindjárt a 
beiratkozásnál. így hamarább letelik a tíz év. 
Egyszerre egy beiratkozó, akár tíz tagsági 
könyvet is vehet s ha mindenikért rendesen 
külön fizet, tízszeresen kapja a segítséget. Az 
első csoportbeli tag, ha 65 éves lesz, külön 
100 koronát kap^ de a többi illetményt is 
mind kapja. Ha'pedig a tagot bármikor valami 
baleset éri, ingyen-gyógyítást, gyógyszert és 
hatvan napig 1 koronát kap napjára, ha pedig 
szerencsétlenségéből örökre nyomorék maradna, 
havi tíz koronát élete végéig. E tagcsoportba 
csak azok iratkozhatnak be, akik tizennégy 
esztendősök már elmúltak, de harmincöt évnél 
nem idősebbek. 

A rendes tagok második csoportjában a 
tagsági díj hetenként 11 fillér. Az előző és 
ezen csoport tagjai között jóformán csak az a 
különbség, hogy felét fizetik annak, amit az 
első csoportbeliek és a balesetet kivéve, felét 
is kapják a segítségnek. A törvény csak azért 
vette fel e csoportot is, hogy aki nem bírná el, 
hogy hetenként 20 fillért fizessen, legalább 11 
fillérrel biztosíthassa a maga és családja sorsát. 

A harmadik csoportbeli tagsági díj hetenként 
5 fillér. Két tagsági könyvnél többet itt nem 

lehet váltani. 14—50 esztendős korukig irat-
kozhatnak be a tagok, akik itt csupán azt az 
előnyt kapják, hogy haláluk esetén családjuknak 
bizonyos segélyt fizet ki a pénztár. 

Negyedik csoportbeli rendes tagok tagsági 
díja hetenként 10 fillér. Ide mindenki beírat-
kozhatik, akárhány esztendős is. Előnye az, 
hogy bizonyos életkor elérése idejére biztosíthat 
az ember magának vagy másnak valamelyes 
segítséget. Példának okáért, ha a leányom 
férjhez megy, akkor kapjon ennyit és ennyit, 
amely összeg táblázat szerint van meghatározva. 

Rendkívüli tag az, aki évente egy koronát 
fizet. Ennek főelőnye baleset esetére van, 
amennyiben a tag a csekély összeg ellenében 
is napi 1 koronát, esetleg havi 10 K segítséget 
s halálesetre 400 koronát is kaphat. 

Vannak ezeken kívül még alapító tagok, 
akik az emberbaráti szeretet nemes sugallatából 
iratkoztak be a pénztárba s egyszersminden-
korra legkevesebb 50 koronát fizettek be oda. 
Ilyen tagja is van már a pénztárnak vagy 
másfélezer. 

A többi tagok táblázatos átnézetét itt adjuk : 

Rendes tag: 
I. II. III, IV. Összesen 

1907 január 1-én volt 19.915 3595 242 2304 26.056, 
1907 szept. 7-én volt 20.330 3690 282 2364 53.399. 
Növekvés tehát 415 95 40 60 27.343, 
mert rendkívüli tagja is van a segítőpénz-
t ámak 26.733. 

Ezeken kívül gépmunkás-biztosítás szeptem-
ber 7-ig 11.241 volt. 

A segélypénztár-intézmény rohamos növe-
kedését e pár adattal mutat juk b e : 

1906 január 1-től augusztus l-ig 6649 
esetben utalványozott a pénztár 236.172 K 20 f-t, 

1907január 1-től augusztus l-ig pedig 
7792 esetben utalványozott a 
pénztár 276.979 K 15 f-t, 

1907. évi többlet tehát 1143 esetben 40.806 K 95 f. 

E pár adatból is mérlegelhető az intézmény 
üdvös, áldásos működése. 

Ne mulassza el hát senki, aki teheti, a be-
iratkozást. Jár janak elől ebben is a tanítók. 
És ismertessék, magyarázzák a népnek ez 
intézmény kiváló fontosságát. Részletes útba-
igazítást mi itt most nem adhattunk, forduljon 
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mindenki szándékával először az elöljárósághoz, 
az majd megadja a felvilágosítást. 

Ez intézmény terjesztésével, pártolásával a 
tanítók igazán megmutathatják, hogy a nép 
atyjai, mert atyai gondoskodással veszi párt-
fogásába a pénztár minden tagját. Igyekezzenek 
rávenni a tanítók a szülőket, hogy iskolás-
gyermekeiket is hassák be a segítőpénztárba. 
Milyen előnye lesz annak az embernek, aki 
majd mikor maga akarja keresni kenyerét, 
pénzzel, támogatással kezdheti az élet nagy 
munkáját ! Bizony, amelyik szülő teheti, el 
ne mulassza azt. Buzdítsák erre őket a tanítók ! 

(Budapest.) Papp Viktor. 

Szövetkezeti terményértékesítés. 
Az lenne az elképzelhető legszebb állapot, 

hogyha a terményértékesítést teljesen szövet-
kezeti alapra tudnánk átszervezni. De ettől 
még messze vagyunk. Legföljebb, mint óhaj 
foglalkoztat ez nagyobb arányban bennünket, 
míg a valóságban bizony még csak a kezdet-
nél tartunk. De már legalább belefogtunk az 
idevonatkozó tevékenységbe. Az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet szárnyai alatt mintegy 
hatvan gabonaraktár-szövetkezet is szorgalma-
toskodik, melyek dicsérendő buzgalmat fejte-
nek ki, hogy a kezdet nehézségeit elhárítsák 
és tisztes alapokat készítsenek a szövetkezeti 
terményértékesítés nagy gondolatának. • Ahol 
ilyen raktárszövetkezet munkálkodik, ott min-
denütt felmentek (a régi és országos árakkal 
egybevetve) a gabonaárak és nem egy helyen 
javultak már csak arra a hírre is a viszonyok, 
hogy a kistermelők raktárszövetkezet felállítá-
sára szándékoznak szervezkedni. 

Aki a helyzetet ismeri, tudja, hogy az össze-
beszélt, vidéki gabonaügynökségek — mert 
hiszen csaknem mind megbízásból vásárol nagy-
kereskedőknek, malmoknak — mint igyekez-
nek különféle kifogásokkal a piacra vitt 
gabona árát leszorítani, hogy ezzel maguknak 
minél jelentékenyebb közvetítői hasznot sze-
rezzenek. Ezen furcsa és szégyenletes állapot-
tal szemben, annak megszüntetésére szolgálnak 
a gabonaértékesítő-szövetkezetek, mert mégis 
csak lehetetlen helyzet az, hogy az eladó bele 
sem szólhat jóformán a terménye árának meg-
határozásába. Kénytelen olyan áron odaadni a 
nehéz munkával, sok verejtékkel megszerzett 
gabonát, aminőt a közvetítő kereskedő fölkínál. 

Sok keserűségre, bánkódásra adott ez a 
dolog alkalmat. De a magyar ember nehezen 
szervezkedik bizonyos célok elérése érdekében, 

ha tudja is, hogy azáltal helyzete javulna. Az 
önállóság érzete annyira ki van benne fe j -
lődve, hogy minden ügyét maga akarja intézni, 
másnak a meghallgatása, tanácsa nélkül. Emiat t 
szenved töméntelen kárt, mert ellenlábasa, a jó 
és helyes szervezkedéssel és szélesebb látókörrel 
felülkerekedik. 

Hogy tehát a magyar kisgazda is felszaba-
dulhasson az őt körülvevő terményközvetítők 
befolyása alól, a Magyar Mezőgazdák Szövet-
kezete, mely a fővárosnak egyik legrégibb és 
legnagyobb, az egész országra kiterjedő szövet-
kezeti intézménye, fölvette munkakörébe a 
szövetkezeti gabonaértékesítést is. Nemcsak a 
nagygazda gabonáját értékesíti, de a legkisebb 
gazda is élvezheti nála a szövetkezeti gabona-
eladás előnyeit. A Magyar Mezőgazdák Szö-
vetkezete különös súlyt helyez az Országos 
Központi Hitelszövetkezet szövetkezeteire (me-
lyeknek száma ma már a 2060-as számot is 
elkerülte), és hogy ezeknek a szövetkezeteknek 
a tagjai összegyűjtve, közös úton értékesítsék 
eladásra szánt terményüket. A szövetkezethez 
azonban csak azon szövetkezeti tagcsoport 
forduljon, ahol legalább egy vasúti kocsi-rako-
mány gabona értékesítéséről van szó. Keve-
sebbet ugyanis nem érdemes küldeni, mert 
az aránylag sok költség fölemésztené azt a 
többletet, mit a kisgazda kaphat, szemben a 
vidéki árakkal. 

Egy vasúti kocsira valót (100 métermázsát) 
azonban a legkisebb helyen is össze lehet 
hozni, ugyanazon gabonafajtából. A hitelszövet-
kezetek vezetői tehát nagyon okosan teszik, 
ha oda törekednek, hogy több kisgazda eladni-
való terményét egész vaggon-rakománnyá egye-
sítse és ezzel a nagybaneladás és világpiaci 
árak előnyeit élvezzék. A hitelszövetkezetek 
vezetői, kik között a tanító talán sehol sem 
hiányzik, igazán áldásos munkát végezhetnek, 
ha az idevonatkozó munkát a köz érdekében 
minél előbb megindítják. Még a 2 — 3 méter-
mázsa fölösleggel rendelkező zsellér- vagy 
cselédember is részesülbet így a nagybaneladás 
áraiban, míg ha a közvetítők segítségével érté-
kesítik a gabonát, ismét csak megcsalatkoznak. 

Ne gondoljuk ám, hogy a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezete nagy haszon reményében 
indította meg a szóbanforgó mozgalmát. A 
közjó érdekében állott munkába, miért a 
jutalom sem szokott nagy lenni. A szövetkezet 
kifizeti azt az egész összeget a gabonát eladó 
szövetkezeti csoportoknak, mit az értékesítés-
nél elért, csupán csekély, a költségeit fedező 
százalékot von le. A szövetkezet ezzel kívánja 
egyengetni az ú t já t a jövő reményének, az 
általános szövetkezeti terményértékesítésnek 
és hisszük, hogy feladatát jól is oldja meg. 

41* 
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A szövetkezet iránt bizalommal viseltethet 
mindenki ; még akkor is, ha nem tudjuk, hogy 
az elnöki tisztséget Magyarország legelső 
földesura, Esterházy Miklós herceg tölti be. 
A bizalmat kiérdemelte negyedszázados lanka-
datlan tevékenységével, mely idő alatt mindig 
arra törekedett, hogy a magyar gazda minél 
sikeresebben küzdhesse le az eredményes mun-
kát gátló akadályokat és előkészítse a jobb 
és boldogabb jövőt. 

A szövetkezeti gondolatok gyakorlati alkal-
mazásánál első kellék a feltétlen tisztesség és 
bizalom. A szóbanforgó kérdésnél is ez az 
egyik legfőbb szükségesség. Kölcsönös bizalom-
mal, szövetkezeti emberekhez illő méltányos 
eljárással a sikert is biztosíthatjuk. E s így 
lassanként belenevelődik az emberekbe az a 
gondolat, hogy az egyedüli és leghelyesebb 
módja a terményeladásnak a szövetkezeti 
eszme érvényítése. Ha pedig ezt elértük, akkor 
az is bizonyos, hogy gabonaértékesítő-szövet-
kezetek sűrűn és mindenütt fognak alakulni 
ott, ahol erre szükség mutatkozik. 

(Budapest.) Cséplő -Ernő. 

A keverékföldről vagy komposzt-
telepről. 

Minden takarékos és jó gazda nagy súlyt 
fektet a komposzttelepére, amelyet egyszerűen 
szemétdombnak is nevezhetünk. Ha megtekin-
tünk egy gazdaságot, a komposzttelepről, vagyis 
a szemétdombról megítélhetjük az illető gazda 
egész tevékenységét, szorgalmát, rend- és tisz-
taságszeretetét, legyen bár a szemétdomb akár 
a gazdaság udvarán, akár valahol kint a mezőn. 

A szemétdomb, ha rendesen kezeltetik, min-
dig bizonyos mennyiségű fáradságot, illetőleg 
munkát képvisel, melynek készítésénél mintegy 
a jövőre gondolunk. 

A szemétdomb vagy komposzttelep gyülő-
helye a gazdaságban előforduló mindenféle 
állati, növényi és ásványi hulladéknak. Itt 
halmozunk fel tehát minden olyan anyagot, 
melyet egyéb módon nem használhatunk fel. 
Elenyésző csekélységeket halmozunk fel las-
sanként, melyek idővel mégis kamatozó tőkévé 
szaporodnak fel. 

A komposzt jelentékeny szerepet játszik 
a trágyagazdálkodásban, mert abban a legérté-
kesebb növényi tápanyagok, minők a nitrogén, 
foszforsav, háti stb. szakszerű kezelés mellett 
a növények által felvehető alakban vannak jelen. 

A komposzt értéke és így hatása is nemcsak 
a benne levő anyagoktól, hanem a helyes keze-
léstől is függ. 

Meg szoktak különböztetni kövér és sovány 
komposztot, az első főkép trágyafélékből, a 
második pedig növényi hulladékokból és föld-
ből áll ; különösen alkalmasak a kerti hulla-
dékok. A nagy komposzttelepeket mocsári 
iszapból, útsöpredékből, gyepszínből, trágyából 
és homokból készítik. 

Télen a legtöbb gazdaságban van ideje a 
gazdának a komposzt után nézni, hisz ilyen 
időben sokszor elkerülhetetlen a munkások és 
igásállatok pihentetése. A komposzt főanyagait 
nem kell sokat keresgélni, jóformán mindenhol 
meglelhetjük azokat. A mezőkön a vízfolyások 
minden erősebb áradásnál növényi tápanya-
gokban gazdag, finom földet hoznak magukkal, 
hogy ez használatlanul ne heveijen valahol, 
ilyen helyeken gátakat emelünk, így a víz 
megáll s a magával hozott talaj leülepedik. 
Mivel azonban a földszállítás drága, az ilyen 
iszapot ott helyben halmozzuk fel. 

Az udvar maga is értékes komposztanyagot 
szolgáltat, mert ott mindenféle hulladék talál-
ható. Azt a sok szemetet, melyet évenként 
többszöri takarítással az udvaron összeszedünk, 
nem dobjuk el, hanem a komposzttelepre 
visszük. 

Komposztkészítés szempontjából legértéke-
sebbek az állati hulladékok, vér, hetek, köröm, 
pata, csontok, szőr, baromfiszetnét, emberi ürülék. 
Gyomok és ezek magvai szintén emelik a 
komposzt értékét. Mielőtt azonban a gyom-
inagvakat a telepre szórjuk, ajánlatos azok 
esírázóképességét megsemmisíteni, amit a leg-
egyszerűbben úgy érünk el, hogy a gvoin-
magvakat forró vízzel leöntjük. Ugyanezen 
eljárás ajánlható a baromfitrágyánál is, ameny-
nyiben ez is tartalmazhat gyommagvakat. 

A komposzttelepet IV» méternél magasabbra 
ne rakjuk. 

Hogy a komposztban levő növényi tápanya-
gok használhatókká alakuljanak át, szükséges, 
hogy a benne előforduló savak ártalmatlanná 
tétessenek és hogy a komposztban levő összes 
testek szétbontassanak. Ezeknek elérése végett 
a felhalmozott boglyát többször összeszurkálják, 
ezáltal a leülepedett földes részeket meglazítjuk, 
s a boglya légjárható lesz. 

A nehezen bomló anyagok bomlását mész 
hozzáadásával segítjük elő, erre a célra meg-
felel a lehullott vakolat, vagy a mészpor 
(mindkettő elég olcsó), melyet a telep átdolgo-
zásánál rétegezve szórcu^fe l . 

A bomlást azáltal is ' elősegíthetjük, ha a 
komposzttelepet nedvesen tart juk. Erre a célra 
vizet vagy trágyalét használunk. Hogy a trágyáié 
elfolyását megakadályozzuk, a boglya tetején 
egy erős karóval több helyen lyukakat fúrunk 
a rakás közepéig s úgy öntjük a tetejére a 
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trágyalét, ez a lyukakon beszivárog s lassanként 
szétterjed az egész komposzttelepben. 

Évenként az egész telepet legalább háromszor 
jól megforgatjuk. Ilyen kezelés mellett a kom-
poszt már a második évben igen jól felhasz-
nálható különböző talajnemek javítására. 

A komposztnak nemcsak a szántóföldre, 
hanem a rétekre is kitűnő hatása van, még 
akkor is, ha nagyon vékony rétegben szórjuk 
fel, s így, ha van komposztunk, nem kell a 
rétekre a sokkal drágább mű-, vagyis ásványi 
trágyákat hinteni, miáltal tetemes költségtől 
menekülünk meg. 

Minden törekvő gazda büszke lehet arra, 
ha 1—2 komposzttelepe van, mert az érték-
telennek látszó, gazdaságilag értékes anyagokat 
nem engedte kárbaveszni. 

(E. G.) Dr. Injury Lajos. 

Gazdasági iparágak. 
Magyarország nemcsak nagy mértékben állítja 

elő a mezőgazdasági termények minden nemét, 
és pedig kitűnő minőségben, hanem azoknak 
jelentékeny részét iparilag is feldolgozza és 
pedig nemcsak kis vállalatok révén, hanem 
olyan nagy gyártelepeken, amelyeknek párját 
a kontinensen csak ritkán találjuk. Ezen gyá-
raknak nemcsak azért van reánk nézve nagy 
jelentőségük, mert mellékterményül kitűnő 
takarmányokat (korpa, malátacsíra, olajpogá-
csák, melasse, szárított moslék, répaszelet, tör-
köly stb.) szolgáltatnak s így lehetővé teszik 
az állattartás fokozását, mivel a nagyobb 
trágyatermelés s ezzel földjeink termőképes-
ségének emelkedése kapcsolatos, de mert főleg 
csak télen adnak munkát (cukorgyár, keményítő-
gyár, szeszgyár stb.), midőn gazdasági mun-
kásaink reáérnek a gyárban dolgozni s mikor 
a munkások országszerte a munkahiány miatt 
nemcsak panaszkodnak, de kivándorolni kény-
szerülnek. Ezen gyáraknak javarésze a technikai 
tökély legmagasabb fokán áll és a külföldi 
piacon több-kevesebb szerencsével versenyez 
az előrehaladottabb külföld gyárainak termé-
keivel, noha azokkal szemközt jelentékenyen 
hátrányban van éspedig részint azért, mert a 
gyáriparhoz feltétlenül szükséges szén, ugyan-
azon kalóriára számítva, nálunk drágább ; 
részint pedig, mert munkásaink gyér népes-
ségüknél fogva aránylag nagyobb fizetést kap-
nak, mint a külföldiek. 

Mint legfontosabbat és legjelentékenyebbet 
említem mindenekelőtt a malomipart. 

A malomipar. 
A rendelkezésre álló adatok szerint volt 

hazánkban : 

1863. 1873. 1884. 1894. 
é v b e n 

S l a l o m ! ! ! ! ^ ^10 1.843 

Ï Î S : . ' : : Í 3 8 ) * * * w 
szélmalom . . . 475 854 650 712 
szárazmalom . . 7.966 6.361 3.197 2.033 

amihez megkívánjuk jegyezni, hogy jelen szá-
zadban az összeírás most foganatosíttatott, s 
annak adatai ezidőszerint még nem ismere-
tesek. A gőzmalmok között nagyobb berende-
zésű 1895-ben 488 volt, a többi egyszerűbb, 
részint lokomobillal, részint félstabil gőzgépek-
kel lett hajtva. 

Maimászatunk jelentőségét bizonyítja, hogy 
évenként 7—8 millió q gabonát őröl fel, ami-
ből közel 6 millió q lisztet és .mintegy más-
fél millió q korpát állít elő. Az összes gőz-
gépek száma 1332, ezek közül 437 nagyobb, 
895 pedig kisebb. A gőzgépek összes lóereje 
68.829, amelyeknek üzemben tartására elfogyott 
1894-ben 5,593.341 q kőszén és 456.011 m3 fa. 
Gyáraink technikai haladását mutatja, hogy az 
eziránt tett felvételek szerint míg 1870-ben 
egy métermázsa megőrölt gabonára kerek-
számmal 30 kg. kőszénfogyasztás esett, addig 
1894-ben a kimutatás szerint csak 15"59 kg. 
kellett s míg régebben az elporlás az 5 % - o t 
is felülmulta, manapság elporlás szűken 2 % - r a 
tehető. 

A kereskedelmi m. kir. miniszter kimutatása 
szerint a malomipar szolgálatában levő lóerő 
száma Ausztriában csak 9758, a Német biro-
dalomban pedig 39.701 s így mélyen mögöt-
tünk marad mind a kettő. 

A malmok által készített termékek értéke 
ugyancsak a kereskedelmi minisztérium hiva-
talos felvételei alapján a következőkben állít-
ható össze: 

búzaliszt értéke 
rozsliszt „ 
árpaliszt „ 
tengeriliszt „ 
búza-dara „ 
árpa-dara „ 
korpa „ 
rizs, hántolt „ 
köleskása _ 

270,310.555 korona 
11,523.496 

1,414.387 
1,068.000 
2,694.979 „ 
1,045.782 „ 

24,050.605 „ 
18,475.661 „ 
2,812.794 „ 

Liszt és gabona feldolgozásánál nyert egyéb 
termékek kivitele 7'1 millió q volt 183 millió 
korona értékben, mivel csak 86.922 q beho-
zatal 1,912.000 korona értékben áll szemközt. 
Árpagyöngyből 47.000 korona árút hozunk be 
s 4—5 millió értékűt viszünk ki, kölesből a 
behozatal 77.300 korona, kivitel 406.000 korona, 
tehát jóval fölülmúlja a kivitel a behozatalt; 
még ha fontolóra vesszük, hogy a malomipar 
elhasznál évente mintegy 20,000.000 zsákot s 
mintegy 10.000 q kenőolajat, akkor tisztában 
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lehetünk ezen iparunknak, amely méltán képezi 
büszkeségünket, legelsőrendű fontosságával. 

Kivitelünk legfőbbként Ausztriába irányul, 
de jelentékeny angolországi és brazíliai kivi-
telünk is. 

Szeszgyártás. 
Hazánk területén kerekszámmal évente 100 

millió hl. fok, tehát ugyanannyi liter szesz 
készül. A szeszfőzdék száma a magyar biro-
dalomban a 69.000 és a 72.000 között inga-
dozott ezen században. Ezek legnagyobb része 
azonban nem tekinthető gyárnak, mert igen 
kicsiny és a szesz adóját is csak részint átalá-
nyozás, részint megváltás útján fizeti, ameny-
nyiben gyümölcsöket, szőlőtörkölyt és bor-
seprőt/használ fel. 1905-ben a szeszmérő-gép 
alapján adózott szeszgyáraknak a száma 782 
volt s ezek közül dolgozott: 

tengerit 230 gyár 
más gabonaneműt 45 „ 
burgonyát 274 „ 
burgonyát és gabonát 175 „ 
répát 49 „ 

s felhasznált évenként: 
15 millió q tengerit, 
l ' l „ „ burgonyát, 
212.387 „ árpát, 
313.119 cukorrépát, 

s foglalkoztatott 4316 munkást s a többi 9 
más csekélyebb jelentőségű anyagot, gyökér-
neműt, mézesvizet stb. 

Ezen évben a burgonyaszesz-gyárak száma 
nagyot csökkent, mert rossz volt a burgonya-
termés, ezek azután, minthogy más berende-
zésre nincsen szükség, a tengeriszesz-gyártásra 
tértek á t ; ez az oka, hogy az utóbbi évben 
a burgonyaszesz-gyárak száma csökkent, a ten-
geriszesz-gyárak száma pedig emelkedett. Ezen 
gyáraknak legnagyobb része gazdasági szesz-
gyár és csak 35 olyan gyárunk volt műkö-
désben, amely 10.000 hl.-nél több szeszt állí-
tott elő évente. 

Az előállított 1,000.000 hl. szesznek kerek-
számmal 17,000.000 hl. moslék felel meg, 
amellyel mintegy 100.000 db szarvasmarhát 
lehet 6 hónapig hizlalni s az utánuk nyert 
trágya mintegy 3'5 millió q-ra tehető, ami a 
szeszgyártás elsőrendű fontosságát és^ nagy 
mezőgazdasági jelentőségét mutatja. Ugy a 
szeszgyáros, mint a malomiparos állandó vevői 
a gazdáknak, akik azután értékes hulladékokat 
kapnak vissza az egyiktől a korpában, a má-
siktól a moslékban, mely utóbbit most, hogy 
az eltartható és könnyebben szállítható legyen, 
kivált nagyobb városokban vagy azok közelé-
ben levő gyárak megszárítanak és szárított 
moslék alakjában igen jó minőségben hoznak 
forgalomba ; sajnos, hogy úgy a korpának, 

mint a szárított mosléknak nagyobb része nem 
az ország határain belül, hanem külföldön talál 
elhelyezést. 

1905-ben 
szeszbehozatalunk . . . 56.888 q 2,502.861 korona 
denaturált szesz . . . . 8.425 „ 278.055 „ 
pálinka (nem édes) . . 14.683 „ 842.085 
édes pálinka 7.041 ., 987.732 
konyak 1.764 „ 619.196 
rum 9.455 1,571.885 _ „ _ 

Összes . . 6,801.814 korona. 
1905-ben 

szeszkivitelünk . . . . 73.225 q 2,518.432 korona 
denaturált szesz . . . . 29.325 „ 959.881 „ 
pálinka (nem édes) . . 46.475 „ 2,410.094 „ 
édes pálinka . . . . 3.412 „ 324.260 
konyak 7.410 „ 1,596.974 
ram 2.011 „ 140.770 „ 

összes . . 7,950.111 korona. 
Szeszforgalmunk tehát csak 1 millió koro-

nával aktív, de ha az édespálinkákat és rumot 
idehaza készítenénk, azt könnyen lehetne 2 
vagy akár 3 millió koronára emelni. 

Tekintettel arra, hogy 1 hl. szesznek elő-
állításához 2'5 q szénre van szükség, akkor 
a szeszgyáraink évi tüzelőfogyasztása szénben 
számítva 2,500.000 q-ra rúg, tehát igen jelen-
tékeny. 

1899-ben szeszgyáraink gőzkazánjainak fűtő-
felülete 24.787 m.-re rúgott; gőzgépei együt-
tesen 6056 lóerőt képviseltek s terményei : 
szesz 40,000.000 korona értékben 
szárított moslék . . . . 1,200.000 „ „ 
élesztő 2,500.000 „ „ 
hamuzsír 720.000 „ ,, 
kénsavas káli 160.000 „ ., 
klói-káli 108.000 

A szeszadó összes jövedelme 60—65 millió 
korona. A mezőgazdasági szeszgyáraknak kifi-
zetett jutalom 3,200.000 korona. 

Nagy gyáraink kivétel nélkül kitűnően van-
nak fölszerelve és csak mellékesen említem 
meg, hogy : a gőznyomás használata a gabona-
félék föltárására, a műélesztő készítése s több 
más világszerte elismert technikai vívmány 
hazánkból indult ki. Gazdasági szeszgyáraink 
jelentékeny része azonban csak gyengén van 
fölszerelve, azért nem is igen prosperál. Az 
úgynevezett kis pálinkafőző üstök berendezése 
egészen kezdetleges s olyan üstöket használ, 
mint 100 év előtt, ami nagy kár, mert szilva-
és egyéb gyümölcspálinkánk, továbbá törköly-
és seprűpálinkánk határtalanul jobb minőségű 
volna, ha azt nem oly üstökben főznék, hol 
annak a törkölye odaég és odakozmásodik s 
így a terméket kevésbé értékessé teszi. 

Cukoripar. 
Hazánkban ezidőszerint 21 cukorgyár van 

üzemben, melyekben összesen 399 gőzgép van 
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16.863 lóerővel s amelyek a termés mennyi-
sége szerint 15'27 millió q répát dolgoznak 
föl évente, amelyből összesen mintegy 2'5— 
3'5 millió q cukor készül, amelynek előállítá-
sánál mintegy 15.000 munkás talál foglal-
kozást. 

Cukorgyáraink főleg a Duna jobb- és bal-
partján vannak elhelyezve. Legrégibb cukor-
gyárunk a félszerfalvi, amely 1859 óta van 
üzemben s legújabb a trencsénteplai, amely 
1902-ben indult meg. Gyáraink nagyobb része 
csak nyers cukrot készít, a kisebb része raffinál 
is. Külkereskedelmi cukorforgalmunk 1905-ben 
következőképen alakult : Behoztak összesen 
332.000 q cukrot 8"5 millió korona értékben, 
amelynek legnagyobb része, 330.000 q, Ausz-
triából származott ; kivittünk pedig összesen 
1,600.000, sőt jó években több mint 2,000.000 
q kész cukrot, közel 50,000.000 korona érték-
ben és pedig legnagyobb részben Brit-Indiába 
(18'7 millió érték), Nagy-Britániába, Európa 
és Ázsiai Törökországba és Egyiptomba. Kivi-
telünk tehát kerekszámban 40,000.000 koro-
nával múlja fölül a behozatal értékét, így a 
magyar répatermelőt és a gyár munkásait 
főleg ezek az országok fizetik. 

A cukoripar is értékes takarmánnyal szolgál 
a répaszeletekben, melyeknek jelentékeny részét 
manapság megszárítva, nemcsak tartóssá teszik, 
de szállíthatóvá is. A cukorgyárnak egyik 
végső terménye, a melasse, egy ideig főleg csak 
szeszgyártásban nyert alkalmazást, újabban 
azonban a benne található 40—50% cukor-
nak nagy tápláló értékét fölismervén, azt igen 
nagy mértékben használják takarmányozási 
célokra és pedig más technikai gyáraknál nyert 
hulladékokkal keverve, mely célra : a korpa, 
malátacsíra, különböző olajpogácsák s végül 
a szárított répaszeletek használtatnak föl és 
pedig előnyösen, mert a kellő mértékkel nyújtva, 
azt az állatok kitűnően értékesítik. 

Sörgyártás. 
Hazánkban ezidőszerint 75 sörgyár van műkö-

désben, amelyeknek a nagyobb része kisebb 
és csak 26 van, amely 10.000 hl.-nél nagyobb 
mennyiségű sört képes évente előállítani. Osz-
szesen 1904—1905-ben 1,408.885 hl. sört 
készítettünk, amely mennyiségnek több mint 
felét a 4 budapesti nagy sörgyár állította elő. 
Az előállított sörnek legnagyobb része 12 és 
13 cukormérő fokkal bíró sörléből készült s 
ha vesszük, hogy 1 hl. sörnek előállítására 
20—21 kg. árpára van szüksége, akkor kitet-
szik, hogy a magyar sörgyárak évente össze-
sen 336.504 q árpát fogyasztanak. Sörgyá-
raink 1899-ben 963.904 q szenet és 30.000 
m. tűzifát használtak el, összes fűtőfelület 

7458 m2, lőerő 4699. Komlószükséglet 5479 
q, ebből sajnos csak 263 q belföldi termés. 
Ezenkívül fogyasztott 1407 q gépolajat, foglal-
koztatott 3881 munkást s fizetett 6'5 millió 
korona fogyasztási adót. Sörtermelésünk azon-
ban korántsem fedezi a belföldi fogyasztást, 
mert az 1905-iki adatok szerint 273.598 hl. 
sört hoztunk be hordókban, 23.019 palackok-
ban, összesen több mint 4,000.000 korona 
értékben. A behozott sörnek legnagyobb része 
(266.000 hl. és 22.800 palack) Ausztriából 
került hozzánk, míg kivitelünk hordókban 
58.647 hl., palackokban 13.323, kerekszámmal 
1,000.000 korona értékben. Palacksör - kivi-
telünk újabban örvendetes emelkedést mutat 
s különösen Bosznia felé irányul. Valószínű, 
hogy ezen ipart hazánkban jelentékeny mér-
tékben lehetne fejleszteni, különösen azóta, 
hogy malátának való árpánk Németországba 
az új vám miatt nehezen hatolhat be. A sör-
gyártás mellékterményíil a sörtörkölyt és a 
malátacsírát szolgáltatja, amelyeknek mind-
egyike kitűnő takarmány ; a sörtörkölyt újab-
ban szárítva is szokták forgalomba hozni. Fejős-
tehenekkel és borjakkal mind a kettő előnyö-
sen etethető. 

Malátagyártás. 
Ha a sör tekintetében nagy is a behoza-

talunk és csekély a kivitelünk, a malátaipa-
runk állandó fejlődésben van és kereskedel-
mileg jelentékenyen aktív, amit bizonyítsanak 
a következő számok: 1905-ben behoztunk 
4076 q malátát külföldről 115.000 korona 
értékben, kivittünk pedig közel 284.000 q-át 
több mint 7 millió korona értékben s e tekin-
tetben vevőnk nemcsak Ausztria, de igen nagy 
mértékben Németország és Svájc, ezenkívül 
az afrikai portugál gyarmatok és Japán, melyek 
együttesen jóval több malátánkat viszik be, 
mint Ausztria. 

Keményítő stb. gyártás. 
Ezidőszerint hazánkban 25 keményítőgyár 

működik, amelyek az 1898 ik évi fölvétel 
szerint földolgoznak : 

búzát 5.000 q-át' 
tengerit 92.208 ., 
burgonyát 706.178 ., 
rizshulladékot 37.700 ., 
búzalisztet 69.250 
keményítőt 205.980 ., 

s ebből előállítanak 6'2 millió korona értékben 
és pedig : 

rizskeményítőt 30.183 q-át 
tengei'ikeményítőt 39.995 ,, 
búzakeményítőt 46 608 ., 
burgonyakeményítőt 89.200 ., 
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q-át millió kor. ért. 
csirizt . . 12.385 l - l 
dextrint . . 26.300 0-9 
szörpöt . . 9.810 0-28 
szőlőcukrot . . 5.117 0-18 
szárított törkölyt . . .. . 10.100 0-125 
nyers törkölyt . . . . . 130.613 0-081 

Forgalmunk keményítőben 1905-ben követ-
kezőleg alakult. Behoztunk főleg Ausztriából 
14.898 q keményítőt 583.000 kor. értékben, 
kivittünk pedig s főleg Ausztriába 155.698 q, 
sőt jó években több mint 7,000.000 értékű 
keményítőt. Keményítőforgalmunk tehát ezidő-
szerint aktív. Keményítőcukorból behozatalunk 
összesen 260.000 korona körül, kivitelünk pedig 
530.000 korona körül mozog. Keményítő-
mézga (dextrin) behozatalunk 114.000 korona, 
kivitelünk közel fél millió értéket képvisel s 
ezért ezen iparunk is nagyban hozzájárul 
országunk bevételeinek fokozásához és meg-
érdemli, hogy istápoltassék. Főbb kiviteli 
piacunk Ausztria. Hazánk némely vidékei 
burgonyatermesztésre vannak utalva s ameny-
nyiben ezen helyeken a túltermelés megelő-
zése végett szeszgyártás nem volna engedé-
lyezhető, a burgonyakeményítő - gyártás kellő 
berendezés és szakértelem mellett megérdem-
lené, hogy fejlesztessék. 

Olajipar. 
Noha hazánkban az olajos növények terme-

lése igen jelentékeny és számosan foglalkoz-
nak az olaj előállításával, mindössze csak 6 
olyan telepet nevezhetünk, amely a nagyobb-
szabású olajgyár elnevezését megérdemli, ezek 
összesen 12 kazánnal 598 négyzetméter fütő-
feliilettel és 340 lóerővel rendelkeznek és az 
1898-iki fölvétel szerint 222.980 q repcét, 
14.895 q lenmagot, 1920 q napraforgót, 300 
q gomborkát dolgoztak föl, amelyből összesen 
79.325 q olajat és 147.067 q olajpogácsát 
állítottak elő. Az olaj értéke 5,000.000 koronára, 
a pogácsa értéke 1'5 millió koronára tehető. 

Repceolajban a behozatalunk 1905-ben 5900 
q 303.881 korona értékben, kivitelünk pedig 
26.781 q, 1,379.000 korona értékben. Len-
magolajat 414.000 korona árút hoztunk be és 
745.000 korona árút vittünk ki. Főzött len-
olajból behozatal értéke 1 millió korona, kivi-
tel 125.000 korona, napraforgó olajából a 
behozatalunk értéke 7000 korona, kivitelünk 
147.000 korona s így az olajforgalmunk 
nagyon aktívnak nem mondható. Az olajgyártás 
a mezőgazdaságra rendkívül értékes hulladékot 
szolgáltat az olajpogácsában, csak kívánatos 
volna, hogy az olajgyártás hazánkban föllen-
dülne, azonban a statisztika szerint behoza-
talunk úgy repcében, mint lenmag, mint ken-
dermagban nem kis mértékben múlja fölül 
kivitelünket, miből sajnos az következik, hogy 

a magyar gazdák az olajos növényeket nem 
termesztik olyan mennyiségben, mint arra 
saját olajiparunknak szüksége volna. 

(M. M. I.) J>r. K. T. 

Olcsó szappan főzés. 
Van-e háztartás, hol naponként nem hasz-

nálnának szappant ? Alig hiszem. Ha fehér-
nemünket kellően meg akarjuk tisztítani, jó 
szappanra van szükségünk. A fogyasztó azonban 
a mai szűk világban a jót is olcsón kívánja. 
Ezen általános kívánság indított arra, hogy 
egy olcsó s könnyű szappanfőzési módot ismer-
tessek, amellyel a kevésbé járatos gazdasszony 
is a legjobban és legbiztosabban boldogul. 

A szappanfőzéshez szükséges általános tudni-
valók a következők: a) Az üst ne legyen 
sokkal nagyobb azon mennyiségnél, amelyet 
benne főzni akarunk, b) A zsiradék lehetőleg 
sem penészes, sem piszkos ne legyen, c) A tűz 
legyen mindig lassú, hogy a szappan az üstből 
ki ne forrjon, d) A szappanfőző gazdasszony 
ne restelje az üst oldalára rakódott szappant 
kanállal mindig levakarni, mert a szappan nem 
az üst aljára, hanem az oldalára sül ; a kozmás 
szappan ugyanis époly rossz a maga nemé-
ben, mint pl. a kozmás étel. 

A szappanfőzés receptje röviden a követ-
kező: 1 kiló zsiradékhoz veszünk 25 dekagramm 
marószódát, 2 liter vizet és 5 dekagramm 
konyhasót. Ennek arányában kellő nagyságú 
üstbe belemérjük a használandó víz felét 
(bőven mérve, számítva az elpárolgásra), azután 
tüzet rakunk az üst alá, amelybe azután lassan 
feloldjuk a marószódát (a szódát kézzel ne 
fogjuk meg, hanem papírral, amelyet azután 
azonnal a tűzbe dobunk, nehogy gyermek 
kezébe kerüljön a maró anyag). Ha a szóda 
már teljesen felolvadt és a víz már forró, úgy 
beleöntjük a zsiradékot is az üstbe. Jó egy 
félóra múlva, némi keverés mellett, már tel-
jesen feloldódott a zsiradék s előttünk van egy 
sűrű folyadék. Ha piszkos volt a zsiradék s a 
képződő foszlányokat el akarjuk belőle távolí-
tani, úgy a sűrű folyadékot átszűrjük, majd 
pedig visszaöntjük az egészet az üstbe s hozzá-
mérjük a víznek megmaradt másik felét is, 
ugyanekkor belekavarjuk a sót is. Jó félórai 
forralás után kész a szappan, amelyet leönt-
hetünk egy nedves, erős vászondarabbal kirakott 
ládába, melynek feneke ki van fúrva (1—1 
deciméter távolságban 1—1 cm. lyukbőség) és 
kihűlés után kész a legjobb és legolcsóbb házi-
szappan, amelyet feldarabolva, szellős helyre kell 
eltennünk. A leöntés után visszamaradt lúg más-
napra megkocsonyásodik és szintén felhasználható 
fanemű anyagok vagy durva vásznak tisztításához. 
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Fontos kérdés azonban az, hogy mikor van itt 
az ideje, hogy a szappant az üstből kiöntsük ? 
Jól tudjuk azt, hogy a szappanfőző legnagyobb 
öröme abban rejlik, ha azt látja, hogy az 
üstben a szappan a lúgtól már különvált; ez 
a jele annak, hogy a főzés sikerül. Ha már 
a második félórai forralás végén vagyunk, úgy 
egy kiskanállal vegyünk ki egy kevés szappant 
az üstből, azt lehűtve, öntsük tenyerünkbe, 
mutatóujj unkkal nyomkodjuk meg. Ha azt 
érezzük, hogy a szappan már nem igen zsíros 
tapintatú s a nyomásnak engedve, ujjunk fölé 
görbül, úgy bátran leönthetjük a kész szappant 
a lúgról. Ezen szappanfőzési eljárást, mint 
teljesen kipróbáltat, a háziasszonyok szíves 
figyelmébe merem ajánlani. 

(Torontál-Újszentpéter.) Hi eke József. 

<>azdasági galambtciiyésztcs. 
A mai drága húsárak mellett a gazdasági 

galambtenyésztésre is kell a gazdának súlyt 
fektetni. Á galambhús igen jó és tápláló s 
különösen városok bérházaiban és nevelőinté-
zeteiben lehet egyszerre nagyobbszámú galam-
bot fogyasztásra jól elhelyezni. 

Hogy Amerikában a galambtenyésztést is 
fölkarolták, az köztudomású dolog, de hogy 
azt egyesek ott mily arányokban folytatják, 
azt nálunk még igen kevesen tudják, ennél-
fogva egy ottani hazánkfia tudósítása után a 
következőket közöljük azon célból, hátha akad 
nálunk is vállalkozó szellemű gazda, aki ezt az 
óriási galambtenyésztést utánozni fogja. 

Johnson J . M. farmer, ki 12 hold föld-
terület tulajdonosa, 12 év alatt, mióta a galamb-
tenyésztést megkezdte, körülbelül 150.000 kor. 
vagyont gyűjtött tisztán galambtenyésztésből. 
Ezelőtt 12 évvel vette e területet 25 koroná-
jával holdját, mint kopár, kavicsos, müvelésre 
nem alkalmas területet. Kezdetben baromfi-
tenyésztéssel is foglalkozott, mivel csak 100 
pár galambot tudott összeszedni ; ezzel azon-
ban két év után fölhagyott és át tért tisztán a 
galambtenyésztésre és azóta már fölszaporo-
dott az állomány körülbelül 100.000 darabra. 
Bizony ez szép szám, a látása pedig meglepő. 
Én nem láttam a norvégiai madárhegyeket, 
de ilyenek szerint itt a nagybani tenyésztésre 
ez felel meg legjobban, nem érzékeny semmi 
iránt, értve a betegségeket. Különben ő nem 
is kísérletezett nemesebb galamb tenyésztésével. 

Jóformán egyedüli szilárdabb építmény a 
galambház, amely egy 10 m. hosszú, 4 m. 
széles és 2 méter magas félszeralakú deszká-
ból készült alkotmány, mely alatt 3 szakasz 
kettős galambrekesz van, minden szakasz kö-
zött 1 m. széles járda. Az egyes rekeszek 

nagysága: 20 cm. magas, 20 cm. széles és 
25 cm. mély ; ily nagyságú rekeszekre van 
osztva minden szakasz. A legalsó sor 50 #cm. 
magasságnál kezdődik, alatta szabad tér van. 
Amikor ezen épület kicsinek bizonyult, nem 
építtetett többé költségesebb galambházat, 
hanem a kereskedőktől vett ócska ládákat 
osztotta rekeszekre, ajtókat vágva rajta, egy-
másra rakta és kátrányos papírlemezzel be-
fedte. Ennyiből állt az építkezés. E rekeszek-
ben a galambok szívesen fészkelnek, sőt 
minduntalan belebotlik az ember egy-egy 
rossz ládába, amely alatt kis galambot, vagy 
tojást lel. Most már 9/io része az állomány-
nak ily primitív lakásban fészkel. 

Az említetteken kívül van egy sodrony-
hálóból készült nagy kalitka, ahol az újon-
nan vásárolt öreg galambokat és az anyjuk-
vesztett fiókákat tartják. Az öregek itt vesz-
tegzár alatt vannak körülbelül két hétig, 
amely idő elteltével ki lesznek bocsátva a 
szabadba, a fiatalok pedig, mikor megtanul-
tak enni és repülni. 

Az egész tanya 2 m. magas sodronyháló-
kerítéssel van körülvéve. A ragadozók távoltar-
tására tart 4 foxterrier kutyát, amelyek becsület-
tel megfelelnek hivatásuknak, mert mihelyt egy 
macska téved be, azt okvetlenül megnyújtják. 

Hazánkban kisebb arányokban ma mái-
többen foglalkoznak gazdasági galambtenyész-
téssel s így egyesek bizonyos egyenletességű, 
nagyon hasznos és .gyorsan fejlődő, úgynevezett 
„Magyar bögyös" galambfajta-féleséget tenyész-
tettek ki. Ezen tenyésztők közül kitűnik Bige 
Béla úr tenyészete Nagyváradon (Űri-utca 54.). 

Ajánljuk ezen magyar fa j ta galambokat a 
gazdák figyelmébe. „Bs." 

Magyarország vadászata. 
Magyarország vadászati viszonyainak mai 

kifejlődése a vadászatról szóló 1883. évi XX. 
t.-c.-ben bírja alapjait. Az ezen törvényben 
lerakott helyes irányelveknek köszönhetjük a 
vadtenyésztés általános föllendülését és ennek 
folytán azt a kedvező változást, hogy a sza-
bad vadászat idejében még vadtalan községi 
határokban is ma már általában szakszerűen 
kezelt, gondozott és helyenként dús vadállo-
mányú területeket bírunk, amelyek normális 
idő viszonyok mellett évről-évre jelentékenyebb 
lelövést és ennélfogva fokozódó gazdasági 
jövedelmet biztosítanak. 

Évi vadlelövésünkről és annak értékéről, 
szakfolyóirataink idevonatkozó közlésein kívül 
a földmívelésügyi m. k. minisztérium által éven-
ként gyűjtött vadlelövési adatok, továbbá az 
orsz. statisztikai hivatalnak a vadkivitelt és 
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vadbehozatalt feltüntető közleményei megkö-
zelítő fogalmat nyújtanak. 

Ezek szerint Magyarország évi vadlelövése (a 
Horvátországra vonatkozó adatok nélkül) hasz-
nos és kártékony vadakban összesen körülbelül 
2,300.000 dbra tehető, melyből évenként körül-
belül 2 és fél millió korona értékű vad kerül a 
külföldi piacokra, a többi itthon fogyasztatik el. 

Ami az egyes vadakat illeti, mint állandó, illetve 
vándorlásaik közben évenként megjelenő vadak 
fordulnak elő nálunk — a főbbeket említve : 

a) a hasznos, illetve közélelmezési szem-
pontból idesorolandó vadakból : a szarvas, dám-
vad, őz, zerge, mouflon, vaddisznó, mezei és 
üregi nyúl, siket- és nyírfajd, császármadár, 
vadpulyka, fácán, fogoly, fürj , haris, vadlúd, 
vadkacsa, túzok, daru, erdei szalonka, mocsári 
szalonka, fenyvesmadár stb. ; 

b) kártékony vadakból: a medve, hiúz, far-
kas, vadmacska, róka, borz, vidra, nyest, gö-
rény, menyét és a különféle szárnyasok és 
ezek között a már általában kiveszőfélben levő 
szakállas keselyű is. 

Vadjaink között különösen kitűnik a szar-
vas, melynél sem testi fejlettségre, sem agan-
csait tekintve, hatalmasabb példányok nem 
fordulnak elő sehol egész Európában. S e 
nemes vadnak nemcsak minősége, de az állo-
mánya is nagyszerű, különösen Mármaros, 
Ung és Bereg vármegyék bérces erdőségei-
ben, továbbá a Pilis-hegységben, a Vértesben 
és a Bakonyban, úgyszintén a gödöllői udvari, 
a bélijei, keszthelyi és csurgó-berzenczei ura-
dalmi vadászterületeken. Magyarországnak kö-
rülbelül 46 vármegyéjében lehet szarvasra va-
dászni, úgy, hogy a körülbelül 7000 dbra 
tehető évenkénti lelövést, a nagy állományhoz 
viszonyítva, igen mérsékeltnek lehet mondani. 
Ezen évi lelövésnek körülbelül egyharmada 
bika, ennek egyharmada pedig csupa kapitális 
agancsár, 12 ágastól fölfelé egész 22 ágasig, 
— egyes ritka példányoknál 9—10 kiló, sőt 
ennél is több agancssúllyal. 

A dámvad legtöbbnyire csak zárt vadasok-
ban tenyésztetik és szabad területen csak né-
hány vármegyében fordul elő. Az évi lelövést 
1600 dbra lehet tenni, melynek 8/io x-észe 
a dunántúli és dunáninneni vármegyékre esik. 

Az őzvad Magyarországnak minden vár-
megyéjében előfordul; agancsra nézve általá-
nosságban a legjobbak a Békés és Arad vár-
megyékből, súlyra nézve a brassóvármegyei 
határszéli erdőkből valók. Az évi lelövést 
körülbelül 14.000 dbra lehet becsülni. 

Zergére nyolc vármegyében vadászhatunk. 
Számra nézve legnagyobb a zergeállomány 
Szepes vármegyében ; testi fejlettségre és a 
kampók erősségét tekintve azonban a krassó-

szörényi és az erdélyi havasok zergéit illeti 
meg az első hely ; különösen a Retyezát, 
Királyhegy, Fogaras és Bucses hegységek 
zergéi e tekintetben szinte páratlanok egész 
Európában. Az évi lelövést a kampó vadnál 
körülbelül 100—120 dbra lehet becsülni. 

A mouflon, melyet 1868-ban a frankfurti 
és brüsszeli állatkertekből beszerzett példá-
nyokkal Forgách Károly gróf honosított meg 
Ghymesen (Nyitra m.) és 1882 óta már sza-
badon tenyészt ugyanott, ezen idő óta állandó 
vad hazánkban, melyből meghonosítása óta 
mai napig több száz darab került terítékre 
nemcsak eredeti tenyészhelyén, de azon túl 
is, minthogy ezen értékes vad, az éghajlati 
viszonyokat megszokva, a ghymesi uradalom 
egész környékén elszaporodott, sőt immár a 
szomszédos Bars inegye több vadászterületein is 
állandóvá lett. Évi lelövése körülbelül 100 db. 

A vaddisznó egy-két vármegye kivételével 
az ország minden nagyobb erdőségeiben elő-
fordul. Évi lelövését körülbelül 4000 dbra 
lehet tenni, melynek csaknem felét a dunán-
inneni vármegyék szolgáltatják. 

Mezei nyulat körülbelül 800.000 dbot lőnek 
évenként Magyarországban ; ebből legtöbb esik: 
Pest, Somogy, Pozsony, Nyitra, Moson és Békés 
vármegyékre. 

Fácánból legtöbb van : Somogy, Nyitra, Po-
zsony, Vas, Moson, Békés és Baranya várme-
gyékben ; az évi lelövés körülbelül 150.000 
dbra rúg. De ezenkívül ezerekre megy a 
tenyészanyagként értékesíteni szokott eleven 
fácánok száma is. 

Fogolyban leggazdagabbak a dunántúli vár-
megyék : Vas, Sopron, Somogy és Moson, aztán 
Pest, Pozsony és Nyitra megyék. Az évi lelö-
vés darabszáma körülbelül 600.000 db. 

Ezeken kívül csak az érdekesebb hasznos 
vadakról szólva : 20 vármegyében vadászhatunk 
siketfajdra, 13 vármegyében nyírfajdra, 45 vár-
megyében császármadárra és majd mindenütt 
vizi vadakra és pedig a legváltozatosabb madár-
fajokra. 

A dúvadak és a nagyobb ragadozók,az ősrenge-
tegek egy részének kiirtása folytán ugyan kisebb 
számban vannak ma, mint régente ; azonban még 
ma is vadászhatunk : medvére és hiúzra 20, 
farkasra 25 vármegyében. Az évi lelövés medvé-
ből körülbelül 150 db, hiúz 40—50 db, farkas 
300—400 db, vadmacska 1000 db, róka 20.000 
db, nyest és görény körülbelül 12.000 db. 

Ami a vadászterületek kiterjedését és külö-
nösen a bérbeadásra kötelezett községi vadász-
területek vadászati haszonbér-jövedelmeit illeti, 
a m. kir. kozp. statisztikai hivatal által az 
1899. évről gyűjtött és feldolgozott adatok 
szerint : a vadászterületek kiterjedése a szoro-
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sabb értelemben vett Magyarországon (a társ-
országok nélkül) 46,570.401 katasztrális hold, 
vagyis az ország összes területének 95'15 szá-
zaléka, s így csupán 4*85 Százalék olyan terület 
van, amelyen a vadászat egyáltalában nem 
gyakorolható. 

A vadászterületet képező összes területből 
12.260 község határában 28,557.729 katasz-
trális hold (vagyis 58*31 "/.) az 1883. évi XX. 
t.-c. 3. §-a értelmében bérbeadásra kötelezett, 
18,012.672 kat. hold (36'84%) pedig önálló-
vadászati jogosultságot élvez. A bérbeadásra 
kötelezett területből tényleg bérbe volt adva 
11.751 község határában 27,838.753 kat, hold 
terület (vagyis 56*81 °/o), míg 509 község hatá-
rában 718.976 kat. hold egyáltalán nem volt 
bérbeadható. 

A vadászterületek után, melyek 11.612 köz-
ségben 6 évre és csak 139 községben lettek 
ennél hosszabb időre bérbe adva, az 1899. 
évben vadászati haszonbér címén 1,265.946 
kor. folyt be, ami holdanként csupán 3*07 fillér 
bérnek felel meg. 

A bérjövedelem legnagyobb része (41"44°/o) 
a Duna jobbpartjára esik, ahol katasztrális 
holdanként 13*12 fillér az átlagos haszonbér; 
ezt követi a Duna balpartja (22*84%), 8*66 
fillér átlagos haszonbérrel ; a többi országrész-
ben a holdankénti átlag fokozatosan csökken ; 
a Tisza balpartjára holdanként már csak 2*20 
fillér átlagos haszonbér esik. 

A törvényhatóságok közül a legmagasabb 
haszonbér-jövedelmet Moson vármegye mutatja 

fel és pedig katasztrális holdanként 35*25 fillér ; 
ezt követik fokozatos sorrendben Pozsony, 
Sopron, Vas, Fehér, Esztergom, Bars, Nyitra 
vármegyék. Nyugatról kelet felé fokozatosan 
csökken a haszonbér; Beregben már csak 3*9 
fillér, Mármarosban 0*75 fillér, sőt Csík megyében 
csak 0*17 fillér a holdankénti átlagos haszonbér. 

A haszonbér-jövedelemből 52*81°/o közigaz-
gatási célra fordíttatik, 30*40 % birtok-arány-
lag a tulajdonosok közt felosztatik, 16*79°/o 
pedig egyéb célra szolgál. 

Mint a föntebbiekből kitűnik, 1899. év fo-
lyamán, amikorról ezen adatgyűjtés eszközöl-
tetett : a bérbeadásra kötelezett községi vadász-
területek haszonbér-jövedelme 1,265.946 korona 
volt. Ha feltesszük, hogy az ugyanakkor Ön-
álló vadászati jogosultságot élvező további 
18,012.672 katasztrális hold kiterjedésű kincs-
tári, egyházi, uradalmi és egyéb nem községi 
birtokok vadászati joga is legalább ilyen ösz-
szeget megért : akkor csupán a vadászati jog 
értékesítése kerekszámban 2,532.000 koronával 
folyt be növekvőleg a föld értékére, úgy, hogy 
ez a haszonbéri jövedelem tőkésítve, a magyar-
országi összes földbirtokot azon időben már 
több mint 60 millió koronával emelte értékben, 
manapság pedig már ez az érték — a felsza-
porodott hasznos vadállomány és ennek folytán 
felszökött vadászati haszonbérek mellett — 
legalább is a kétszeresére becsülhető. 

Mindezen adatok Magyarország vadászati vi-
szonyainak megismertetéséhez csupán általános 
tájékoztatásul vannak itt felemlítve. E. 6y. 

Kiéit föld. 
Nagy munkában találtam Hullám András 

gazdát. Fiastul egy vén almafa kiásásán dol-
gozott. 

— Sajnálom ezt a fát, — kezdte a beszé-
det András gazda — mert még öregapám 
idejéből való. Szépedén is termett rajta, jó is 
volt a gyümölcse, de már néhány éve alig 
volt rajta egy-két alma. 

— Ez a természet rendje, András gazda. 
A fa is elöregszik, kitermi magát, másnak 
helyet enged, mint az emberek. 

— Ültetek is helyébe ismét almafát, mert 
kedveli ezt a helyet. 

— Nem tanácsolom, hogy tegye, mert nem 
lenne benne öröme. 

— Miért nem ? ! 

— Nincs könnyebb, mint erre megfelelni. 
Azért, mert ezen a helyen az almafa már kiélte 
a földet. Igaz, hogy ki is vénült, de ameddig 
a gyökerei elhatoltak, onnan el is fogyasztotta 
a táplálékot. S ha a fa nem talál elég táplálé-
kot, hanyatlik termésben, növésben egyaránt. 

— De mikor annyi sok éven át díszlett 
ezen a helyen ; azért gondoltam, hogy megint 
csak almafát kell ide ültetnem. 

— Almafát épen nem, de mást sem, a föld 
megjavítása nélkül. A kivénült fák helyébe 
azonnal újat ültetni annyi volna, mintha vala-
kit a már kiürült tálhoz ültetnének. A pél-
dáért nem is kell messze mennünk. Amott, 
ahol az a csenevész körtefácska van, ha jól 
emlékszem, öreg körtefa volt. 

— Az is öregapám idejéből való volt — 
szólt közbe András nazda, — Azért ültettem O 



•5 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 39. SZÁM. 

helyébe ismét körtefát, mert azt hittem, hogy 
annak való föld az, mert olyan sokáig élt 
benne. Sokszor hallottam, olvastam is, hogy a 
gyümölcsfa is megválogatja a földet. 

— Úgy van. Az alma- és körtefa az agyag-
talajban díszlik, de még inkább a vályogban. 

— Vályogban ? ! 
— Igen. A vályog az agyag és a homok 

keveréke. A legjobb talajok egyike. De a 
csontmagú gyümölcsökre és a dióra is alkal-
masabb a mész- és márgatalaj. 

— Márga ? ! — kérdezte András gazda. — 
Még nem hallottam ezt a nevet. 

— A márga a mész és agyag keveréke. 
Színe sárgás-fehéres, erősen összeáll, de a 
vizet átereszti. A csontmagú gyümölcs nagyon 
kedveli. 

— Azt mondják, hogy legjobb a televényes 
ta laj — jegyezte meg András gazda. 

— A televényes talaj elkorhadt növényi 
részekből, homok, mész és agyag keverékéből 
áll. Ezt az alma-, körte- és szilvafák egyaránt 
szeretik. 

— De ha én erre a helyre ismét almafát 
szeretnék ültetni és hogy úgy ne járjak vele, 
mint amott azzal a csenevész körtefácskával, 
mely már évek óta nem mozdul helyéből és 
csak a moha terem rajta, mit kell tennem ? 

— Ha már ahhoz ragaszkodik, hogy ide ismét 
almafát ültet, előbb a földet meg kell újítani. 

— Hogyan ? 
— Úgy, hogy ebből a helyből a földet leg-

alább három méter szélességben és másfél 
méter mélységre kiszedi és az almafának alkal-
mas földdel, ahogy előbb elmondtam, pótolja. 

— Tvűh ! Három méter szélességben, más-
fél méter mélységre szedjem ki és tegyek 
helyébe?! Nagy munka, nem éri meg. 

— Hogy nagy munka, igaz; de hogy nem 
éri mesr a fáradságot, azt már nem lehet o o 
állítani. Láttam én már, ahol sokkal fárasztóbb, 
költségesebb munkával készítettek gyümölcs-
fáknak helyet és nem bánták meg, hogy meg-
tették. 

— Bizonyosan jól el tudták adni a gyü-
mölcsöt. 

— Mindenesetre. Ha valamit tenni aka-
runk, előbb vessünk számot azzal, hogy érde-
mes-e ? 

En, András gazda helyében, rendesen kiás-
nám ezt a fát, vagyis olyan mélységre és szé-
lességre, hogy minden vastagabb gyökér ki-
kerüljön, mert a földben maradt gyökerek 
elhalnak és terjesztik a rothadást. A kiásott 
földet jól meg kell forgatni, hogy a felső le-
kerüljön, az alsó pedig felülre jusson. Ha ezzel 
meglesz, akkor a felső réteget javítsa meg 
televényes, vagyis erdei földdel. 

— S ha olyan nincs? 
— Akkor érett keveréktrágyával. Gondo-

lom, hogy ez van? 
András gazda hallgatott és látszott az arcán 

a zavar, hogy nem tudja, mi a keveréktrágya, 
de röstelte kérdezni. 

— A keveréktrágya, vagy idegen néven 
komposzt, mindenféle hulladékból van össze-
gyűjtve. Ami csak kikerül a szobából, a kony-
hából, az udvarról, a ker tből : a szemét, vér, 
csont, hamu, korom, fűrészpor, falevél, ki-
gyomlált növények és sok másféle hulladék, 
mind benne van, melyet valamely félreeső 
helyen gyűj tünk össze, hogy érjen meg, kor-
hadjon össze, váljék trágyává. Elősegíthetjük 
a korhadást azzal és javítjuk is vele a keve-
réktrágyát, ha olykor megöntözzük trágyalével 
vagy a ruhamosásból kikerült szappanos vízzel, 
melyet sok helyt kifolyatnak az udvarra vagy 
az utcára, ami nemcsak tisztátlan, hanem káros 
cselekedet, mert a szappanlé szintén jó trágya. 

Az így készült trágya a legjobb trágya, 
minden növényfaj termelésére egyaránt kiváló 
eredményű, tehát a gyümölcsfákra is. 

— Én a mindenféle hulladékot, söpredéket 
a trágyagödörbe dobom, jó az a földekre is; 
— szólalt meg András gazda. 

— Ez nem helyes eljárás, mert a trágya-
gödörben a sokféle gyim-gyomnak nincs ideje 
úgy elrothadni, hogy ép, csíraképes magjai ne 
kerüljenek ki a szántóföldre. Ezzel csak gazo-
sítjuk a földet. Ahhoz, hogy a keveréktrágya 
kellőleg megérjen, 2—3 év szükséges. A keve-
réktrágyának külön helyet kell kijelölni, mert 
azt nemcsak öntözni, hanem forgatni is kell, 
hogy ne csak az alja, hanem a teteje is 
megérjen. 

— Lássa, édesapám, — szólalt meg Miska 
fiú, aki eddig figyelemmel hallgatta beszél-
getésünket — én már ezt mondtam és ha 
megengedi, ezentúl a hulladékokat, söpredéket 
külön gyűjtöm össze keveréktrágyának. 

— Csak tedd meg fiam — szólt András 
gazda és szeretettel megsimogatta fia arcát — 
különb gazda légy nálamnál. 

— Édesapám jó gazda, — felelt a fiú 
büszkén — mondják a faluban. 

— De te még jobb légy, mert neked több 
alkalmad van sokféle hasznos dolgot meg-
tanulni, mint nekem volt, mikor falunkban 
iskola sem volt, csak korcsma, mely az embe-
reket eszüktől, pénzüktől egyaránt kifosztja. 

— Miska ! — mondtam búcsúzáskor — jól 
vésd be emlékezetedbe, amit édesapád a korcs-
máról mondott és akkor rólad is azt fogják a 
faluban mondani, hogy jó gazda vagy, derék 
ember, mint édesapád. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 
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Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. Belga óriási, bécsi kék, francia 

kosorrú, normandiai húsnyulak, ezüstszörme-, 
stb. fajnyulak tenyésztésével évek óta foglal-
kozik Auffenberg János tanár (Csillaghegyen, 
Budapest mellett). Állatállománya állandóan 
300—400 darab. Nyúlügyekben szívesen ad 
fölvilágosítást. Válaszbélyeget küldjenek. — 
S. M. Körmösd. Csirkéi erősen meghűltek s 
most náthásak. A gyógyítás következőleg tör-
ténjen. Az egészségeseknek látszókat ki kell 
szedni s egyenként lemosni fejüket, orrukat, 
szemüket 2°/o-os borsavas vízzel. A mosást 
külön-külön, kevés vattával kell végezni s 
minden állat után a vattát egy edénybe dobni 
s az egész műtét után azt elégetni. Az egész-
ségeseknek látszó csirkéket azután újból kézbe 
kell venni egyenként s szájukat s torkukat 
kell kiecsetelni, ugyancsak 2°/o-os borsavas 
vízzel, egy fadarabkára csavart vattával. Ha 
ezzel elkészültünk, akkor ezen állatokat oly 
helyre kell vinni, ahol ezelőtt a betegek nem 
jártak s a betegektől jól elkülönítve tartani. 
Etetés naponta 3-szor történjen s csakis darát, 
apró tengerit s vizet kapjanak, amelybe né-
hány kanálnyi 2°/o-os borvizet kell tölteni, vagy 
pedig 1 — 2 borsó nagyságú rézgálicot, ami 
a vizet fertőtleníti s az állatok további meg-
betegedését megakadályozza. A betegekkel 
épúgy kell eljárni, de naponként egyszer és 
pedig reggel, mindaddig, míg valamennyi tel-
jesen meg nem gyógyul. Az udvart és ólat 
a legalaposabban ki kell tisztítani, az ólat 
kívül-belül kimeszelni, a fa-ülőket, fészkeket, 
etető- és itatóedényeket pedig forró, erős mész-
szódás lúggal kisúrolni. A beteg állatoknak 
ugyanazt kell adni enni, amit a megfigyelés 
alatt állók kapnak. Ha a bajt azonnal így 
kezeljük, a nátha nem fog súlyosbodni, de ha 
elhanyagoljuk, beáll a második stádium s az 
állatok halomra hullanak. — S. J. Gyoma. 
A kender termesztését s a gyári feldolgozásra 
való kikészítését tárgyaló munkák : Bakay 
Nándor „A kendertermesztés és kikészítés 
kézikönyve", Sierbán János „A kendertermesz-
tés és áztatás". Ezenkívül Cserháti Sándor 
„Általános és különleges növénytermesztés" 
című munkájának 2-ik kötetében (különleges 
növénytermesztés) részletesen ismerteti a ken-
der termesztése s kikészítése körüli eljáráso-
kat. — L. M. Bozitó. A gyenge homoktalaj-
nak műtrágyákkal való megjavítása általában 
véve igen költséges dolog, dacára annak, hogy 
az őszi rozs egyike azon növényeknek, mely 
a műtrágyákat legjobban meghálálja. Költsé-
ges dolog azért, mert itt mind a három fon-
tos növényi táplálóanyag (foszfor, kálium, 

nitrogén) pótlásáról kell gondoskodni, ami 
sokba kerül. Kat. holdanként legalább is 
350—400 kg. terméstöbbletnek kell előállania, 
hogy a költségek fedeztessenek, jövedelmet 
pedig csak az ezenfelüli terméstöbblet adna. 
Emellett még egy másik baj is előállhat a 
gyenge homokon. Vizfoghatósága ugyanis 
csekély s így hosszabb szárazság esetén a 
műtrágyázással erősebb fejlődésre késztetett 
növény hamarább fogja a vízhiányt megérezni 
s tönkremenni, mert több vizet vesz föl a 
talajból, mint a kevésbé erőteljes növeke-
désű, s így a föld vízkészlete hamarább meg-
apad. Épp azért a homoktalaj feljavításánál 
először is vízfoghatóságának fokozásáról kell 
gondoskodni, amit a humusz gyarapításával 
érünk el. Ha istállótrágya nem áll rendelke-
zésre, akkor zöldtrágyázással kell ezt megadni, 
mely célra pillangósvirágú növényeket kell 
használni, melyekkel nemcsak a talaj humusz-
tartalmát növeljük, hanem azt nitrogénben is 
gazdagítjuk. Ezáltal fölöslegessé válik a drága 
nitrogén-műtrágya használata is, és a termesz-
tés jövedelmezőbbé válik, mert csak a jóval 
olcsóbb foszfort és káliumot kell műtrágyák 
alakjában pótolni. Ez mindenesetre a leghelye-
sebb eljárás, melynek rendszeres alkalmazásá-
val a homoktalaj bővebben s biztosabban ter-
mővé tétetnék. Ami már most a háromféle 
műtrágyát illeti, e tekintetben következő el-
járás lesz helyénvaló: 1, Magyar holdanként 
200 kg. thomassalak és 60 kg. 40°/o-os káli-
trágya összekeverve mielőbb kiszórandó s le-
szántandó. 2. A rozs vetése előtt m. holdan-
ként 40 kg. chilisalétromot kell kiszórni s 
befogasolni. 3. Tavasszal (és pedig korán 
tavasszal) újólag 40 kg. chilisalétrom adandó 
fejtrágyaképen. Megjegyzendő, hogy a gyen-
gébb rozsvetésnek tavaszi fogasolása határo-
zottan előnyös. Ebben az esetben a tavasszal 
kiszórandó chilisalétrom a fogasolást megelő-
zőleg hintendő el. — K. B. Kissebes. A 
Köztelek Zsebnaptár annak kiadóhivatalában 
(Budapest, IX., Köztelek-utca 8.), Hensch 
„Mezőgazdasági üzemtana" pedig a Pátria 
r.-t. könyvkereskedésében (Budapest, Üllői-út 
25.) rendelhető meg. — R. M. Zomba. 
Tavaszi borsót és bükkönyt őszkor vetni 
nem lehet, mert kifagy. Őszi borsó, vagy 
bükköny azonban vethető tavasszal is. — 
P. T. Szentes. A fagyos földre kihordott 
trágyát legajánlatosabb a szekérről elszóratni 
és azt napszámosokkal egyenletesen eltereget-
tetni. Az így elteregetett trágya alatt a föld 
jól beéredik, tavasszal nedvesen marad, a 
trágyalevet pedig a hó és az esőzés a talajba 
lemossa. A tavaszi szelek szárításától tehát 
nincs mit tartani. A trágyázott fekete ugar 
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mindenesetre kedvezőbb előkészítési módja a 
búzavetésnek, mint a trágyázott zabosbükköny, 
mert az ősszel jó mélyre beszántott fekete 
ugar föltétlen jó vetőszántást biztosít, míg a 
zabosbükkönynél ez az időjárástól függ. Hogy 
most már a fekete ugar előnyei kárpótolni 
fogják-e az elmaradt zabosbükköny terméseért, 
tisztán a helyi körülményektől függ. Ha a 
lóhere-törést tengeri alá megtrágyázza, az csak 
kedvező lehet a tengeri termésére. Nézetünk 
szerint azonban fölösleges és a legcélszerűbb-
nek tartjuk, hogy a lóhere, mint nitrogén-
gyűjtő trágyázó vetemény után egy vagy 
kétszeri szántásba vessen őszi gabonát és 
az őszi gabona után trágyázzon a tengeri 
alá. — Sz. A.-né. Böszörmény. Kitűnő 
borsólevest készíthet a következőképen : fél 
liter szárított borsót meg kell főzni s áttörni ; 
egy kis világos rántást készítünk s azt hús-
levessel feleresztjük s jól felforrni hagyjuk. 
Lehet bele kockára vágott pirított zsemlyét 
vagy füstölt disznónyelvet metéltre vágva adni. 
— M. I. Pálfa és L. I. Hejőkeresztúr. Lapunk 
majdnem minden számában folyton ismételjük 
azt, hogy milyen körülmények között kap-
hatnak a tanítók ingyen vagy kedvezményes 
árban gyümölcsfa-oltványokat és szőlő vesszőket. 
Tessék elővenni a régebbi példányokat. Egye-
bekben megjegyezzük, hogy 1 koronás bélyeg-
gel ellátott kérvényt kell készíteni, amelyben 
a kívánt szőlőoltványokat lehetőleg ingyen, 
vagy ha ez nem lehetséges, úgy kedvezményes 
árban kérik a földmívelésügyi minisztériumtól. 
A kérvényt sürgősen és pedig ha csak lehet, 
még október hó folyamán kell fölterjeszteni. 
Célszerű a kérvényt az illető vármegyei gaz-
dasági egyesület útján pártfogólag fölterjesz-
tetni a miniszterhez. — Sz. A. I jvidék. A kér-
déses könyvek a földmívelésügyi minisztérium 
kiadványai, azonban ingyen már nem szerez-
hetők meg. Tessék Nágel Ottó könyvkeres-
kedőhöz fordulni (Budapest, VIII., Múzeum-
körút 2.). — K. J. Tevel. Hozzuk. De egy kis 
türelmet kérünk. — Z. Gy. Sárosfa. „Amitől 
óvakodjunk" c. közleményt nem kaptam meg. 
A jövő számban a kérdéses dolog megjelenik. — 
P. J. Szentmiklós. A nyárra eltett sonka és 
egyéb füstölthús idővel nagyon is sós lesz 
és ezáltal elveszti kellemes ízét. Mellőzhetjük 
e kellemetlenséget, ha a vízbe, melyben főzzük, 
egy evőkanálnyi porcukrot teszünk és két 
vízben főzzük, olyan módon, hogy az első sós 
vizet leöntjük róla és azonnal friss forró vízzel 
pótoljuk. Igen gyönge és szaftos lesz a sonka, 
ha a főzés előtti éjjelen meleg vízben áztatjuk, 
melybe fél kávéskanálnyi bikarbóna-szódát föl-
oldottunk. — Kisgazda. A lucernának az őszi 
vetése a mi klimánk alatt mindig bizonytalan 

s könnyen áldozatául esik a télnek. Homok-
talajon, mely tavasszal gyorsan vehető munka 
alá, helyesebb lenne a lucernának védőnövény 
nélküli tavaszi vetése, mely az időjárás szerint 
már március második felében, vagy április 
elején eszközölhető. Az istállótrágyát nem adnám 
a lucerna alá, mert egyrészt pazarlás, másrészt 
elgyomosítja. Ezt máshol használnám fel s a 
lucerna alá műtrágyát adnék és pedig késő 
ősszel katasztrális holdanként 300 kg. thomas-
salakot és 100 kg. 40°/o-os kálitrágyát, mely 
sík fekvés esetén a szántás tetejére szór-
ható, még akkor is, ha hóval lenne fedve. 
A két műtrágya összekeverve egyszerre szór-
ható el. Ezen műtrágyákat, ha mégis ősszel 
akarná lucernáját elvetni, a vetőszántás előtt 
kell kiszórni. Nitrogéntrágyát a légenygyűjtő 
lucerna alá adni nem szokás. De sovány tala-
jon, az első időszaki fejlődés biztosítása szem-
pontjából ez is indokolt. A lucerna tavaszi 
vetése esetén, közvetlen a vetés előtt befoga-
solva, kat. holdanként 40 kg. chilisalétromot 
kell kiszórni. Öszi vetés esetén a vetés előtt 
30 kg. chilisalétrom adható, mely mennyiség 
korán tavasszal felültrágyázásképen megismét-
lendő. — B. P.-né Szakállaspuszta. Kiváló 
finom almacsemege készítési módja a követ-
kező : Jó borízű almát meghámozva megfőzünk, 
finom szitán áttörjük, aztán ugyanannyi por-
cukorral addig főzzük, míg elválik a lábastól, 
annyira sűrű. Keverés közben tanácsos a kezet 
és a csuklót kendővel bekötni, mert a gyü-
mölcs kifreccsen a lábasból és megégeti a 
kezet. Ha az almapép elég sűrű, egy lemezt 
behintünk porcukorral, rákenjük a pépet, ke-
mencében megszárítjuk, azután kis pogácsa-
szúróval kiszúrva, finom porcukorban meg-
forgatjuk és ha teljesen megszáradt, dobozban 
eltehetjük. Déligyümölcs közé keverve, igen jó 
csemege. Lehet vaniliával, citromhéjjal vagy 
fahéjjal illatosítani. — J. L. Marosbogát. Búza 
alá jó erőben levő középkötött földön a legtöbb 
siker reményével a 16—lBVo szuperfoszfátot 
használhatja, amelyből közvetlenül a vetőszántás 
előtt kat. holdanként körülbelül 150 kg. szó-
randó el és a vetőszántással sekélyen leforga-
tandó. — K. A. Körtvélyes. A talajmintákat 
vegyvizsgálás végett tessék az orsz. vegykísérleti 
állomáshoz (Budapest, Oszlop-u.) beküldeni. 

V e g y e s e k . 
— Sajtóhiba. A Néptanítók Lapja 37. szá-

mának 28. oldalán „Észrevétel a klorofil sze-
repe a növényi életben című cikkhez" felülről 
5. sorban értelemzavaró sajtóhiba csúszott be, 
az tehát így olvasandó : oxigént lehelnének ki 
és szénsavat be. 
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— Pályázat vincellériskolába. A tapolczai 
m. kir. vincellériskolában az 1908. év január 
1-én kezdődő egyéves tanfolyamra több tanuló 
vétetik fel. A felvételi kellékek: Legalább 16 
éves életkor. írni és olvasni tudás. Ép, eros, 
egészséges testalkat. Községi erkölcsi bizonyít-
vány. Szülők vagy gyám beleegyező nyilatko-
zata. A felvett tanuló az iskolában lakást és 
teljes ellátást kap, s ezért félévi előleges rész-
letekben évi 240 kor. tápdíjat köteles a vin-
cellériskolának fizetni. A felvételi kérvények a 
m. kii-, földmívelésügyi minisztériumhoz címezve, 
f. évi október hó 30-ig nyújtandók be a vin-
cellériskola igazgatóságához (Tapolcza, Zala 
megye), ahol a pályázatról bővebb felvilágo-
sítás szerezhető. 

— Kitüntetett gyümölcsfaiskolai kezelök. 
A Magyar Földhitelintézet alapítványt tett, 
hogy annak kamataiból olyan gyümölcsfa-
tenyésztőket, akik községi faiskolát kezelnek 
és ezzel községükben a gyümölcsfatenyésztés-
nek nagyobb lendületére befolyással vannak, 
jutalmazzák és ennek az alapítványnak a keze-
lését a földmívelésügyi minisztérium kezelésére 
bízta. Ezekért a jutalmakért ezidén ötven-
hármán folyamodtak ; a zsűri Molnár István 
gyümölcsészeti kormánybiztos, miniszteri taná-
csos elnöklésével az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület és az Országos Magyar Kerté-
szeti Egyesület tagjaiból alakult és a pályázók 
sorából 34 faiskola megvizsgálását mondotta 
ki. A szemle nyomán az első hatszázkoronás 
jutalmat Kondor Ferenc halmosi tanító, a 
négyszázkoronás második jutalmat Országh 
Kálmán alsólendvai és Zikeli Mihály szász-
tyukosi tanítónak ítélték oda. Harmadik, 200— 
200 koronás díjat kaptak : Dénes József somogy-
berzenczei, Benczedi János mócsi, Szabó Lajos 
dömösdi, Monda Ferenc csesztregi, Grósz Már-
ton jaadi, Cirika Macedón biszebrai, Hulfeld 
Ferenc vaskomjáti, Kápolna József kovácsii, 
Mikler Győző, légrádi, Stampai János köböl-
kúti, Marozsán Kornél aranyosmedgyesi, J a m 
kovics Károly szederháti, Bucsi József vécsei, 
Székely Béla pozbai, H. Szántó István nagy-
zombori, Mikes Kálmán porogszentkirályi tanítók. 
A jutalomban részesültek augusztus 20-án ünne-
pélyesen a tanfelügyelők kezéből vették át a 
jutalmat és Darányi földmívelésügyi miniszter 
elismerő-oklevelét. 

— Az agrárszövetkezetek fejlődése. A 
szövetkezetek iránt éveken át mesterségesen 
szított ellenségeskedésnek úgy látszik kevés 
eredménye maradt meg. A szövetkezetek mun-
kásságát nap nap után jobban méltányolják. 
Elég rámutatni Szterényi államtitkárnak a pécsi 
iparoskongresszuson tartott nagyszabású beszé-
dére, amelynek egyes részei valóságos hideg 

zuhanyként hathattak a szövetkezeti mozgalom 
ellenségeire. Az örvendetes változásnak ilyen 
szembetűnő jele a monori szövetkezet ünnepe. 
Egy kis falusi szövetkezet ünnepén aligha 
találkozott még oly díszes társaság együtt, 
mint Monoron, hova két miniszteren kívül 
minden jelentékenyebb közgazdasági szervezet 
elküldte képviselőjét. A viszonyok ilyetén for-
dulása kell, hogy intő jelül szolgáljon a gazda-
közönségnek, amely eddig csaknem egyedül 
propagálta a szövetkezeti eszme terjesztését. 
Az önsegély útján annyi nagy és szép dolgot 
lehet megvalósítani, amit eddig részben a 
közöny, részben az ellenséges hangulat csírá-
jában megfojtott, vagy pedig nem bírt kellően 
megérlelni. Hogy példát említsünk, ott van a 
borértékesítő országos szövetkezet, a pinceszö-
vetkezetek elaludt dolga. Itt volna az ideje a 
szövetkezeti birtokbérletek ügyét is dűlőre 
vinni. Megteremtésre vár a gabonaraktár-szö-
vetkezeti középpont is, nem szólva a szövet-
kezeti kendergyárakról, a szövetkezeti szesz-
gyárakról. Az őszi munkaidő kezdetén nem 
lesz időszerűtlen napirendre tűzni a szövetke-
zetek országos szövetségének ügyét sem, amiről 
közel két év óta alig volt szó. A változott 
közhangulat, a kormánynak a szövetkezetek 
iránt tapasztalható jóindulata aktuálissá teszi 
mindezeket a dolgokat, a gazdaközönségnek 
pedig — mely eddig is kezdeményező volt 
szövetkezeti téren — országszerte újabb erővel 
kellene hozzáfogni a munkához. 

— A cukorrépa . A takarmányrépától csak 
abban különbözik a cukorrépa, hogy a cukor-
tartalma hasonlíthatlanul nagyobb, míg ellen-
ben a többi alkatrészek egyenlő mennyiségben 
vannak mindkettőben jelen. Kellner úgy vilá-
gítja meg a cukorrépát, hogy a megcukrozott 
takarmányrépához hasonlítja, mert ha pl, 100 
kg. átlagos összetételű takarmányrépára 12"5 
kg. porcukrot hintünk, akkor az annyit ér, 
mint 112-5 kg. átlagos összetételű cukorrépa. 
Miután a cukorrépa szárazanyag-tartalma két-
szer akkora, keményítőértéke pedig kétszernél 
is nagyobb, mint a takarmányrépáé, csak fél-
annyit kell belőle etetnünk, hogy ugyanazt a 
táphatást érjük el, melyet a takarmányrépa 
fejt ki. Egyébként pedig minden állattal etet-
hetünk cukorrépát, sőt a lónál abrakpótlékul 
is használhatjuk, mert a változó nagyságú ló 
hátrány nélkül kaphat 10—20 kg. cukorrépát 
fejenként s naponta, ami 2'3—4'6 kg. zabnak 
felel meg. A korpához s tengerihez viszonyló 
tápértékét a következő adatok világítják meg. 
Keményítőérték foglaltatik : a cukorrépában 
15"8%, a jó korpában 48%, a tengeriben 
70—82% a változó víztartalom szerint. Miután 
a keményítőérték nem más, mint egységes 
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kifejezője a viszonylagos tápértéknek, úgy 
aránylik a három takarmány egymáshoz, mint 
100 kg. cukorrépa 32'9 kg. korpához, vagy 
22'5—19'2 kg. tengerihez. Ha tehát a korpa 
q-ja 13 kor., akkor a cukorrépa q-ja 4'27 
kor.-t ér, a 14 kor. tengerihez viszonyítva pedig 
3'16—26'9 kor.-t, aszerint, hogy a 14 kor. új 
vagy öreg kukoricára vonatkozik. Csakhogy 
a cukorrépánál kettőről nem szabad megfeled-
keznünk; először arról, hogy teljes táphatását 
csak akkor fejtheti ki, ha az állatokkal etetett 
többi takarmány födözi a fehérjeszükségletet s 
másodszor, hogy a cukorrépa eltartása vesz-
teséggel jár, míg ellenben a korpa s tengeri 
alig veszít valamit a padláson. De elég annyit 
tudnunk, hogy a cukorrépa nem veszít a téli 
eltartásnál többet, mint a takarmányrépa, vagyis 
az összes veszteség a répa értékének legfeljebb 
csak néhány, mondjuk 5—7%-a, minélfogva 
tehát még így is nagyon olcsó takarmányhoz 
jut a gazda, ha a cukorrépát 1'70—1'80 kor.-ért 
való eladás helyett az állattartásnál használja 
fel. Ezért ajánljuk is azoknak, akiknek nincsen 
annyi téli vizenyős takarmányuk, hogy a cukor-
répának is nem adhatnának az állattartás körül 
helyet, hogy etessék föl ezt a piaci árát két-
szeresen is megérő gyököt, mert az a vélemény, 
hogy a cukorrépa elvásítja az állatnak fogát, 
teljesen alaptalan, ha a takarmányrépához 
viszonyított kétszeres tápértékére támaszkodva 
csak félakkora adagban etetjük. 

— Szőlömosás. Közszájon forgó kérdés, 
vájjon nem kell-e a fürtöket evés előtt meg-
mosni, nehogy rézmérgezésbe essünk ? Tény 
ugyan, hogy a permetezés divatja, vagyis 
1891 óta még senki sehol sem lett rosszul a 
szőlőre tapadt réztől ; az is tény, hogy a 
magyar gyógyszerkönyv szerint a szervezet 
fél gramm tiszta rezet baj nélkül megbír ; 
végre az is tény, hogy a rézgálic a leggyön-
gébb rézsó. Kérdés tehát, hogy mennyi rezet 
veszünk be egy kg. szőlővel, amennyi egy 
jól termett tőkének évi átlagos középhozama ? 
A tőkét háromszor permetezzük és így leg-
följebb a harmadik permetezés mérge kerülhet 
szóba. Egy holdon átlag 4000 ^őke áll s erre 
legföljebb négy hektó permét szórunk, mintegy 
8 kg. gáliccal. Ennek fele biztosan a földre 
hullik, másik fele, ha jól megy, a tőkére. A 
tőkének legföljebb egy huszadrészét foglalják 
el a fürtök, melyekből a ritkás éti szőlőt szá-
mítva, 7—8 jut egy kg.-ra. Erről is az első 
esővel lemosódik majd az egész rész; de te-
gyük föl, hogy a fele rajta marad és számol-
junk. Négy kg. rézből egy tőkére jut két 
gramm. A két grammból az összes fürtökre 
jut a fürtöket érő huszadrész fele, vagyis 
0*05 gramm, tehát egy tőke egész termésére 

legföljebb tizedrésze jut annak, amit az orvos 
kár nélkül naponként beadhat. Aki ettől is 
fél, csöppentsen a szőlőmosóvízbe citromlevet 
s ezzel egy pere alatt megtisztítja a fürtöt. 
Tény azonban, hogy a fürtöt pók és bogár is 
megmássza, az eső a talajról trágyát fröccsent 
rája és a többi. így tehát, aki nagyon óvatos, 
jól teszi, ha élvezet előtt citromleves vízben 
megmossa a szőlőt és így biztosítja magát az 
utólagos megundorodástól. 

— Az Országos Állatvédő - Egyesület 
választmánya Máday Izidor elnökletével ang. 
14-én ülést tartott. Az egyesület a Madarak 
és Fák napjának meghonosítására hivatott 
néptanítók feladatát könnyíteni óhajtván, nyilt 
pályázatot írt ki oly munkák írására, melyek 
a tanítóknak megfelelő útmutatást nyújtsanak. 
A 350 koronányi pályadíj-összegből K. Nagy 
Sándor és Vaday József munkáit 100—100 
korona, Aubonne B., Fehér Jenő és Hirsch 
József munkáit 50—50 korona jutalomdíjban 
részesíti. A díjazott öt pályamunkát az egye-
sület egy kötetben kinyomatja és a néptaní-
tóknak díj nélkül rendelkezésére bocsátja. Az 
állatok, kiváltképen pedig a madarak védel-
mének érdekében az állatvédő-egyesületek 
tevékenységük íosúlyát az ifjúság megfelelő 
oktatására és közreműködésük kinyerésére 
teszik. A választmány elhatározta, hogy az 
ország elemi iskoláinak tanulóit egy Országos 
Ifjúsági Madárvédő Ligába egyesíti. Az egye-
sület a Liga érdekében felhívást intéz az ország 
összes néptanítóihoz. 

— Az őszibarack magjáról is nemes gyü-
mölcsöt terem és az ilyen sarjadék sokkal 
jobban ellenáll a télnek s általában erőtelje-
sebb. Magvát így kell kezelni : Ládába teszünk 
egy tenyérnyi homokos földet, erre egy te-
nyérnyi rétegben finom őszi barackmagvakat. 
A földet jól megnedvesítjük és tavaszig fagy-
mentes pincébe helyezzük. Áprilisban minden 
csontár fölpattan s a magok jól trágyázott 
ágyasba ültetendők tíz cm. mélyen, huszonöt 
cm. sor- és törzstávolságra. E csemeték oly 
gyorsan nőnek, hogy 1 éves korukban mái-
helyükre ültethetők és másik évben már te-
remnek is. 

Tartalom. A „mi segítöpénztárunk". Papp Vik-
tor. — Szövetkezeti terményértékesítés. Cséplő Ernő. — 
A keverékföldről vagy komposzttelepről. Dr. Ejury 
Lajos. — Gazdasági iparágak. Dr. K. T. — Olcsó 
szappanfőzés. Hicke József. — Gazdasági galamb-
tenyésztés. „B.—s." — Magyarország vadászata. E. 
Gy. — Kiélt föld. (Tárca.) Zádor Gyula. — Gazda-
sági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
Iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban Ingyen. 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola létezesét 
Igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozc't 
községi elóljáróságl b izonyí tvánnyal együtt, a „Néptanítón 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r i Egy évre 10 korona, félévre 5 korana, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél keveaebb 
időre előjizetóst nem fogadunk eL — Aa előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba kü ldendők . 

A h i rde tések á r szabása . — A p á l y á z a t i h t r d e t é s e k a é l min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
mó lon mindenki által kiszámítható h i rde tés i dí j előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted részé t 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k ia 
előru a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEB., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., I8K0LA-TÍB 8. 

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

A névmagyarosításról. 
Nemes és hazafias munkát végeznek 

azok, akik a névmagyarosítás útjait 
egyengetik. A névmagyarosítást általá-
ban lényegtelen külsőségnek minősítik 
sokan, pedig az illetők nagyon is saj-
nálatos tévedésben vannak. Magyar nem-
zeti mivoltunk kidomborításának nagyon 
is fontos külső kelléke a magyar név. 
Hányszor szolgáltatott okot már e külső 
kellék hiánya is ellenségeinknek arra, 
hogy a magyarságot találó, gúnyos meg-
jegyzésekkel illethessék. Hát nem sza-
tirikus-e az, amidőn a magyarság és a 
külföld részéről kiküldött vegyes bizott-
ság tagjainak neveiből nem lehet meg-
állapítani, hogy mely tagok képviselik 
Magyarországot? A gúnyos nyilak mél-
tán érhetnek is bennünket. 

Miként a vallás tanít ja : benső hitünket 
külső jelek által is ki kell fejeznünk ; azon-
képen benső magyar érzésünket, magyar 
voltunkat is kell, hogy külső jellel : magyar 
névvel hirdessük. Aki a magyar hazának 
szülötte és jótéteményeinek élvezője, aki 
a magyar nemzet kebelébe tartozik, 
annak erkölcsi és honfiúi kötelessége 
szint vallani külsőleg is. 

A névmagyarosításnak, véleményem 
szerint, legfőbb akadálya az álszemérem. 
Idegen nevű honfitársaink leginkább 
azzal szokták elütni a névmagyarosítás 
érdekében hozzájuk intézett fölhívást: 

„Ha az apám, nagyapám jó magyar volt 
ezzel a névvel, miért szégyenleném én 
azt tovább viselni; aki ismer,tudja, hogy 
magyar ember vagyok." Pedig a leg-
többen ezt nem szívből mondják, mert 
további beszélgetés folyamán megtudjuk, 
hogy szeretnék ők a magyar nevet föl-
venni, de restellik a névváltoztatást az 
ismerősök élcelődései miatt. Ebben az 
illetőknek nagy igazuk is van, mert 
ahelyett, hogy a nevét megmagyarosító 
egyént a hazafias elhatározásért társai 
mind megbecsülnék, gyakran akadnak 
köztük egyesek, akik élcelődnek a név-
magyarosítóval, sőt összeszólalkozás ese-
tén az egykoronás nevet, mint meg-
bélyegző dolgot, vágják a szeme közé. 
Ezen sajnálatos állapotnak megszünte-
tése fontos nemzeti érdek. 

Társadalmunkat ideérlelni elsősorban 
a népiskola van hivatva. A tanítónak 
minden oly alkalmat, amely a névma-
gyarosítás megkedveltetésére, terjeszté-
sére kínálkozik, föl kell használnia, A 
gyorsan hevülő, a hazafias lelkesedésre 
oly készséges gyermeki szívet kell első-
sorban megnyerni a nemes és hazafias 
eszmének. Az egységes Magyarország 
alapköveit a haza tanítóságának kell 
leraknia. Ha az alapkövek fogyatékosan 
rakatnak le, az építmény nem szilár-
dulhat meg : hol itt, hol ott bomlik 
meg az, s az építést folyton elölről kell 
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kezdeni. A hazafias eszmékért lelkesedő 
tanítóságnak minden alkalmat meg kell 
ragadnia arra, hogy a tanulók zsenge 
szívébe becseppegtesse a magyar név 
szükséges voltát, mint a magyar érzés 
elengedhetetlen külső kellékét. 

A hazafias magyar tanítóságnak a 
névmagyarosítás érdekében teljesítendő 
munkában különös gondot kell fordíta-
nia nemzetiségi vidékeken a magyar-
nevű, de jelenleg idegenajkú tanulókra 
is. Iskolalátogatások alkalmával érdek-
lődve szoktam a tanulók névsorát át-
nézni, hogy vájjon hány ós milyen 
magyarnevű, de jelenleg idegenajkú 
tanuló jár az iskolába. Nem is hinné az 
ember, mily nagy a magyarnevű, de 
magát jelenleg idegenajkúnak valló lakó-
sok száma. Ezek a magyar nevek meg-
örökítő emléktáblái annak, hogy azok 
viselő; magyar vérből származtak. A 
nehéz idők folyama s a magyarság ér-
dekeit biztosító intézmények hiánya a 
nemzetiségi vidéken kisebbségben s el-
szórtan élő magyarság nagy részét nyel-
vileg az őt környező nemzetiség árjába 
sodorta. De miként az emlékkő meg-
állítja a vándort s fölújítja benne az 
általa megörökített eseményt, azonképen 
álljon meg a tanító a magyarnevű, de 
jelenleg idegenajkú gyermekneveknél is, 
kutasson a régi emlékek után s újítsa 
föl azokat, keltse föl a magyarnevű 
tanulók szívében a magyar nemzethez 
való tartozás érzését s ezen fölkeltett 
érzés megszilárdulását állandóan ápolja. 
Erősen hiszem,hogy valamint a magyar-
érzésű és magyarszívű, de idegennevű 
honfitársaink közül a megindult név-
magyarosító munkásság nyomán mind-
jobban veszik igénybe a névmagyarosí-
tást; azonképen a magyarnevű, tehát 
magyar törzsből származó, de a viszo-
nyok folytán nyelvben és érzésben el-
idegenült honfitársaink közül is, az ide 
irányuló munkásság nyomán, nyelvben 
és érzésben mindinkább többen lesznek 
visszavezethetők a magyar nemzet ke-

belébe, ahová egykor őseik is tartozá-
nak. Hogy a magyarnevű, de jelenleg 
magukat idegenajkúaknak tartó honfi-
társaink ősei előzőleg a magyar nemzet 
kebelébe tartoztak, sok esetben kézzel-
foghatólag, okmányilag is beigazolható. 
A nehéz viszonyok, a beházasodá-
sok, vallásváltoztatások okozták leg-
inkább az elidegenülést. Nem egy helyen 
mutat ta a magyarnevű, de jelenleg 
magát idegenajkúnak valló, őseinek ma-
gyar nemesi levelét s nem egy esetben 
hallottam, hogy az illető nagyapja, szép-
apja még másvallású s magát magyar-
nak valló volt. De hihetetlen is, hogy 
az, akinek a neve : Barna, Bíró, Farkas, 
Gombos, Hosszú, Okos, Sághy, Szabó, 
Szűcs, Hunyady, Várhegyi stb. ne magyar 
eredetű legyen. 

Az előadottakból kifolyólag a nemze-
tiségi vidéken működő magyar tanítóság 
nemes munkássága főképen arra össz-
pontosuljon, hogy: 

1. Az elidegenült magyarságot térítse 
vissza a magyar nemzet kebelébe. 

2. A magyar haza és a magyar nem-
zet iránti szeretet és ragaszkodás érzel-
meivel kapcsolatosan a névmagyarosítás 
útjait is egyengesse. 

Ha a tanítóság a névmagyarosítás 
eszméjét alkalmas módon s alakban ós 
tapintatos formában már az iskolában pen-
geti és állandóan fölszínen tartja, akkor 
az eszme az iskolai életen túl is foko-
zatosan könnyebben fejlődhet, közszük-
ségletté válhat s ellenállhatatlanul hó-
díthat. 

A tanítóság munkáját a kultúregye-
sületeknek kell folytatniok, mint ahogy 
az ügyet jelenleg pl. az Emke is szolgálja. 
Nagyon bölcsen és a következmények-
ben áldásthozólag jár t el akkor az Emke 
vezetősége, amikor a névmagyarosítás 
szolgálatába állt s annak érdekében 
nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is 
tevékeny működést fejt ki. A név-
magyar osítókat ingyen ellátja a szüksé-
ges nyomtatványokkal, fölvilágosítások-
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kai, az összes bélyegköltségéket fedezi s 
végül az egész ügyet is lebonyolítja. Ha 
az Emke példáját összes kai túregyesü-
leteink követnék, hiszem, hogy a tanító-
ság által elvetett, illetve elvetendő mag 
vak idővel gazdagon gyümölcsöznének, 
s magyar nemzeti mivoltunk a külsősé-
gekben is mind hatalmasabban domborod-
hatnék ki. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

Néhány szó egy „Indítvány"-hoz. 
Az Állami Népoktatás című új tanügyi lap 

f. évi szeptember hó 20-án megjelent első szá-
mában föltűnést kelt egy Indítvány, melyet 
Bánó Antal csongrádi áll. iskolai tanító nyújtott 
be a Csongrádvármegyei Tanítóegyesületnek 
1907. évi június hó 25-én tartott közgyűlésén. 
Az indítvány szerint az egyesület alapszabályai-
ból töröltessék az „Eötvös-alapu tagjai közé 
való kötelező belépés s helyette állíttassék föl 
„a Csongrádvármegyei Tanítóegyesület Segély -
egylete 

A Csongrádvármegyei Tanítóegyesület köz-
gyűlése ez indítvány fölött még nem határozott, 
de kiadta azt a járásköröknek megvitatás cél-
jából, hogy azután a beérkező vélemények 
alapján döntsön. 

Erős a hitem és meggyőződésem, hogy a 
Csongrádvármegyei Tanítóegyesület ez indítvány 
fölött napirendre fog térni ; mert az az egye-
sület, mely kezdettől fogva hívséges támogatója 
volt az „Eötvös-alap"-nak, mely elsőnek alkotta 
meg a „csongrádvármegyei helyi gyűjtőbizott-
ságot" s mely egjesület átérezvén azt, hogy az 
„Eötvös-alap"-ot csak úgy lehet naggyá, erőssé 
s a tanítóság javára áldásthozóvá tenni, ha 
annak minden egyes tanító tagja lesz: 1899-ben 
alapszabályaiba foglalta, hogy tagjai az „Eötvös-
alap "-nak is kötelezett tagjai s áldozatkész-
ségét egy 6000 koronás alapítvány létesítésével 
is dokumentálta: az az egyesület egy ötlet-
szerűen odavetett indítvány kedvéért nem fogja 
maitját megtagadni s durva kézzel lerombolni 
azt, amit sok éven át nehéz munkával épített. 

Engemet s velem együtt azokat, kiknek 
minden igyekezetük oda irányul, hogy Magyar-
ország tanítóságát a kartársi szeretet jegyében, 
emberbaráti szent célok megvalósítására az 
„Eötvös alap" szolgálatában egyesítsük, a szó-
banforgó indítvány mélyen elszomorít ; mert 
míg egyrészt tanúbizonyságot tesz arról, hogy 
30 év után nem tudunk arra az eszmemagas-
ságra emelkedni, mely ez intézmény lényegében 
rejlik, addig másrészt kicsinyes okokból, egy 

vélt sérelemből kifolyólag mindjárt készek 
vagyunk legszebb, legnemesebb alkotásaink ellen 
fordulni s azok ellen egyeseket, sőt testületeket 
is mozgósítani. 

Az indítvány indokolása tulajdonképen az, 
amivel bővebben kell foglalkoznom, mert az 
indítvány a maga meztelenségében még nem 
volna alkalmas arra, hogy a tanítóság lelkében 
az „Eötvös-alap" iránt ellenszenves hangalatot 
keltsen. Az összehordott indokok azonban, ha 
azok kellőképp meg nem világíttatnak s a 
maguk értéktelenségére le nem szállíttatnak, 
talán alkalmasak arra, hogy némelyeket ez 
emberbaráti intézménybe raló belépéstől vissza-
tartsanak s másokat az eddigi támogatás meg-
szüntetésére bírjanak. 

Azt mondja az indokolás első pontja, hogy 
a törvény megyei tanítói segélyegyesületek léte-
sítését rendeli el, nem pedig egy országos tanítói 
segélyegyesületbe való kötelező belépést s azért 
szükséges, hogy mielőbb megalkottassék a 
megyei segélyegyesület, hol a saját véreik támo-
gatására fizetendő összeg fölött maguk intéz-
kedhessenek. 

Ezzel az indokolással nyitott ajtókat dönget 
az indítványozó, mert akkor, amidőn a Csongrád-
vármegyei Tanítóegyesület az „Eötvös-alap" 
helyi gyűjtőbizottságát megalakította, egyszer-
smind a törvény rendelkezéseinek is megfelelt, 
azaz létesítette a megyei tanítói segélyegyesü-
letet, melynek jövedelmét az „Eötvös-alap" 
javára befizetett tagdíjak, adományok és gyűj-
tések egyharmad része képezi, amely összeget 
saját véreinek támogatására az egyesület önmaga 
ítéli oda. Hogy emellett egy országos tanítói 
segélyegyesületbe való kötelező belépésnek alap-
szabályba foglalása nem ellenkezik az 1868. évi 
t.-c. 147. §-ának végrehajtása tárgyában ki-
adott 1872. évi 23.201. számú miniszteri ren-
lettel, annak egyszerű bizonyítéka az, hogy az 
ily szellemben készült egye.-.ületi alapszabályok 
miniszteri jóváhagyást nyertek nemcsak Csongrád 
megyében, hanem Arad, Bars, Bereg, Brassó, 
Marostorda, Trencsén stb. vármegyék tanító-
egyesületeiben is. S így nem áll Magyarország 
vármegyéi között a Csongrádvármegyei Tanító-
egyesület azzal az áldozattal páratlanul, hogy 
minden tagja kötelezett tagja az „Eötvös-alap"-
nak is, — amint azt Bánó kartársam indokolá-
sának egyik részében említi — sőt, ha nem 
csalódom, a Beregvármegyei Tanítóegyesület 
volt az, mely ez irányban az úttörő munkát 
végezte. A jó példa követőkre talált, ami örven-
detes, bár nem ment végig az egész vonalon, 
de elszomorító az a törekvés, mely a már 
meglevő, egyedüli célhoz vezető, üdvös intéz-
kedések megszüntetését célozza. 

Az „Eötvös-alap"-ba való belépésre „külö-
•12' 
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nősen nem kötelezhetők azon nőtlen férfiak és 
hajadonok, tanítók, tanítónők és óvónők, akik-
nek kilátásuk sincs arra, hogy az „Eötvös-alap" 
jótéteményeit valaha élvezzék", — mondja 
továbbá a megokolás. 

Az indokolásnak ez a pontja nagy tájékozat-
lanságra vall Mert az „Eötvös-alap" alap-
szabályainak 3. §-a a c) pontban gondoskodik 
azon tagoknak segélyezéséről, akik betegségben 
szenvednek, vagy csekély nyugdíjat élveinek, 
sőt támogatást helyez ki lá tába azon rendes 
tagoknak szegénysorsú szülei részére is, akik 
sem özvegyet, sem árvát nem hagynak maguk 
után. Ezen eseteknek bármelyike érheti a nőtlen 
tanítót, a hajadon tanítónőt és óvónőt s az 
„Eötvös-alap" már számtalan esetben nyújtott 
segélyt nőtlen és hajadon rendes tagjainak, 
köztük csongrádvármegyeieknek is. Ezt állítom 
— mert bizonyítani is tudom — Bánó Antal 
kartársam indokolásában fölhozott azon érveinek 
megdöntésére is, hogy a csongrádvármegyei 
tanítók közül pénzbeli segélyt ezideig még senki 
sem nyert. 

S vájjon a nőtlen tanítók és hajadon tanító-
nők családi állapota nincsen változásnak kitéve? 
Ha megnősülnek vagy férjhez m ennek, a korábbi 
állapotban szerzett tagsági jogok hány esetben 
enyhítették a korán özvegységre vagy árvaságra 
jutott hátramaradottak súlyos helyzetét. Viszont 
bány esetben nem segíthetett az „Eötvös-alap" 
azoknak a hátramaradottjain, akik bár meg-
nősültek vagy férjhezmentek, bekövetkezett 
haláluk nem találta őket még az „Eötvös-alap" 
tagjainak sorában. 

S elvégre magasztosabb szempontnak is kell 
vezérelnie a tanítóságot az „Eötvös-alap" támo-
gatásában s nem tisztán az „adok, hogy kapjak" 
elvének. Az „Eötvös-alap" a szeretet funda-
mentumán épült. A kartársi szeretet hozta létre. 
Ez a szeretet tartotta f'önn eddig, ez tette 
naggyá és erőssé s ez a kartársi szent szeretet 
fogja a jövőben is fönntartani. Vájjon nőtlen 
és hajadon kartársaink szívében ez a szeretet 
ne lakozzék ? . . . 

Indokolásának 1 armadik pontjában azt mondja 
Bánó kartársam, hogy a Cson rádvármegyei 
Tanítóegyesület szobaalapítványt tett a Tanítók 
Házában s ezzel az „Eötvös-alap"-ot kellőképen 
támogatta. Való tény, hogy a Csongrádvármegyei 
Tanítóegyesület még 1899-ben 6000 koronát 
fizetett be alapítványképen az „Eötvös alap" 
pénztárába, a Ferenc József Tanítók Házában 
létesítendő „ Csongrádmegyei szoba" javára. 

Hogy ezzel az összeggel az „Eötvös-alapot" 
kellőképen támogatta az egyesület, azt csak az 
állíthatja, aki nem ismeri ezen alapítványra 
vonatkozó alapító oklevél tartalmát, mely sze-
rint a Csongrádvármegyei Tanítóegyesület ezen 

alapítványára tagjainak főiskolákat látogató fiai 
közül évenként kettőt jelölhet ki a Tanítók 
Házába leendő fölvételre, kiket az Országos 
Osztóbizottság tartozik fölvenni, kivéve, ha 
erkölcsi vagy tarul mányi szempontból ellenük 
kifogás emelhető. Az alapszabályok 40. §-a 
értelmében pedig az alapítványi helyre fölvett 
ifjak a Tanítók Házában a mindenkori fél 
köztartási dijat tartoznak fizetni, mely jelenleg 
évi 220 korona. Az elmúlt 1906/7. tanévben 
a budapesti házban egy ifjúnak évi eltartása 
468 koronába került. A csongrádmegyei két 
ifjú ellátása, kik az alapítványi helyre voltak 
fölvéve : 936 koronába került. Ebből ők egyen-
ként megtérítettek 220 koronát, ketten 440 
koronát; a 6000 koronás alapítvány 4°/o-os 
kamatja kitett 240 koronát. Ez összesen 680 
korona, mely összeget ha a 936 koronából 
leszámítjuk, kitűnik, hogy az „Eötvös-alap" 
évente 256 koronát fizet rá a Csongrádvármegyei 
Tanítóegyesület alapítványára. Fizeti pedig ezt 
az „Eötvös-alap" nem abból a mintegy 800 
korona tagdíjból, melyet Bánó Antal állítása 
szerint évente az „Eötvös-alap" pénztárába 
beszállít a Csongrádvármegyei Tanítóegyesület, 
hanem abból a 260 koronából, melyet 1904-ben, 
továbbá a 396 koronából, melyet 1905-ben és 
a 292 koronából, melyet 1906-ban s végül 
abból a 310 koronából, melyet 1907-ben fizetett 
be az egyesület az „Eötvös-alap" pénztárába. 
S ha számításba vesszük azt az évi 300—400 
koronát (1907 ben 400 korona), mely évente 
ösztöndíj vagy segély címén a csongrádmegyei 
kartársaknak jut, úgy mindenki be fogja látni, 
hogy nem az „Eötvös-alap", hanem a csongrád-
megyei kartársak vannak az „Eötvös alap" által 
hozzájárulásuk arányában kellőképen támogatva. 

Azt mondja az indokolás hitodik pontja, 
hogy az „Eötvös alap" Országos Osztóbizott-
ságának az eljárása nem elég körültekintő és 
nem elég méltányos, mert megtörténik gyakran, 
hogy a segélyért folyamodó, legtöbbnyire sze-
génysorsú és srámos családtaggal bíró tagokat 
kéréseikkel eluta ítják, csak azért, hogy akik 
már 6, 7, 8, 9 ízben nyertek jótéteményt, 
segélyezhessék. Példákat is sorol íöl az 1905. 
évi „közleményekből". 

Azt hiszem, ha ezen fölhozott példákra meg-
adom a kellő fölvilágosítást, senki sem fogja 
az „Eötvös alap" Országos Osztóbizottságát a 
kellő körültekintés hiányával, a méltánytalan-
sággal vádolni. 

Az a) alatt fölemlített Mészáios Jolán igaz, 
5 évben részesült jótéteményben, lévén ő árva, 
s csak az „Eötvös-alap"-nak 5 ízbeni támo-
gatásával szerezhetett magának oklevelet és 
állást. Ez nem ellenkezik az alapszabályok 
szellemével. 
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Ab) alatt fölhozott B. Nagy Lajosné szintén 
5 ízben részesült segélyben, mert férje 18 évig 
volt tag s ezenkívül a jótéteményekhez való 
jogosultságát a 193. számú 50 koronás részes-
jegy megváltásával megújította (alapszabály 
22. §-a). 5 gyermekkel maradt özvegyen. 

A c) alatt fölemlített Ruhmann Emil 6 ízben 
részesült jótéteményben a Tanítók Házában és 
nem pénzbeli segélyben. Apja 24 évig volt év-
díjas tag, és 2 darab 50 koronás részjegyet 
váltott. Két fia volt a Tanítók Há'ában, a két 
testvér fölvétele által más folyamodó ki nem 
szoríttatott. Már pedig azt hiszem, hogy még 
indítványozó kartársamnak sem esnék jól, ha 
fiát csak három éven át ^ enné föl az Országos 
Osztóbizottság a Tanítók Ház ba s a negyedik, 
sőt az orvosnövendékeknél az ötödik évre már 
nem. amikor befejező tanulmányai leginkább 
megkívánják, hogy ne kelljen mellékkeresettel 
idejét eltöltenie a létfönntartás érdekében. 

A d) alatt fölemlített Velenczey Ilona 1905-
ben ösztöndíjért folyamodott, de nem kapott, 
mivel testvére háromszor kapott ösztöndíjat 
gimnáziumi tanulókorában, s egyetemi tanuló-
korában két éven kapott a Tanítók Házában 
lakást s két éven át ebédet egy budapesti 
vendéglősnél. így volt neki 7 jótéteménye. Atyja 
1881 óta évdíjas tag. 

Az e) alatt fölsorolt Pédery Árpád, három 
testvérével együtt, apátlan, anyátlan árva. Ezért 
részesültek 7 ízben jótéteményben, melyben 
nemcsak pénzbeli segély, hanem ingyenebéd 
jótéteménye is foglaltatik. 

Az f ) és g) alatt fölsorolt özv. Boga Báliatné 
és özv. Freyler Sámuelné, kik 8, illetve 9 ízben 
részesültek segélyben, oly szegény tanítóözve-
gyek, hogy az „Eötvös-alap" támogatása nél-
kül régen éhenhaltak volna. Hát nem meg-
csúfolása volna a kartársi szeretet gyakorlásá-
nak, ha ezeket a szegény özvegyeket és árvákat 
a kétségbeesésnek tennők ki azokkal szemben, 
kiknek megélhetése nem épen arra a csekély 
100 korona segélyre van alapítva? Ne vessük 
szegényeknek szemére azt a többször élvezett 
jótéteményt, hcnem inkább ho.ïzuk meg éven-
ként áldozatunkat a kartársi szent szeretet ol-
tárára s leborulván előtte, adjunk hálát az 
Istennek, hogy másokon segíthetünk s magunk 
nem jutottunk hasonló sorsra. 

Végül fölemlíti Bánó kartársam indokolásá-
ban, hogy az 1905. évben segélyzettek név-
sorában van: 2 kir. tan elügyelö, 4 tanítóképző-
iutézeti igazgató, 10 képzőintézeti tanár, 6 
gimnáziumi tanár, 11 polgári iskolai igazgató, 
12 polgári iskolai tanár s kereskedelmi iskolai 
tanár és 161 tanító. Tehát a tanítóság önkén-
tes adományának 34°/o-a jutott olyanoknak, 
kik 3—4, sőt hatszoros javadalommal rendel-

keznek, mint a szegény falusi tanító, kinek 
elutasításánál azt hozzák föl indokul, hogy el-
utasítandó volt, mert eddig még segélyben nem 
részesült. 

Bizonyára indokolásának ezen pontjára he-
lyezi indítványozó a fősúlyt, azért hagyta utol-
sónak. Valóban, lehet vele hangulatot kelteni 
indítványa mellett. Ha azonban elmondjuk, hogy 
ez a siatisztika nem a készpénzzel segélyezet-
tek névsoráról, hanem a két Tanítók Házába 
fölvettekéről készült, ami pedig lényeges kü-
lönbség, akkor a kívánt hatás elmarad. 

A törvényhozás ugyanis a Tanítók Háza 
létesítésére szánt 1,000.000 koror át nem csupán 
a tanítóság részére, hanem a közoktatásügy 
terén működő egyének javára szavazta meg. 
A Tanítók Háza tehát nem tisztán a tanítóság 
javát, hanem a tanárokét is hivatva van szol-
gálni, ami a Tanítók Házai szervezeti szabály-
zatában nyiltan kifejezésre is jut. Minthogy a 
Tanítók Házai fönntartását az „Eötvös-alap" 
vállalta magára, természetes, hogy e sősorban 
a tanítók gyermekeit részesíti ennek áldásában 
s csak azután, ha még hely van, következnek 
a tanárok gyermekei. A tanárok gyermekei 
azonban a Tanítók Házában kedvezményt nem 
élvezhetnek, azok évi 640 koronás helyre vé-
tetnek föl. Föntebb már említettem, hogy a 
Tanítók Házában egy ifjúnak évi ellátása 468 
koronába kerül, s így az „ Eötvös-alap "-nak 
minden egyes tanárgyermek után 172 korona 
tiszta jövedelme van, mely összeg a tanítók 
gyermekeinek az internátusban kedvezményesebb 
helyen leendő elhelyezésére szolgál Tehát a 
tar.ítóság által fölajánlott önkéntes adományok-
nak 34%-a nem fordíttatik a tanárgyermekek 
segélyezésére, hanem megfordítva, a tanárgyer-
mekek által fizetett díjtöbblet szolgál a tanítók 
gyermekeinek segélyezésére. Készpénzsegélyt 
tanár vagy annak gyermeke az „ Eötvös-alap "-
ból sohasem kaphat, mert az „Eötvös-alap" 
vagyona a tanítóké. 

Ámi azt az állítását illeti indítványt tevőnek, 
hogy a tanító fia a tanáréval szemben eluta-
s í t ta tk , azzal az indokolással, meri még eddig 
segélyben nem részesült, csak azt hozom föl, 
hogy a Tanítók Házába való fölvételnél eddig 
tanító gyermeke a tanár fia kedvéért ki nem 
maradt, mert idáig még olyan szerencsés hely-
zetben volt az Országos Osztóbizott ág, hogy 
valamennyi folyamodót föl vehette, ösztöndíjban 
pedig az elégséges bizonyítványt fölmutató 
tanulót még akkor sem részesítheti, ha tényleg 
jótéteményt még egy ízbe sem élvezett. 

Ezeket tartottam szükségesnek megjegyezni 
Bánó Antal csongrádi tartársunk „Indítványára" 
s ajánlom az elmondottakat nemcsak .t csongrád-
vármegyei tanítók figyelmébe, kik az „Indít-
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vány" fölött dönteni vannak hivatva, hanem 
azon kartársaim figyelmébe is, akik netán in-
dítványt tevő kartársunk fölfogásában osztoznak. 

Hozznnlt önzetlen áldozatot a kartársakért, 
azoknak gyermekeiért, özvegyeiért és árváiért. 

(Budapest.) Kapj/ Rezső 
az „Eötvös-alap" titkára. 

Az újságolvasás a nevelés szolgá-
latában. 

— Hozzászólások. — 
Lapunk 40. számában a Biró Samu kartár 

sunk tollából ily eímen megjelent cikkhez 
már eddig is több hozzászólást kaptunk, me-
lyek közül egy-kettőt az alábbiakban ismer-
tetünk, a következő számokra hagyván a többit. 

Szabó Elemér, kir. s.-tanfelügyelő (Déva) 
ezeket í r ja : 

„A napilapok a közvélemény ütőereiül tekint-
hetők. Hivatva vannak a nemzet óhajának, 
akaratának kifejezést adni, azokat megvilágítani 
és helyes mederbe terelni. A napilapok a nem-
zet őrszemei, amelyek a bennünket érintő dol-
gokat figyelemmel kísérik, azokról minket 
tájékoztatnak, sőt azoknak igazságos és ránk 
nézve kívánatos elintézését és betartását haté-
konyan biztosítják is. 

A napilapok a hazai és a külföldi esemé-
nyek ismertetői, s így azok olvasása által lépést 
tarthatunk a tudnivalók fokozatos megismeré-
sében, továbbá új eszmék fölvetése és tárgya-
lása által ismereteink is folytonosan tisztulnak 
és gyarapodnak. 

A napilapok gondoskodnak sokféle hasznos 
dolgok megismerhetéséről sőt szórakoztató ol-
vasmányokkal is szolgálnak. 

Amely napilap ezen általános követelmények-
nek megfelel, azt nyugodtan adhatjuk gyerme-
keink kezébe, mert az ezen kellékekkel bíró lapok 
olvasása gyermekeink szívében a hazaszeretetet 
a nemzeti önérzetet, a független nemzeti állam 
kiépítése után való törekvési vágyat erősbíti és 
fejleszti, továbbá a gyermek ismeretkörét rend 
kívül nagy mértékben tágít ja és gyarapítja. 

A lapoki ak ezen fényoldalai mellett meg 
vannak azonban az árnyoldalak is. Az emberből 
kitörő állati vágyak förtelmes eseteit tárgyaló 
közlemények, valamint az apró hirdetéseknek 
szerelmi ömlengésekről és fajtalan ajánlkozá-
sokról szóló tételei a zsenge gyermek lelküle 
tére előnyösen sen miesetre sem hathatnak. 
Nagy körültekintéssel és finom tapintattal kell 
az ily közlemények élét elvenni, s a gyermek 
erkölcsi érzetére hatva, benne az ezek iránt 
való megvetés érzetét fölkelteni. 

Sajnos azonban, vannak olyan napilapok is, 
amelyeknek olvasása nemcsak a zsenge gyer-

mek lelkét fertőzik meg, hanem a felnőttekét 
is. Az olyan lap, amelyik a hazaszeretet és az 
együttérzés eszméi helyett a hazátlanság és az 
osztálygyfllölködés terjesztője, továbbá a gya-
núsítások és vádaskodások mocsaraiból táplál-
kozik, a gyermek kezében meg nem tűrhető. 
Tudva pedig azt, hogy a nép alsó osztályait a 
hazátlan szociálizmus mennyire megmételyezte, 
megállapíthatjuk, hogy a rombolás gyors tova-
fejlődhet<:sét nagy részlen a hamis tanokat hir-
dető és a gyűlölködést szító lapok tették lehe-
tővé. Az igények növekedésével s a megélhetés 
nehézségeivel szemben a gyarapodó népesség 
között az elégedetlenség magvait elhinteni nem 
volt nehéz föladat. Az elégedetlenség-szítókkal, 
akik különben az elégedetlenséget a könnyű 
megélhetés és meggazdagodhatás önző érdeké-
ből terjesztik és gondozzák, föl 1 d l vennünk 
a küzdelmet s ezen küzdelemben az elemi isko-
lák tanítóinak kell az elsősorban haladniok. 
óda kell törekednünk, hogy a maszlagot hintő 
lapok kiszoruljanak, s helyüket a nemzeti ala-
pon álló s a békés együttérzést gondozó lapok 
foglalják el. A tanító érdeklődjék a faluba járó 
lapok iránt, s a meg nem felelő lapot járatok-
kal keresse a gyakori érintkezésre a módot és 
alkalmat, hogy őket fölvilágosítva és meggyőzve, 
a méte yt hintő lap elhagyására terelje. Hogy 
pedig a mételyt hintő lapok terjedésének gátat 
v ethessünk és azoknak hatását lerontsuk, nagyon 
is szükséges, hogy már a gyermekekkel is meg-
kedveltessük a hasznos irányú lapokíit s viszont 
a káros hatásúaktól idegenítsük el őket. A mai 
megromlott állapotokat a mir.den jóért és 
szépért lelkesülő gyermeknek megfelelő neve-
lése által javíthatjuk meg, ennek pedig egyik 
legalkalmasabb eszközéül a követelményeknek 
megfelelő s a hazafias s?ellemet ápoló napi-
lapot fogadhatjuk el mely a gyermek kezébe-
adva, annak szellemi és erkölcsi fejlődésére 
csakis jótékony és erősbítő hatást gyakorol s 
majdan felnőtt korában is a helyes elvek szol-
gálatában az illetőt megtartja." 

Hevesi Mór (Budapest) így vélekedik: „B.ró 
Samu kartárs úr a Néptanítók Lapja 40. szá-
mában ezt kérdezi: .vájjon ugyanazon előnyö-
ket biztosítja-e az újságolvasás a fejletlen és 
fegyelmezetlen .gondolkodású gyermeknek is, 
mint a felnőtteknek ?' O e kérdésre igennel 
felel. Engedje meg a t. kartárs úr, hogy én 
ugyanerre a kérdésre époly határozott nemmel 
feleljek. Nem amiatt az ellenérv miatt, melyet 
ő el nem fogadh.:, tónak mond, hogy t. i. ,a 
gyermek nem érti meg az újságból olvasottat 
stb.' hanem sok egyéb ok miatt. Ez a fölhozott 
ok lényegtelen amaz okok mellett, melyek a 
napiújság olvasását a fejletlen gyermek részé-
ről egyenesen tiltják. 
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Az újságolvasás abban a korban, melyet 
Biró kartárs úr is szem előtt tart, nem a neve-
lésnek tenne szolgálatot, hanem ellenkezőleg, a 
fegyelmezetlenségnek, a neveletlenségnek volna 
hatalmas, előmozdító eszköze; a koraérettség 
legsajüálatosabb kinövéseit fejlesztené ki benne, 
s fegyelmezés tekintetében majdnem lehetet 
lenné tenné az ellenőrzést, amely már ma is 
nagy nehézséggel jár. Azt hiszem, hogy akad 
olyan tanító, aki bizonyságot tudna tenni arról, 
hogy az újságolvasó gyermek nagyon nehezen 
fegyelmezhető, mert — közbevetőleg legyen 
mondva, én a felnőttre nézve is vitatom az 
újságolvasás ama nagy hasznát és előnyeit, 
melyeket Bíró úr annak tulajdonít, minden 
tekintetben túlbecsülve azokat — azok a ha-
misan kiszínezett szenzációk, sokszor tenden-
ciózus hazugságok, melyek gyakorta alapos 
cáfolásban is részesülnek, nem valami nagy és 
biztos eszközei a művelődésnek. A gyermek 
képzelete élénk, ezt helyes irányban fejleszteni 
a nevelés tanítás föladata, ezt azonban a tolvaj, 
betörő, sikkasztó, orgyilkos, perverz hajlamú 
emberekről szóló hírek olvasásával előmozdí-
tani nem lehet, s ezért az újságolvasás épen 
az ellenkezőjét eredményezheti annak, mint 
amit tőle várnak. 

Mert a gyermek, épen élé: k képzeleténél 
fogva, nem az újságnak azon rovatait fogja 
keresni, amelyekből esetleg (de mindenesetre a 
legritkább esetekben) valamit tanulhat; nem a 
történelmi vagy földrajzi tartalmú tárcát, ame-
lyet értelmének fejletlenségénél fogva meg sem 
érthet s melyek fölfogásától legtöbbször távol 
esnek; nem a tudományos apróságokat, ame-
lyekből találmányok és fölfedezésekről tájéko-
zódhatnék, melyeket azonban vonatkozásaiknál 
fogva meg nem érthet; nem a nemzeti emlé-
kekről, a nemzet nagy férfiairól szóló ha;afias 
elmélkedéseket fogja fölkeresni, melyek fejlet-
len szellemének még semmi tápot sem nyújt-
hatnak: hanem inkább azokat a köz'éseket 
fogja előszeretettel böngészni, melyek inkább 
képzeletét foglalkoztatják, a szenzációs híreket, 
melyek aljas, perverz bűnökről szólnak, egy-
szóval az emberi élet sötét, ijesztő és meg-
döbbentő oldalairól, melyek képzeletét bemocs-
kolják, lelkét megzavarják, míg ̂  az újság többi 
rovatait unalmasoknak tartja. Es ezekkel fog 
foglalkozni akkor is, mikor iskolai dolgaival 
kellene törődnie, sőt ki fog vágni az újságból 
egy-egy vaskosabb, piszkosabb hírt, el fogja 
vinni az iskolába és köröztetni fogja tanuló-
társai között, elvonván ezek figyelmét is a sok-
kal fontosabb dolgoktól, amint már talán itt-
ott meg is történt. Sőt tanítás közben a pad 
alatt is fogja olvasni kedvenc lapját. 

Ez az újságolvasási probléma sokban hason-

lít a nemi fölvilágosítás problémájához abban 
a korban, amelyben ezt a feministák radikális 
csoportjai ajánlják. Pedig nézetem szerint nem 
kisebb a veszedelem, mely ebből az újságolva-
sásból származhatik, mint amely a korai nemi 
fölvilágosítással járna. A felnőtteknek is jobb 
volna, ha kevesebb újságot olvasnának, mint 
amennyit olvasnak; mert az újságolvasás bizo-
nyos tekintetben megölte a könyvet, melynek 
olvasása nagyobb figyelmet igényel s több er-
kölcsi és szellemi hasznot nyújt, míg az újság-
olvasás mindig csak újabb és újabb ingert kelt 
az üres, léha, semmitmondó dolgok olvasására. 

Ifjúságunkban úgy is fogyott a kegyelet 
érzése, a tekintély megbecsülése ; ne rontsuk 
le meg azt a keveset is, ami még benne van, 
oly dolgok olvasásának megengedése által, 
melyek ebben a tekintetben csak romboló ha-
tással lehetnek a gyermek lelkületére 

A komoly munkát kell megkedveltetni, a 
munka kedvét kell fokozni, de nem a blazirt-
ságot előmozdítani, melyet a koraérett g j é r -
meknél oly gyakran van alkalmunk tapasztalni. 
Innen a sok gyermeköngyilkosság, mely oly 
fájdalmasan döbbent meg bennünket, mert bi-
zonyos, hogy a gyermek, ki ilyenre vetemedik, 
már jóllakott mindennel, semmire sincs már 
neki kedve. Egészséges érzékű és érzésű gyer-
mek — az én tapasztalásom szerint — nem 
igen törődik a napisajtó termékeivel, minek 
tehát rákapatni olyan dolgok olvasására, me-
lyeknek haszna — ha egyáltalán lehetne ennek 
valami haszna — vajmi csekély lehet, de me-
lyeknek romboló hatása a gyermek romlatlan 
kedélyére kiszámíthatatlan. Csak nem akarjuk 
már a gyermek lelkébe oltani azt a cinizmust, 
mely sok serdülő és serdült ifjúban annyira 
megbotránkoztatóan nyilvánul. 

Azt mondja Biró kartárs ú r : ,Hadd ismerje 
meg (a gyermek) a világot a való-ágból és 
necsiik a célzatosan megírt olvasmányokból. 
Ismerje meg a világot nemes oldaláról, de te-
kintsen bele a feneketlen rosszaságba is : mert 
ez a világ.' Er re azt felelem, hogy a gyermek 
úgyis az életből tanulja megismerni az életet; 
a családi életben, tanulótársai körében és ké-
sőbb a társadalmi életben; de ezt az életet, 
melyet az újságok tárnak föl, a serdületlen 
gyermeknek nem kell megismerni. ,Célzatosan 
megírt olvasmányokról' szól a kartárs úr, nem 
tudom, azt érti e ez alatt, hogy az olvasmá-
nyokkal, melyek az örömben vagy búban való 
részvét szelídebb indulatait, a báladatosság és 
megbocsátás érzelmeit, a kölcsönös tisztelet és 
megbocsátás társas erényeit, az emberszeretetet 
tárgyalják, a gyereket 1 ecsapják, vagy azt érti e, 
hogy mivel a ,feneketlen rosszaság' a világon 
több, tanulja megismerni ezt az újságból. Én 
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meg azt mondom, hogy az az élet, mely a 
lapokban tárul elénk, nem az élet, legalább 
nem is az egész élet, hanem igen sokszor an-
nak -visszája; és hogy a feneketlen rosszaság 
megismerésétől óvjuk meg a serdülő gyerme-
ket. ameddig lehet, elég korán ismeri meg azt, 
nem szükséges, hogy időnek előtte ismerkedjék 
meg vele, az újságok révén. Mai napság a gyer-
meki életnek is megvannak a maga szomorú 
napjai, ne tegyük azokat még szomorúabbakká, 
napról napra sötét képekkel terhelve meg a 
gyermek képzeletét. Ne tegyük a gyermek szo 
morú napjait még szomorúabbakká, hanem 
óvjuk őket minden rossztól, képzeletüket min-
den szennytől és mocsoktól példával, szóval, 
tanítással legjobb tudásunk és lelkiismeretünk 
szerint. Az életnek sötét oldalait elég korán 
tanulja megismerni később is." 

Hegedűs Lajos (Bögöte) a következőkben 
összegezi véleményét: „A gyermek elől ne 
dugjuk az újságot; olvasásától el ne tiltsuk, 
ha lehet : rászoktassuk, de ne kényszerítjük. 
Kérdéseire rendesen válaszoljunk; amit meg nem 
éitett és kérdezi, magyarázzuk meg neki erkölcsöt 
hozó módon. Ha nem kérdez, mi ne kérdezzük 
direkte. Ne faggassuk, értette-e, vagy sem. 
Általában: semmi kényszer." 

Az alárendelt összetett monda-
tokról. 

A népiskolának elsőrendű hivatása, hogy a 
gyermeket a helyes gondolkozásra s gondola-
tainak szabatos kifejezésére megtanítsa. E körül 
forog az egész népiskolai oktatás. Az egész okta-
tás, mert bármely tantárgy körében mozog is a 
tanító, nem elég, hogy anyagot szolgáltat a gyer-
mek gondolataihoz, hanem gondot kell fordítania 
arra is, hogy azok formás külsőben jelenjenek meg 
s a nyelvtan szabályainak megfelelő kifejezést 
öltsenek. Még a számolásnál sem tűrheti meg 
a tanító a helytelen beszédet; annál kevésbé 
akkor, ha földrajzból, történelemből vagy más, 
ú. n. előadó-tantárgyakból felel a gyermek. A 
népiskolai tantárgyak sorából mégis két tan-
tárgy válik ki különösebben, amelyek a nép-
iskola ez irányú rendeltetésének leginkább szol-
gálatában állanak. Ezek : Sí értelem és beszéd 
gyakorlatok s a nyelvtanítás. 

Ami kiválóan az utóbbit illeti, tisztában van 
már vele manapság minden tanító. Segítségére 
van neki abban maga a tanterv, mely utasítá-
sában a népiskola tananyagának ezt a részét 
különös gonddal tárgyalja s nagy körültekin-
téssel dolgozza föl. 

Nem szándékom cikkem keretében a tan-
tervnek ezt a részét ismertetni ; sem az, hogy 
a nyelvtanítás minden egyes ágazatával (olvasás, 

olvasmánytárgyalás, nyelvtan, fogalmazás) fog-
lalkozzam. Csakis azért vállalkoztam e sorok 
megírására, hogy kiszakítsak a nyelvtanból 
egy lapot s gyakorlatilag mutassam be, hogy 
miként vélem az alárendelt összetett mondatokat 
(mondatszerkezet) a legpraktikusabb módon 
megszerkeszteni. Gyakorlatilag, mondom, mert 
nyelvtan-tanítás közben nemcsak az elemi, de 
a polgári iskolában, sőt a tanítóképző intézet-
ben is mindenkor kemény diónak találtam a/ 
összetett mondatok tudatos megszerkesztését. 
Mert ha meg is tanulják a tanulók a kérdé-
seket s azt is tudják, hogy minden egyes mel-
lékmondat minő kötőszóval vagy vonatkozó 
névmással kezdődik, mégis maguktól bajosan 
mondanak önálló összetett mondatokat. Az 
pedig nagyon csekély eredmény, ha a könyv-
ben fölhozott példákat a gyermekek bevágják 
s ezek mintájára egy-két ú j mondatot nagy-
nehezen, szinte gépiesen megírnak. 

Amióta az új tantervet életbeléptették, egy-
másután jelennek meg az ú j nyelvtanok vagy 
a már használt tankönyvek új átdolgozásban. 
Lapozgattam egynehányban ezek közt, de az 
összetett mondatokról szóló részben semmi 
újításra sem akadtam. Ismertetésüknél ugyanazt 
a módszert alkalmazzák, mint eddig. Legtöbb 
esetben közmondásokat citálnak vagy versekből 
vesznek át összetett mondatokat, melyek bár 
tanulságosak s a helyes nyelvérzék fölébreszté-
sére s ápolására alkalmasak ; sok esetben mégis 
mesterkélt példák arra nézve, hogy azok min-
tájára a közéletben, társalgás közben használt 
összetett mondatokat megszerkesszük. Fölemlí-
tik továbbá a kérdéseket, melyekre az összetett 
mondatok felelnek s fölsorolják a névmásokat 
és kötőszókat, melyekkel a mellékmondatokat 
a főmondatokhoz fűzzük. 

Pedig itt nagy nehézségekkel kell megküz-
denünk, mert u. a. kötőszók és névmások külön-
böző mellékmondatokban fordulnak elő. A hogy 
pl. szerepel az alanyi, tárgyi, képes határozói; 
az aki, ami az alanyi, tárgyi, jelzői és képes 
határozói mellékmondatokban. Ha esak ezekre 
a kapcsolatokra ügyelünk s a mellékmondato-
kat ezek alapján szerkesztjük, még a magasabb 
fokú iskolákban is óriási, leküzdhetetlen nehéz-
ségekkel találkozunk; mert a tanulók nagyon 
könnyen siklanak át egyik mondatfajb.il a 
másikba. Mint ahogy a birtokos eset nak, nek 
ragját a tulajdonító eset ragjával nagyon köny-
nyen cserélik föl. 

Én az összetett mondatok tanításánál nem 
a kötőszóknak és névmásoknak tulajdonítom a 
legnagyobb fontosságot, hanem a kérdéseknek, 
melyekkel a mellékmondatok után kérdezünk 
s ennek alapján a muta ónévmásoknak és 
határozószóknak, melyekkel a főmondatban a 
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kérdő névmásokra egy szóval felelünk. Tehát 
a tőmondatra esik a helyzet súlya, nem a 
mellékmondatra. Ha tudjuk a kérdést s felelni 
tudunk rá egy főmondattal s ezzel ismét kér-
dezünk a mellékmondat után, akkor ezután a 
szükséges névmás vagy kötőszó segítségével, 
némi útmutatás után, nagyon könnyen találjuk 
meg a megfelelő mellékmondatot. 

Az, hogy többször használjuk a főmondatban 
a mutatónévmást, mint ahányszor kellene, 
hogy így a főmondat a mellékmondatot mindig 
megelőzi s hogy ennek következtében nem tel-
jesen helyes a mondatszerkezet : efölött itt 
szemet kell hunynunk. Ezt a hibát hamar ki-
javíthatjuk. A fő, hogy a gyermek a mellék-
mondatokat necsak megértse, de át is érezze ; 
a korrekció azután kevesebb fáradsággal jár, 
mint amennyi időbe a mellékmondatoknak az 
általam jónak talált eljárás szerint való meg-
szerkesztése kerül. 

Az elemi iskolai fokon a tanterv csak alanyi, 
tárgyi, határozói (hely-, idő-, ok-, cél-, mód-, 
képes-) és jelzői mellékmondatokat különböztet 
meg. Yegyük sorra ezeket egyenként. 

1. Az alanyi mellékmondat kérdése: ki, mi? 
A mellékmondat élén: hogy, ha, aki, ami áll. 

A ki és mi kérdésre a felelet mindig az. 
Ha erre egy mondatot mondatunk, kapjuk 

a főmondatokat. Pl. Az dolgozik, az alszik, az 
viszi iskolába a könyvet, az esik jól, az illik, stb. 
Ha most kérdezzük : ki dolgozik, ki alszik . . ., 
mi nem esik jól, mi nem illik stb., aki, ami 
vonatkozó-névmásokkal s a hogy kötőszóval 
feleletül könnyen függeszthetjük hozzá a mellék-
mondatokat. í gy : Az dolgolik (ki dolgozik?), 
aki . . . szorgalmas. Az alszik (ki?), aki . . . 
álmos. Az viszi iskolába a könyvet (ki ?), 
aki . . . tanul. Az esik jól (mi ?), ami . . . íz-
letes. Az nem egészséges (mi?), hogy... a 
lakás nedves. Az nem illik (mi ?), ha .. . a fiú 
csintalan. 

így akárhány mondatot megszerkeszthetünk ; 
szinte játszva oldhatjuk meg faladatunkat. Ha 
azután a mellékmondatból a kapocsszót ki-
hagyjuk s annak állítmányából (ha kell, átvál-
toztatással) alanyt csinálunk s a főmondatot 
kapcsolat nélkül csatoljuk a mellékmondathoz, 
az összevonás után megkapjuk a bővített egy-
szerű mondatot. így : a szorgalmas dolgozik. 
Az álmos alszik. A tanuló viszi a könyvet az 
iskolába. Az ízletes jól esik. A fiú csintalansága 
nem szép stb. (Megjegyzem, hogy minden össze-
tett mondatot nem vonhatunk össze, legalább 
nem hangzik jól és nem magyaros.) 

2. A tárgyi mellékmondatok kérdései: kit, 
mit, kinek, minek (részes). Kötőszói : hogy, aki, 
ami, akit, amit, akinek, aminek. A felelet : azt, 
annak. Pl. Azt nem szeretem (mit ?), hogy . . . 

nem tanulsz. Azt büntetik meg (kit ?), aki . . . 
rossz. Azt látom (mit ?), ami . . . piros. Azt 
dicsérem meg (kit ?), akit . . . te megszidtál. 
Azt hoztam el (mit ?), amit... a fiú tegnap 
talált. Annak nem örülök (minek ?), hogy . . . 
csúnya az idő. Annak adok könyvet (kinek?), 
ak i . . . szegény. Annak viszek kenyeret (kinek ?), 
akinek . . . megígértem. Annak van magas ára 
(minek ?), aminek . . . értéke van. 

Az idézett mondatok szerkesztése megegyezik 
a közönséges tárgyi mellékmondatokéval. Pl. 
Azt mondja a költő : „Tied vagyok tied, hazám". 
Azt mondja a költő, hogy tied vagyok, tied, 
ha?ára. „Tied vagyok, mondja a költő, tied, 
hazám". 

3. A helyhatározói mellékmondatok kérdései : 
hol, honnan, hová, meddig, merre ? Kötőszói : 
ahol, ahonnan, ahová, amerre, ameddig. A fele-
letek : ott, onnan, oda, addig, arra. Pl. Ott van 
sár (hol?), ahol. . . eső esik. Ott üres a lakás 
(hol?), ahonnan . . . kihurcolkodtak. Ott lakom 
(hol?), ahová . . . te is kívánkozol. Onnan jövök 
(honnan ?), ahol... a Maros a Dunába ömlik. 
Onnan közeledik a vonat (honnan ?), ahon-
nan .. . robogását halljuk. Onnan jönnek ta-
vasszal a madarak (honnan ?), ahová . . . ősszel 
vándoroltak. Oda repül a gólya (hová ?), ahol... 
békát talál. Oda utazom (hová?), ahonnan . . . 
levelet kaptam. Oda megyek (hová ?), ahová . . . 
küldenek. Addig szaladok (meddig?), ahová . . . 
ez a kő esik. Addig nyújtózkodjál (meddig ?), 
ameddig . . . a takaró éiv Arra brekegnek a 
békák (merre ?), ahol... az a mocsár látszik. 
Arra menekülnek a nyulak (merre ?), ahon-
nan . . . a füst jön. Arra úsznak a felhők 
(merre ?), amerre . . . a szél fúj. Arra keresnek 
ibolyát (merre?), ahová . . . őket küldték. 

4. Az időhatározói mellékmondatok kérdései: 
mikor, mióta, mikorra, meddig? Kötőszói: amikor, 
amidőn, ha, miután, amint, mihelyt, mielőtt, míg, 
mialatt, hogy amióta, amikorra, amire, amíg, 
ameddig. Feleletei : akkor, azóta, akkorra, addig. 
Pl. Akkor aratják a búzát (mikor ?), amikor . . . 
megérett. Akkor kap a gyermek jutalmat 
(mikor?), ha . . . megérdemli. Akkor süt ki a 
nap (mikor ?), mihelyt. . . kiderül. Azóta szo-
morú a gyermek (mióta ?), amióta . . . beteg 
az anyja. Akkorra kész leszek dolgommal 
(mikorra?), amire... megjösz. Akkorra el-
olvad a hó (mikorra?), amikorra . . . kitavaszo-
dik. Addig maradok nálatok (medoiïg?) míg . . . 
levelet nem kapok. Addig szól a trombita (med-
dig?), ameddig . . . fújják. 

A különféle idejűséget kifejező összetett 
mondatokkal azonban könnyebben bánunk el, 
ha először a mellékmondatokat mondjuk, a 
szükséges névmásokkal. Pl. Mialatt ebédeltünk, 
azalatt. . . leégett a falu (egyidejű) Miután 
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dolgom akadt a városban, egy nappal később 
jöttem haza (előidejö). (?) Mielőtt aludni mentem 
voina, imádkoztam (utóidejű). 

5. A módhatározóimellékmondatok kérdései: 
hogyan mikép, mimódon ? Kapesolatai : ahogy, 
amint. mint. Feleletei : úgy, akkép akképen. 
Pl. Ügy tanul a fiú (hogyan ?), ahogy . . . pa-
rancsolják. Ügy engedelmeskedik a lányka 
(hogyan?), mir,t... az unokáiulga. Akkép csiná-
lom meg a föladatomat (hogy ?) amint . . . a 
tanító úr kívánja. 

6. Az ok- és célhatározói melléi mondatok 
kérdései : miért, miokból, mi miatt ; mivégett, 
micélból (cél). Kötőszói: mert, mivel; hogy. 
Feleletei : azért, amiatt ; a célból, avégett. Pl. 
Azért beszélek csendesen (miért ?), mert . . . 
fá j a torkota. Azért szidták meg a gyermeket 
(miért ?), mivel. . rosszal viselte magát. Amiatt 
betegedett meg a fiú (miokból ?), mert. .. nem 
vigyá.ott magára. Azért já rnak as emberek a 
templomba (miért?), hogy . . . ott imádkozza-
nak. Avégett intették meg a tanulót (miért?), 
hogy . . . jobban tanuljon. Abból a célból láto-
gatta meg az orvos a beteget (micélból ?), 
hogy . . . kigyógyítsa. 

7. Mivel az ú. n. képes határosókat az összes 
viszony ragokkal képezhetjük, ezért ezen mellék-
mondatok után is a megfelelő kérdésekkel kérdez-
hetünk : kiben, miben, kiből, mibe, kiről, mire, 
kitől, mihez, kinél, minek, kivel, min? Felele-
t ek : abban, abból, abba stb. Pl Abban semmi 
sincsen (miben ?), ha . . . az embernek sokat 
kell dolgoznia. Nem mindig lehet bízni abban 
(kiben ?), aki . . . az embernek szépeket mond. 
Nem vá'ik abból derék ember soha (kiből ?), 
aki .. . kötelességét nem teljesíti. Beszéljünk 
arról (miről ?), ami . . . tegnap történt. Bátor 
vezér nem fél attól (mitől ?), hogy . . . az ellen-
ség győzzön. A kereskedő. nem számít arra 
(mire ?), hogy . . . tönkre menjen. Nem szólunk 
ahoz (mihez?) amihez . . . nem éltünk. Vasár-
nap annál találkozunk (kinél?), aki . . . szíve-
sen lát. Annak van keresete (kinek?), aki . . . 
dolgozik. Aszal nem sokat nyer az ember 
(mivel ?), ha . . . dolgát gyorsan végzi. Azon 
kesereg (min ?), hogy . . . barátja meghalt. 

8. A jelzői mellékmondatok szerkesztése is 
könnyű. Ha fönti mondatokkal tisztában vagyunk 
s a mellékmondattal a főmondatban a mutatónév-
más után a főnevet is kapcsolatba hozzuk,, akkor a 
jelzői mellékmondatot minden nagyobb nehéz-
ség nélkül megkapjuk. Kérdései : mely, melyik ? 
Kapcsolatai : aki, ami, amely névmások. Fele-
lete : az mutatónévmás, a megfelelő viszony-
raggal. Pl. Az az ember nem dolgozik (melyik 
ember ?), aki. . . lusta. Az a tárgy tetszik 
(melyik tárgy ?), amely . . . hasznos és szép. 
Azt a fiút várjuk (melyiket ?), akitől. . . tegnap 

levelet kaptunk. Annak az asztalnak van három 
lába (melyiknek ?), amely . . . kerek alakú. Arra 
a fára repül a kakas (melyikre ?), amely . . . 
nem magas. Azon a télen havazott nagyon 
(melyiken ?), amikor... az üstököst láttuk. 
Azért a késért írtam (melyikért ?), amely . . . 
nálatok maradt. Abban a munkában talál az 
ember örömet (melyikben ?), ame'yet . . . szíve-
sen végez. 

Cikkem végére értem, azzal a tudattal : ha 
új dolgot nem is írtam, de az alárendelt öisze-
tett mondatok megszerkesztését némileg meg-
könnyítettem. 

(Csáktornya.) Zrínyi Károly. 

= Nemzetközi szocializmus az iparisko-
lában. A főváros közgyűlésén, f. hó 2-án, mint 
a Budapesti Hirlap írja, Sipos Antal inter-
pellált, hogy a mesterinas-iskolákban egyik-
másik tanító hazaellenes tanokat hirdet, a tör-
ténelmet alig tanítják, vallástant pedig épen 
nem. Piperkovics Bátor tanácsos azt a választ 
adta, hogy megtörtént, hogy egyik másik tanító 
internacionális élveket hirdet. De ennek meg-
akadályozására elegendő eszköze van a főváros-
nak. Az igazgatók legközelebb értekezletet 
tartanak s azon megvitatják a dolgot. A tör-
ténelem tanítására a jövőben nagyobb gondot 
fordítanak. Fegyelmit még nem indítottak, mert 
konkrét panaszt még nem tettek. Sipos Antal 
a válasznak csak az első részét veszi tudomásul, 
a második részt nem, mert ő fólszólalásában 
konkrét esetet mondott el. A legnagyobb vesze-
delem, hogy ha az iskolába beviszik a nemzet-
közi tanokat a hazafias szellem ápolása helyett. 
— A szociálizmus nem ellenkezik a hazafiság-
gal! — kiáltották közbe a demokraták. — Ad-
janak hát bicskát és tüzet az inasok kezébe ! — 
válaszolta az ellenzék. — Nem jó a tűzzel 
játszani, — folytatja Sipos Antal. A tanító-
ságnak rvbékét kell hirdetnie; akik nem akarják 
megtartani a hazafiságra tett esküt, akik nem 
a társadalmi békét ápolják, azokat ki kell 
botozni az iskolából, azok menjenek el jól díja-
zott izgatónak. En nem vagyok gyáros, nincsen 
műhelyem, hitvány ezerholdas sem vagyok, de 
a társadalmi béke érdekében munkálkodni 
polgári kötelességem. A konkrét esét aktái el-
tűntek as ügyosztályból. Piperkovics Bátor taná 
csos kijelentette, hogy egyes iratok elkallódtak, 
de pótolták őket. Szavazásra került a dolog s 
hetvenkilenc szavazattal hatvan ellen nem vették 
tudomásul a tanács válaszát. A demokraták 
dühösen ugrottak föl a szavazás nem várt 
eredményére. — Legalább a klerikális és anti-
szemita tanítók ellen kirukkolhatunk ! — kiál-
totta dühö:en Vdzsonyi Vilmos. — Hát már 
idáig jutot tunk? 
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A reneszánsz és az íijkor eszméi. 
(A hevesnagykúnsági ev. ref. egyházmegyei tanító-
egyesület XXIII. évi közgyűlésén tartott előadás.) 

A reneszánsz. A reneszánsz, mint eredmény 
és ok. Eszme maga a reneszánsz is. Még pedig 
egyike az egyetemes történelem legnagyobb, 
leghatásosabb eszméinek. A reneszánsz ugyanis 
átformálta a maga idején az emberek egész 
világát, sőt sok századokra egész jövendő világát. 
E hatalmas erő nevezetesen, amint századok 
multán mérlegelni lehet, legalább is egyensúly-
ban tartja azt a mérleget, melynek másik serpe-
nyőjében az egész középkor s az ókor utolsó 
szakaszának gondolkozásmódja, mozgató erői, 
világnézete s eredményei állanak. S míg amannak 
középpontja az ég, emezé a föld, amazé a túlvilág, 
emezé a természet 

És a reneszánsznak legalább is egyensúlyban 
kell tartania az említett hosszú idők egész tar-
talmát, mert az emberiség történelmét mozgató 
nagy eszmék közül a későbbiek, az eszmék 
életében is tapasztalható fejlődés törvényeinél 
fogva, rendszerint értékesebbek, tökéletesebbek 
az előbbieknél. 

Már pedig a reneszánszot megelőző idő szem-
pontjából bármennyire hihetetlennek tetszik is 
az állítás, a reneszánsz mégis fejlődésbeli ered-
mény. Ez, mert a középkor eszméinél többet 
tartalmazott ; tartalmazta ugyanis még az ókor 
fejlődésre képes eszméit. De többet tartalmazott 
az ókor eszméinél is, mert tartalmazta a közép-
kor fejlődésre képes eszméit is. 

Akik a reneszánszot a legszűkebb tartalom-
mal értelmezik, azok mai napig is azt tanítják, 
hogy az elnevezés alatt csak az ókori művé-
szetek újjászületését kell érteni, az emelkedet-
tebbek pedig már az ókor irodalmának föl-
újítását látták benne. Pedig a reneszánsz sem 
nem az egyik, sem nem a másik. 

A reneszánsz az ókorra való vonatkozásban, 
az egész ókor, illetőleg az ókorbeli két klasz-
szikus nép : a görög és római nemzetek gon-
dolkozásmódjának fölújítása. Fölújult tehát 
általa a tudomány minden világa, a művészetek 
minden ága, de föl különösen az a szabad, az 
a független vizsgálódás, mely rendre vette az 
ég boltját, a föld gyomrát, a tenger mélyét, a 
világ minéműségét s az ember rendeltetését s 
amely olyan esodálatos műveltséget teremtett, 
mint amilyet teremtett. Mire azonban az emberi-

ség időben a középkor végéhez érkezett, köz-
vetlen a háta mögött állott egy másik nagy 
kor is, egy a világot átformáló eszméjével, az 
emberbaráti szereteten alapuló keresztyén vallás 
tanításaival. 

A reneszánsz szükségkép magiba foglalta 
az őt megelőző idők legértékesebb jegyeit, 
intézményeit. Nem döntött romba, balomba 
semmit sem, de mindent a szabad vizsgálódás 
tárgyává tet t s ilyenformán lett fejlődésbeli 
eredmény, mert meggazdagodott az c- és a 
középkornak a maga módszerével vizsgált s át-
formált tartalmával, 

A fejlődésnek ezen jelensége azonban az 
evolúciónak csak módjával ismertet meg; de 
a reneszánsznak oka is van. Ez az ok a törté-
nelmi eszmék fejlődésének á'talánosan ismert 
mozgató oka: a reakció. A reneszánsznak ugyanis 
egyelőre nem volt szüksége az ókor tar talmára: 
előidézte őt a középkor formalizmusa, mely e 
kornak második harmadában delelőpontra jutott. 
Ebben az irányban az érdekelt fejlődés betető-
ződött s a reakcionárius okká változott. A túl-
tengés nyomása alatt természetszerűen és szük-
ségképen indult meg az ellenáramlat : a forma 
tagadása s a tartalom kutatása. E kutatás, 
mely végére akart járni minden dolognak, egyre 
erősebb s általánosabb igyekezetté lett s meg-
született a módszer : a szabad vizsgálódás mód-
szere s az ok és mód által pedig az eredmény : 
a reneszánsz. 

Hogy pedig a reneszánsz oka valóban reakció, 
mindennél jobban bizonyítja az újkor megfelelő 
tar tamának a középkor meg'elelő formalizmu-
sával való következetes egybevetése. Az újkor 
módszere, a szabad vizsgálódás például a Jeg-
kiélesedettebb reakció a középkor scholaszticiz-
musával szemben, hadüzenet a tekiutélv ellen. 
Tiltakozás az emberi jogokat sem nem ismerő, 
sem nem gyakorló lovagkor ellea állásfoglalás 
a renyheség, munkátlanság ellen. Állásfoglalása 
a polgárságnak, mely kalapácsával ütötte ki a 
Don Qui jötte-ok kezéből a megrozsdásodott kar-
dot. S hogy a reneszánsz csakugyan reakció 
volt, mindennél jobban bizonyítja ama tény, 
hogy kivétel nélkül azokon a pontokon tapasz-
talhatók az összeütközések jelei, amelyekben 
legjobban kifejeződött a vele érintkező, meg-
előző idők hangulata. Ezért kezdődött az újk jr 
rettenetes vallási harcokkal. Ez az összeütközés 
a reakció legbiztosabb jele, kifejezése. 
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De ilyen összeütközés tapasztalható a tudo-
mányok minden ágában, a művészetekben, a 
társtdalmi életben. Avagy Occam Vilmos, 
Pomponatius, Vauini, Reuchlin, Erasmus, Kep-
ler, Galilei, később Bacon, Hobbes nem össze-
döntői-ea scholaszticizmusnab s nem megterem-
tői-e a szabad vizsgálódáson, a természettudo-
mányon alapuló újkori filozófiának? Épígy 
maguk a természettudományok hihetetlen föl-
lendülése, új irányai nem épen ellentétei-e a 
megelőző idők szigorúan az elmélkedés alapján 
álló szótudományosságának? De igenis, ellentétei 
épúgy, mint Cimabu' és Giotto, Leonardo da 
Vinci, Bafael Santi, Michelangelo az egyoldalú 
festőművészet régebbi képviselőinek. Es épúgy, 
mint Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio vagy 
Huten Ulrich, Celtes Konrád, a Skáliger test 
vérek s mások a régebbbi latinnyelvű írók-
nak. De hadat izent a társadalmi berendezés 
is a régieknek ; a mindennapi élet régi igény-
telenségeit a fényűzés, a zárdai elvonultságot 
a nyilvános mulatozás, a lemondást a meg-
gazdagodásra való vágy, a siralom hazáját az 
örömök völgye váltotta föl. Szóval ellentéte 
mindenütt a réginek, még pedig olyan szélső-
séges ellentéte, mint amilyen ellentét volt maga 
az ok az okozattal szemben. 

Nem az tehát a reneszánsz, amit a XVI-ik 
századbeli Vasari festőművész a rinascita szóval 
jelölt, t. i. az újkori feste művészetnek a közép-
koritól való különbsége, de nem is az ókori 
művészetek újjászületése, sőt nem is pusztán az 
ókori irodalomban, sem nem az ókori teljes 
műveltség föl újítása, hanem az ó- és középkor 
összes eszméinek természetszerű s fejlődésbeli 
eredménye és összege ; s reakciója közelebbről a 
tartalomnak a forma ellenében. 

A reneszánsz következményei. A reneszánsz 
azonban csak a multakkal szemben eredmény, 
a jövendőnek már alapja, oka s hordozója egy 
égési; korszaknak, mely általa indult meg, belőle 
élt s reája támaszkodott. 

A reneszánsz bizonyára a multak tartalmá-
nak taglalásán épült föl. A kor ugyanis sorra 
vizsgálta min lázon intézményeket, eredménye-
ket, melyek a legjobban előtérben állottak s 
azokat, melyeknek súlya, nyomása alatt az ön-
tudatra ébredésnek, mint reakciónak meg kel-
lett születnie. így jutott el a kor időben és 
térben egyre nagyobb, egyre tágabb terüle-
tekre s így született meg a mind tartalmasabb 
eredmények összegezése közben a reneszánsz-
nak legértékesebb szülötte, az emberiség leg-
nagyobb kincse s az újkor tartalma megterem-
tésének módszere : a szabad vizsgálódás. 

Természetes, hogy e módszer birtokában nem 
sokáig maradhatott meg az emberiség a mul-
tak vizsgálatánál s természetes, hogy valahány-

szor az egyetemes történelem egy- egy régebbi 
eredménye vagy intézménye a szabad vizsgáló 
dás tárgyává lett, ugyanakkor egy újabb s a 
módszer természetéhez igazodott eredménnyel 
gazdagodott az újkor is. Ezért nem rombolt a 
reneszánsz, de nem is rombolhatott, gazdag-
ságának, emelkedettségének szükége lévén az 
induláshoz minél több alanyra, esetre. Ha a 
szabad vizsgálódás módszere első eredmé-
nyének a multak fölújítását tartjuk, második 
eredménye, hogy az egységes nézőpontból való 
vizsgálódás következményeként összhangzatos 
és egymást kiegészítő események sorozatává 
lett a multak egész története. A harmadik s 
reánk nézve legbecsesebb folyománya azonban, 
hogy e szabad vizsgálódás tudatára jutván ön-
magának, a gazdag tapasztalatok állán ló érté-
kesítése közben, új írtakra indult: alkotott és 
teremtett, 

A szabad vizsgálódás alkalmazásának ered-
ményeit legjobban mutatják a reneszánsz köz-
vetlen következményei, az úgynevezett talál-
mányok és fölfedezések. E találmányok és 
fölfedezések ugyanis nem újak, de a szabad 
vizsgálódás által fölújíttatva, csakhamar egy 
újkor találmányaivá s fölfedezéseivé lesznek 
és egyszersmind okaivá nagy és az egész újkor 
fundamentumát tevő tanításoknak, fölfogások-
nak s eredményeknek. Az ókor is ismerte a 
puskaport, a képsokszorosítást, az iránytűt, de 
egy új korszakra volt szükség, hogy e talál-
mányok értéket, szerepet nyerjenek, hogy esz-
közeivé váljanak a régi átalakításán s az új 
fölépítésén fáradozó embernek. Ismeretes volt 
Amerika is, de a reneszánsz nem véletlenség-
ből bukkant az új földrészre : kereste azt, mert 
tudott róla s mert szüksége volt reá 

A találmányok és fölfedezések tehát nem 
maradtak kuriozumok, átformáló eszközzé ala-
kította a reneszánsz embere mindeniket az új 
világrend megteremtésének s a régi átalakítá-
sának. A puskapor használatára fegyver készült, 
mely lerombolta a főurak addig bevehetetlen 
várait s könnyen elsajátíthatóvá tette a baj-
vívás mesterségét,^ a lovagok egyedüli meg-
különböztetőjét. Átalakult tehát a középkor 
egyik legjellemzőbb intézménye, a lovagság. A 
Gutenberg vagy a Mentei János szétszedhető 
betűi világgá röpítették a tudományt s eljutott 
az ige a gazdaghoz és szegényhez, boldoghoz és 
boldogtalanhoz. Szabaddá és általánossá lett 
tehát az addig titokzatos erő, a tudomány is. 
Az hánytű csodálatos sajátsága pedig elvette 
a mérhetetlen tenger mérhetetlenségét, összébb-
hozta az addig egymástól elválasztott föld-
részeket, embereket. 

A) A vallás szabadságának kivívása. A talál-
mányok és fölfedezések tőként elsőrendű anyagi 
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eredmények gyanánt tűnnek föl ; de az anyagi 
eredmények, a társadalmi és politikai állapotok 
megváltoztatása által, miat okok, összeszövőd-
nek a reneszánsz tisztán szellemi természetű 
következményeivel : a tudományok s a művé-
szetek újjászületésének tényeivel. A hatás azon-
ban nem mindenütt jelentkezett egyszerre s 
egyformán. A természettudományok elhanyagolt 
mezejét csak lassan lehe .ett fölmunkálni, itt az 
eredmények tehát lassan mutatkoztak; de mutat-
kozhattak volna bármily arányokban is, e téren 
csak fejlődésről lehet szó, a reakció legkisebb 
jele nélkül. 

A művészetek újjászületése már forradalmat 
okozott ugyan, de mindeme összeütközések jól 
eltitkolható csatái maradhattak volna akár-
meddig is azoknak a köröknek, amelyeknek 
birtokában volt a művészet. Sőt mi több, az 
ellenfelek elhaladhattak volna egymás mellett, 
egymásról tudomást sem véve. Más volt a vallás 
reformációja. 

A középkor abban a legszebb, abban a leg-
eszményibb, hogy a keresztyén vallás bűvös 
ereje soha nem tartot ta jobban össze a müveit 
emberiséget, mint az ő idejében. Áldozatot 
hozni az Üdvözítőnek kiszenvedett testéért, élni 
a Mindenhatónak törvényei szerirt s gondol-
kodni nz anyaszentegyház tanításainak értel-
mében, csak az uralkodó eszmék s ezek az ál'.a-
lános irányzatok. Micsoda megdöbbentően bátor 
ember volt hát az, aki merész kezekkel hozzá-
nyúlt a buzgó hiedelemnek szent és érintetlen 
várához ! ? Pedig az ilyen bátor emberek száma 
abban az arányban emelkedett, amilyen arányban 
nőtt, növekedett a reneszánsz új világnézete. És 
az egész müveit világ vagy a katholikus egyház 
kötelékébe, vagy a reneszánsz által fölidézett 
reformációhoz tartozván, e dolog tehát szük-
ségkép mindenkit érdekelt. Aki a régi egyház 
mellett kit&rtott, megrettenve szemlélte s el-
ítélte a mozgalmat, aki pedig az ú j egyház 
kötelékébe lépett, gyűlölettel tekintett vissza a 
régi hitsorsosaira. 

A harcnak tehát ki kell törnie ! Ki is tört ; ki, 
még pedig előbb a szellemiek terén, hol sorom-
póba állottak a kornak legkiválóbb szellemei, 
legnagyobb alakjai. E harc azonban csakhamar 
elhagyta első területét, a szellemiek terét; és 
magával sodorta a fél Európa lakosságát, lángba 
borítván az addig békés városokat, országokat. 

Nem arról volt e rettenetes tusakodás alatt 
szó, hogy rombadőljön az évszázadok alatt 
megeződött, nagytekintélyű régi egyház; nem, 
mert hiszen a reneszánsz semmit halomba nem 
döntött, meg sem semmisített. Hogy tört volna 
megdöntésére, megsemmisítésére annak az al-
kotásnak, mely egy hosszú korszakon keresztül 
fönntartója volt a műveltségnek, az emberiség 

legértékesebb kincsének? A reuoszánsz tehát, 
mint reformáció, csak arra törekedett, hogy 
szabaddá legyen a vallási térek en is a fölfogás, 
a vélekedés. Es ama körülmény, hogy magának 
a reformációnak számo- ágazata, anayi épen, 
amennyi arravalónak bizonyult, érvényre jutott , 
azt bizonyítja, hogy a harc csakugyan nem 
volt meddő. A reformáció által tehát tényleg 
ki vívatott a vallásszabadságnak ténye. Ez az 
eredmény pedig sokat jelent különösen azért, 
mivel e szabadság életre fakasztotta az újkor-
nak egy mísodik olyan eszméjét, mely uralkodó 
eszméjévé lett a reneszánsz momentuális hatása 
után következő teljes időknek. E második eszme, 
mely az előbbinek ikertestvére, nem más, mint 
a politikai szabadság kérdése. 

Ha tehát az újkor történeim t három feje-
zetre osztanók, az első tartalmazná a reneszánsz 
mibenlétének és következményeinek, a talál-
mányoknak, fölfedezésének tárgyalását. A má-
sodik fejezet tartalmazná a reneszánsz szellemi 
következményeinek, a reformációnak történetét 
s ezen fejezet végső eredményekép a vallás-
szabadságnak kivívását. A harmadik fejezet 
pedig foglalkoznék a politikai szabadságért, 
vagyis a jogért folytatott küzdelmek koraval. 
De ezen fölosztás alkalmából nyomban ki kel-
lene jelenteni azt is, hogy az újkor történeté-
nek tulajdonképen e harmadik szakasza, vagyis 
a politikai jogért folytatott küzdelmek teszik 
leghatályosabb, legnyomósabb részét. 

— Második közlemény a jövő számban. — 
(Budapest.) Farkas Sándor. 

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

Kinevezte: Waldner Kornélia oki. tanító-
nőt a kispesti áll. el. isk.- hoz r. tanítónővé ; 
Porkoláb József szatmárcsekei ev. ref. el. isk. 
tanítót a petőszinyei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Gáspár István gazd. szaktanítót a tóvárosi kü-
lön s'aktanítós gazd. ism.-isk.-hoz r. gazd. szak-
tanítóvá; Szöllosi Gyula oki. tanítót a nagy-
nyíresi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Baláss Elek 
oki. tanítót a hagymásláposi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Schlachter Péter wekerlefalvi róm. 
kath. el. isk. tanítót a perháti áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Blistyán Gyula oki. tanítót a német-
lipcsei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Csemiczky 
Margit oki. tanítónőt a bánrévei áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Kiirtössy Andor oki. tanítót 
a kékellői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; ffolczer 
Irén oki. tanítónőt a kolozsvári áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Fekete József és Papp Ludmilla 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a magyarfenesi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Virág 
János borsodszentistváni róm. kath. el. isk. 
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tanítót a hódmezővásárhely-külterületi áll. el. 
isL-hoz r. tanítóvá; Szanyi Ferenc beregdédai 
ev. ref. el. isk. tanítót a szádellői áll. el. isk.-
hoz f. tanítóvá. 

Jeleii állásában végleg megerősí tet te: 
Dmdarszky Radován bavanistei közs. el. isk. 
tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Pólyánszky 
László beszterczenaszódvárimgyei kir. tanfel-
ügyelőt Tor da Aranyos vármegyébe ; Kápolnay 
József tóvárosi gazd. szaktanítót a dunaföld-
vári gazd. ism.-isk.-hoz; Szabó Lajos nagy-
kanizsai áll. el isk. tanítót a szolnoki áll. el. 
isk.-hoz; Paty Nagy Julia újpesti áll. el. isk. 
tanítónőt a nagykanizsai áll. el. isk.-hoz, Tóth 
Józsefné erzsébetfal vai áll. el. isk. tanítónőt a 
kispesti áll. el. isk.-hoz ; Rozsnyai Anna soroksári 
áll. el, isk. tanítónőt az erzsébetfalvai áll. el. 
isk.-hoz és Kósa Ferencné szül. Horeczky Emilia 
pilisszentkereszti áll. el. isk. tanítónőt a soroksári 
áll. el. isk.-hoz; Révay Gyula kispesti áll. el. 
isk. tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz; Ember 
János udvarhelyvármegyei kir. tanfelügyelőt 
Győr vármegyébe ; Kuliszeky Ernő győrvár-
megyei kir. tanfelügyelőt Udvarhely várme-
gyébe; Téglás István torda-aranyosvármegyei 
kir. tanfelügyelőt Besztercze-Naszód vármegyébe. 

Végkielégítést engedélyezett : Jancs (Jani-
csek) Ödön gyertyánkúti közs. el. isk. munka-
képtelen tanítónak 930 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Sterczin Balázs 
felsőlendvai róm. kath. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 1120 K- t ; Pirovits János ballonyi róm. 
kath. munkaképtelen tanítónak évi 1120 K-t ; 
Nyers János csóthi róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 700 K- t ; Steiner Fülöp 
várnai izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1520 K-t; Kováts Alajos sárabai róm. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 480 K- t ; 
Virányi Győző nagyváradi közs. munkaképte-
len tanítónak évi 2040 K-t ; Ludvik Károly 
ószéplaki róm. kath. munkaképtelen tanítónak 
évi 1000 K- t ; Luka Tódor kis- és- nagysze-
derjesi gör. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
380 K-t ; Hideg János oláhlétai gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 560 K-t ; Fabry 
Lajos csicseri róm. kath. elagott tanítónak 
évi 820 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Zugráv János nyug. hobicza-urikányi 
gör. kath. tanító özv., szül. Stroja Máriának 
évi 300 K-t ; néh. Horváth Gyula homokbödögei 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Szatlmajer 
Franciskának évi 424 K-t, Gyula nevű kkorú 
árvájának 70 K 66 f-t, mindössze 494 K 66 f-t ; 
néh. Csomor Márton szentei róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Fogel Máriának évi 350 K-t ; 
néh. Szollár István kővágóőrsi ág. hitv. ev. el. 

isk. tanító özv., szül. Csery Franciskának évi 
507 K-t, Ilona nevű kkorú árvájának 84 K 
50 f-t, mindössze 591 K 50 f - t ; néh. Cserejs 
György békéscsabai ág. hitv. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Povázsay Teréznek évi 750 K 40 f- t ; 
néh. Bakai Károly bácsfeketehegyi nyug. ev. 
ref. tanító özv., szül. Molnár Vilmának éri 748 
K-t, Margit nevű kkorú árvájának évi 124 K 
66 f-t, mindössze 872 K 66 f - t ; néh. Péehy 
István kalocsai nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Nagy Etel Máriának évi 605 K-t, 
Ilona nevű kkorú árvájának pedig összesen 100 
K 83 f - t ; néh. Bálintff y Béla nagyfalui róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Gyürky Erzsé-
betnek évi 388 K-t, Ilona, László és Béla nevű 
kkorú árváinak egyenként 64 K 66 f-t, együtt 
193 K 98 f-t, mindössze 581 K 98 f - t ; néh. 
Lokczán József tiboddaróczi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Hannel Máriának évi 450 K-t ; 
néh. Csicsó Zsigmond mezőtúri ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Horváth Teréznek évi 700 
K-t ; néh. Torna Athanáz fugadi nyug. gör. 
kath. el. isk. tanító Teodor, Tanasie és Flóra 
nevű kkorú árváinak egyenként 100 K-t, mind-
össze 300 K- t ; néh. Bóth Lajos paárii róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Haydn Gizellá-
nak évi 565 K-t, Alajos és Gizella nevű kkorú 
árváinak egyenként 94 K 16 f-t, együtt 188 
K 32 f-t, mindössze 753 K 32 f-t; néh. SebS 
Vilmos mágócsi izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Kaliseh Katalinnak évi 450 K-t, Erzsébet és 
Hona nevű kkorú árváinak egyenként 75 K-t, 
együtt 150 K-t, mindössze 600 K- t ; néh. 
Draveczky Pál butkai róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül Prunyi Annának évi 343 K- t ; néh. 
Katrenics János nyug. biharói gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Neviezky Antóniának évi 
467 K-t ; néh. Izsó Károly erdőhegyi nyug. 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Kálmán Laurá 
nak évi 373 K- t ; néh. JBar tos János gyergyó-
tölgyesi áll. el. isk, tanító özv., szül. Mihálics 
Amáliának évi 660 K-t, Gyula, Ilona, Margit 
és Béla nevű kkorú árváinak egyenként 110 
K-t, együtt 440 K-t, mindössze 1100 K-t; 
néh. Aksámovits György adai gör. kel. szerb 
el. isk. tanító özv, szül. Szteváncsev Miiéva 
Milicának évi 762 K- t ; néh. Szauter Ferenc 
kúnbajai róm. la th . el. isk. tanító özv., szül. 
Fleischer Klárának évi 433 K-t ; néh. Stransser 
Henrik pécsi izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Goldberger Júliának évi 784 K-t; néh. Ormosi 
János lőcsei ág. ev. tanító özv., szül. Lummtzer 
Etelkának évi 775 K 60 f - t ; néh. Kucsera 
Irén nyug. törökszentmiklósi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Nevekla Máriának évi 600 
K-t ; néh. Fodor Antal őrszentmiklósi nyög. 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Olajos 
Erzsébetnek évi 300 K-t. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Több oldalról ismételten hozzánk 

intézett kérdésekre újból kijelentjük, hogy az 
1907. évi XXYII. t.-c. végrehajtása tárgyában 
kiadott Utasítás 2. §-ának a lakáspénzeket 
megállapító részében sajtóhiba van, amennyiben 
a törvény 2. §-a értelmében a 111. lakbérosz-
tályba sorozott községekben évi 360 K, a IV. 
lakbérosztályba tartozó községekben pedig évi 
300 K lakáspénz jár. A fönnebb érintett tör-
vény az 1893. évi XXVI. t.-cikket teljes egé-
szében hatályon kívül helyezi ; ennélfogva, 
tekintet nélkül arra, vájjon az iskolafönntartó 
az utóbbi törvény alapján kapott e a tanítói 
fizetés kiegészítésére vagy a korpótlék fede-
zésére államsegélyt, vagy sem, minden iskola-
fönntartónak, illetve iskolaszéknek, mely az 
1907. évi XXVII. t.- cikkben megállapított ma-
gasabb tanítói fizetés kiegészítésére, vagy a 
korpótléknak államsegély útján való fedezésére 
igényt tart és az e célból szükséges kellékekkel 
rendelkezik, a végrehajtási Utasítás 25. §-ában 
megjelölt okmányok csatolása mellett föltétlenül 
folyamodnia kell. Az Utasítás 35. §-a, mely 
szerint a fizetéskiegészítési államsegélyt már 
élvező tanítót megillető korpótlék engedélye-
zése iránt fölterjesztendö kérvényhez csupán a 
tanító szolgálati bizonyítványai csatolandók, 
csak oly esetekre vonatkozik, amidőn a tanító 
már az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján kapott 
előzőleg fizetéskiegészítési államsegélyt. Ameny-
nyiben a tanító első vagy második korpótléka 
is esedékes, a fizetéskiegészítési és korpótlék-
államsegély engedélyezéseért egy kérvényben 
lehet folyamodni. A többtanítós iskoláknál a 
folyamodványok miként való ellátása és a kér-
vénynek és a mellékleteknek fölbélyegzése 
tekintetében követendő eljárást lapunk f. é. 39., a 
tanmenet, órarend és a tankönyvi jegyzék ügyé-
ben pedig a 40. számában nyilatkoztunk. Egyúttal 
kijelentjük, hogy miután lapunk szűk tere meg 
nem engedi, hogy a már ismertetett kérdésekre 
minduntalan visszatérjünk, mostani közleményün-
ket érintő kérdésekre ezután választ nem adunk.— 
F. B. Galvács. Szíveskedjék a „Többeknek" 
c. közleményt elolvasni. — K. J. Budapest. Gazd. 
szaktanfolyam tanítónők számára jelenleg nincs 
sehol. — K. E. G. Iklad. Igen; a kérvényre 
1 K-s, a mellékletekre (amennyiben még nem 
volna rajtuk) 30—30 f es bélyeget kell tenni. — 
F. A. Keczel. Nem ismerünk olyan miniszteri 
rendeletet. — V. K. Pápocz. 1. Szíveskedjék 
lapunk 39. számának 9. oldalán a „Többeknek" 
adott választ elolvasni. 2. A fizetéskiegészítést 
kérő folyamodványban kérjék az átutalást is.— 
Arad. A Tanítók Tanácsadója című útmutató 
könyv teljesen átdolgozott új kiadása november 

hóban fog megjelenni. — I . F. Malomszeg. 
Vagyona után köteles iskolai pótadot fizetni. 
Az iskolaszéki tagválasztásnál nem képviseltet-
heti magát. A följelentéssel csak kel emetlen-
ségeket szerezhetne magának. — Haladás. 
Gyakran megüzentük már, hogy „különbözeti 
vizsgálat" alapján (mert ilyen nincs) érettségit 
tenni nem lehet. Ha az illető 4 gimn. osztályt 
sike rei végzett, osztályvizsgálatot kell tennie 
az V—VIII. osztályokról s ha ezeket letette, 
jelentkezhetik csak érettségi vi?sgálatra. — 
M. J. Koritnó. 1. Erre vonatkozólag a kir. 
tanfelügyelő úrtól kell utasítást kérnie. 2. Meg-
rendelheti bármelyik fővárosi könyvkereskedés-
ben. 3. Nem tudjuk, mit ért „egyetemi sza-
bályok" alat t? — B. A. Izbugya. Reades 
özvegyi segélydíjra csak azon nyugdíjra jogo-
sított tanító özvegyének van igénye, kinek férje 
legalább 10 beszámítható éven át szolgált és 
legalább egy évig tartott a házasélet. A gyer-
mekek azonban, teljes szegénység beigazolása 
esetén, kaphatnak segélypénzt akkor is, ha az 
elhmíyt szülő 5 évig szolgált, illetve ennyi ideig 
volt a nyugdíjintézet tagja. — W. I, 1. E kér-
désben szíveskedjék a tanfelügyelő úrhoz for-
dulni. 2. Ha a tanuló a tanév második felében 
tölti be 12., illetve a 15. életévét, köteles a 
tanév végéig a mindennapi, illetőleg az ismétlő-
iskolába járni. Ebből következtetést vonhat arra, 
hogy mily eljárás alkalmazandó azon tanulók-
kal szemben, kik a tanév első felében lesznek 
12, illetve 1.5 évesek. — Sch. Gy. Gomba. 
1. Eixe nézve az 1907. évi XXVI. t.-c. 4. 
§-ának c) pontja útbaigazítja 2. Visszamenő-
leg sem államsegély útján nem kapná meg, 
de az iskolafönntartó sem volna köteles meg-
adni. — Cs. I . Bsztandrás. Szíveskedjék a 
fönnebb hivatkozott szakaszt elolvasni. — 
K. E. Iklad és N. L R.-Űjfalu. Ha valamely 
tanító bármely oknál fogva nem tagja az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetnek, az általa oktatott 
növendékek után a 30 f-es járulék az alap 
javára nem szedendő; ha azonban az iskola-
fönntartó ily növendékek után is behajtja a 
jelzett járulékot, az 1893. évi 8376. sz. a. kelt 
rendelet értelmében szabadságában áll az iskola-
fönntartónak a befolyt összeget az iskola fönn-
tartási szükségleteire fordítani. — T. 1). 
Hédervár. Csak azon pályázati hirdetésekről 
van tudomásunk, melyek közlés végett a kiadó-
hivatalhoz beküldetnek. Más minisztériumokhoz 
tartozó ügyeknek utána nem járhatunk. — 
H. D. Uzapauyit. Véleményünk szerint a kirótt 
díjat nem a haszonélvezőre, hanem az ingatlan 
telekkönyvi tulajdonosára kellett volna kiróni. 
Miután a kivetéssel javadalmában csorbulást 
szenved, fölebbezze meg a kivetést a közig, 
bizottságnál. 
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KÜLÖNFÉLÉK, 
— A szegedi Erzsébet-szobor leleplezése. 

Hazánkban az első szobrot nébai Erzsébet 
királynénak Szeged város közönsége állította 
a maga erejéből. FehA" márványból készült a 
szobor s a Tisza partján, a Stefánia-sétatér 
árnyas bokrai közé, a legszebb belyre állították) 
ahova nem hat el az utca pora és zsivaja. A 
szobrot, mely kicsiny, nem monumentális, de 
költői, szeptember 29--ín leplezték le a király 
képviselője és a kormány tagjai jelenlétében. 
Az ünnep a Himnusz eléneklésével kezdődött, 
melyet az urak hajadonfővel hallgattak végig, 
— a királyi herceg is levette a csákóját. A 
szobor-bizottság nevében Erdélyi Béla vasúti 
felügyelő mondott rövid üdvözlő-beszédit, melyre 
a herceg, egy kis cédulát tartva a kezeben, 
így válaszolt: „Mély meghatottsággal, fájós 
szívvel tekintünk föl mindnyájan nagyasszo-
nyunk, Erzsébet királyné oly népszerű, ma-
gasztos alakjára. Egy fohász rebben el mind-
nyájunk szívéből: Nagy lelked eszményi ihlete 
legyen a jövőben is azon törhetetlen kapocs, 
mely összefűzi e nemzetet sok keserű meg-
próbáltatáson átment hitveseddel, a mi szeretett 
urunkkal, királyunkkal ! Maradj továbbra is őrző 
angyalunk te, ki áldást osztottál az életben ! 
Áldás legyei a neved, magasztos emléked ! 
Ameddig széles e hazában magyar szív dobog, 
a te nemes alakod tovább él nemzedékről 
nemzedékre, mert halhatatlan a te neved ! 0 
esászári és apostoli királyi felsége nevében el-
rendelem, hogy hulljon le a lepel!" A kormány 
koszorúját Apponyi Albert gróf vallás- és közokt. 
miniszter te t te le a következő szavak kíséretében : 
„A magyar királyi kormány nevében, melynek 
hivatása tökéletessé tenni megboldogult király-
nénk nagy művét, a nemzet és a koronás király 
egyetértésének zavartalanságát, teszem le ezt a 
koszorút örökkétartó kegyeletünk jeléül boldo-
gult Erzsébet királyné szobrának talapzatára." 

— Gróf Apponyi Albert Björnson isme-
retes támadásairól a Budapesti Hírlap munka-
társa előtt a következő nyilatkozatot tet te : 
„Björnson támadásaira semmit sem tartok 
szükségesnek válaszolni, de nem is válaszol-
hatok, mert ő csak vádol, sőt szidalmaz, anélkül, 
hogy a bizonyítéknak, a vádjai alapjául szolgáló 
ténynek csak árnyékát is mutatná. Ez az egész 
eljárás — és ezt mély fájdalommal mondom — 

annyira nélkülözi az erkölcsi komolyság kellé-
keit, hogy azzal érdemlegesen foglalkozni lehe-
tetlen. Fájdalommal mondom pedig ezt, mert 
Björnson lángelméjét régóta nagyon tisztelem 
és rosszul esik e lángelmét ilyen szereplésben 
látni. Aki a tényeket ismeri, aki engem ismer, 
csak megmosolyogja azt a vádat, amely szerint 
valamely népfajnak vagy bármely emberi lény-
nek elnyomója volnék. Az előtt az európai 
ítélőszék előtt, amelyhez Björnson idézni kíván, 
a szabadságszerető és az emberiség nagy esz-
ményeiért lelkesedő emberek ítélőszéke előtt ! öl-
emelt fővel fogok mindig állhatni ; mert abban 
a tudatban élek, hogy e szent eszményektől 
egyeden cselekedetben sem pártoltam el és 
abban a másik tudatban is, amelyet Björnson, 
ha komolyan számot vet magával, talán irigyelni 
fog tőlem : hogy soha könnyelműen nem vádol-
tam embertársamat." 

— Ket tős tanítói jubi leum. A pozsonyi ág. 
h. ev. egyházközség tanítói testülete a mult héten 
egy rendkívüli értekezlet keretében lélekemelő 
módon ünnepelte Putz Mihály és Schreiner Adolf 
tanítókat, akik ezidén töltötték be jelenlegi 
állásukban való működésüknek huszonötödik 
évét. Frűhivirth Samu elnöklő igazgató, miután 
meleg, elismerő szavakban méltatta a két jubiláns 
érdemei'", a tantestület ragaszkodásának jeleül 
Putz Mihálynak egy szép pecsétgyűrűt, Schreiner 
Adolfnak pedig egy díszes kivitelű gyümölcs-
tartót nyújtott át, mindkettőn ezzel a fölirattal: 
„Emlékül kartársaidtól". 

— Gyűlések. Trencsén vármegye általános 
tanítótestülete tizedik naggyűlését 1907. évi 
október hó 15-én Trencsénben tar t ja . — A 
Győrvidéki Tanítóegyesület közgyűlését nem 
október 5-én, hanem október 19 én tar t ja meg. 

Szerkesztői üzenetek. Z. T. Hátszeg. Sajnál-
juk, de mi ilyen dologban semmit sem tehetünk. — 
P. J. Sz. Mással töltötték be. — S. J. Ohababisztra. 
52.647. sz. a. most van döntés alatt. — X. J. Hölak. 
Tarthat ; az nem zugiskola. — Gr. I. Máramaros-
sziget. Nem tudjuk. — R. M. Eúncsorba. Várja meg 
az iskolaszék folyamodványának elintézését. — T. J. 
Buglócz. Külön kérvényen kell kérni ; a mellékletek 
már többször föl voltak sorolva lapunkban ; szíves-
kedjék utána nézni. — K. K. Egy kérvényen is kér-
hetik, ha mindkét fél aláírja. A valódi okot kell el-
mondani. — B. B. Alag. A lap expediálásához semmi 
közünk sem lévén, levelét áttettük a kiadóhivatalhoz, 
ahová voltaképen fordulnia kellett volna. 

Tartalom : A névmagyarosításról. Szabó Elemér.— 
Néhány szó egy „Indítványához. Kapy Rezsó. — Az 
újságolvasás a nevelés szolgálatában. — Az alárendelt 
összetett mondatokról. Zrínyi Károly. — Nemzetközi 
szoeiálizmus az ipariskolában. — Szünóra : A rene-
szánsz és az újkor eszméi. Farkas Sándor. - Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK 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 a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák é s tanítóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A h i 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, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted répzét 
tevő petit nyomású és egyhasábú Bora 1 korona. 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, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA 1. KAR., ISKOLA-TÉR 3. Kéziratokat nein ad/uxik vissza 

A „Néptanítók Lapja'4 t. olvasóinak. 
A Néptanítók Lapjának szellemi irányításával, főszerkesztői m i n ő -

ségben, Benedek Elek urat bíz tam meg , s ugyanakkor in tézkedtem, hogy 
a lap edcligi é rdemes szerkesztője kiváló tehe tségé t , tudását , gazdag 
tapasztalatai t a vezetésem ala t t álló minisztérium népokta tás i osztályában 
értékesítse. 

E változás alkalmával Ujváry Béla úrnak a lap szerkesztésében 
k i fe j te t t munkásságáér t me leg el ismerésemet fe jezem ki, s egyben ké rem 
a Néptanítók Lapja t . olvasóit, hogy a lap új szerkesztőjét azzal a biza-
lommal fogadják, mely őt írói múlt jánál , a magyar t a n ü g y és a tan í tók 
érdekeinek szolgálatában e d d i g is k i fe j te t t nemes munkásságáná l f ogva 
mél tán megilleti . 

A tanítók az új szerkesztő személyében egy régi és kipróbál t 
bará t jukkal találkoznak, ki bizonyára ebben az ál lásában is m e g fog ja 
óvni meggyőződésének függet lenségét , érzelmének melegségét , és k íván-
ságommal megegyezőleg, az általános művel tség és a szaktudás te r jesz-
tésén és mélyí tésén elfogulat lan tárgyi lagossággal f o g dolgozni. 

Budapest , 1907 . évi október hó 12-én. 

Apponyi Albert, 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

miniszter. 
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Üdv az olvasónak. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

úr kitüntető bizalma a Néptanítók Lapja 
élére állított. Saját szavai szerint : a lap 
szellemi irányításával bízott meg. Aki 
valamennyire ismeri multamat, termé-
szetesnek találja, hogy örömmel vállal-
tam a munkát, melynek végzésére az a 
miniszter hívott el, kinek nemzeti poli-
tikája a könnyen lelkesülő ifjúkorban 

- hódított meg, s kinek politikáját, e poli-
tikának nemes tartalmát és szellemét 
ma, őszülő fejjel is, az ifjúkor lelkese-
désével követem, s a hol tér nyílik rá, 
gyenge tehetségem szerint hirdetem. 

Ez a politika már rég a művelt ma-
gyarság politikája. Ez a politika fölébe 
emelkedett a pártpolitikai tekinteteknek. 
Ennek a politikának vezető gondolata 
a nemzeti állam teljes és tökéletes ki-
építése, oly alapokon, oly erős falakkal, 
hogy nemcsak a közel, de a messze idők 
változásait is megrendíthetetlenül állja ki. 
Fölépítvén a nemzeti állam épületét, meg-
marad állandó feladatnak az őrállás s ezt a 
nagy feladatot csak a műveltség, a nem-
zeti szellemű műveltség erejével teljesíthetjük. 

Nemzeti szellemű műveltség : eimek 
szolgálatába akarja állítani a miniszter 
a Néptanítók Lapját is, visszaadván ezzel 
a lapot igazi rendeltetésének. Nem mon-
dok újat azzal, hogy a hivatása magas-
latán álló tanító nem elégedhetik meg 
azzal a munkával, mit az iskolában 
végez ; kint az életben az iskolaival 
egyenrangú, sőt egy s más tekintetben 
fontosabb feladatok várnak reá. Felada-
tok, melyeknek végzésére nem elég a 
lelkesség. Aki harcba indul, annak fel 
kell fegyverkeznie s arra a harcra, 
melyre a magyar néptanítót hivatása 
küldi, az apostoli lelkességnek, a nemes 
hevületnek, az erős nemzeti érzésnek 
fegyverei mellett, fel kell fegyverkeznie 
az általános műveltség fegyvereivel is. 
Hogy ez az általános műveltség csak 
nemzeti szellemű lehet: ez oly igazság, 
mely mintegy velünk születik. Am nem 

szabad felednünk, hogy e velünk szüle-
tett, velünk fejlődött, lelkünk mélyén 
meggyökeredzett nagy igazságnak várát 
a megtévelyedettek egész tömege ostro-
molja szüntelen, s ezt az ostromot vissza 
kell vernünk. Jelszavakra nem válaszol-
hatunk csupán jelszavakkal, s ha a 
megtévesztésre szánt jelszavak a meg-
állapítottnak vélt igazságok köntösében 
jelennek meg, nekünk, kik természetes 
igazainkat védjük, nem csupán érzésünk, 
de tudásunk erejével is meg kell vívnunk a 
harcot, mely hogy a nemzeti eszme diada-
lával végződjék, igazán csak tőlünk függ. 

A magyar tanítóság előtt gyönyörű 
feladat áll, s ha hivatásának teljes tuda-
tára ébred, megbecsülhetetlen munkát 
végezhet akár mint vezető, akár mint 
közkatona. Az államkormányzat bizony-
nyal elsőrendű feladatnak ismeri, hogy 
a néptanító mindenképen fölfegyver-
kezve szolgálhassa a nemzet szellemi és 
gazdasági haladásának, megerősödésének 
ügyét, viszont a tanítóságnak meg kell 
mutatnia, hogy a fegyverekkel bánni tud, 
hogy műveltsége az új idők nagy kér-
déseinek megértésére s helyes megítélé-
sére képesíti. 

Az én elhívatásom az, hogy a Nép-
tanítók Lapjában, szövetkezvén a jók leg-
jobbjaival. a nagy nemzeti feladatok 
szolgálatára készítő szellemi táplálékot 
nyújtsak a magyar tanítóságnak. Erre 
hívott el a miniszter úr, s erőm, tehet-
ségem mértéke szerint eleget óhajtok 
tenni a kitüntető bizalomnak. Ezt a 
munkámat, itt, e lapnak élén, -— eleve 
is bejelentem — Apponyi Albert gróf 
úr miniszterségének idejéhez kötöttem. 
Tettem ezt azért, mert az ő nemzeti 
politikájának, e politika irányának, lel-
kének, szellemének minden időkben híve 
voltam s csak természetes, hogy ettől 
egy hajszálnyira is eltérőt, vagy épen 
ellentétest követni vagy hirdetni kép-
telen volnék. 

. . . Üdv az olvasónak! 
Benedek Elek. 
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Az iskolán kívül eső közoktatás. 
Irta: Jancsó Benedek. 

L 
Aki a magyar közművelődés, különösen 

pedig a népműveltség fejlődését és jelenlegi 
állapotát tárgyilagosan bíráló szemmel vizs-
gálja, kénytelen megállapítani, hogy iskoláink 
szervezete államiságunk sajátos fejlődése követ-
keztében és társadalmunk gyorsabb átalakulása 
mellett nem alkalmazkodhatott az élet köve-
telményeihez annyira, amennyire kellett volna. 
Népoktatásunk jelenlegi helyzetében még a 
tankötelesek teljesszámú iskolázását sem biz-
tosíthatja. Falusi népünk életviszonyai miatt, 
a hiányos és szakgatott iskolalátogatás követ-
keztében. az iskolai tanítás eredményei általá-
ban fogyatékosak. De e fogyatékos tanítási 
eredményeket is kockáztatja, sőt teljes elhomá-
lyosítással fenyegeti a népiskola elvégzése után 
a folytonos továbbképzés eszközeinek majdnem 
teljes hiánya. 

E hiányok iskolázásunk minden fokán, a 
közép- és főiskolai oktatásban is érezhetők, de 
sehol sem annyira, mint épen a népoktatás és, 
ami vele egyenlő jelentőségű, a népmüvelődés 
körében. Az összes polgári népességnek csak 
ötvenegy százaléka tud írni és olvasni. Negy-
venkilenc százalék analfabéta. Szomorú és saj-
nálatos dolog volna ez más körülmények 
között is. De kétszeresen elszomorító, sőt meg-
döbbentő a jelenlegiek között, mikor az álta-
lános szavazati jog megvalósítása már a küszöb 
előtt áll. Mikor a nép nagy tömege nemcsak 
egyszerű gazdasági és társadalmi faktor, hanem 
ma-holnap a politikai hatalomnak osztályos 
társa, ha nem kizárólagos birtokosa is lesz. 

De napról-napra nyilvánvalóbbá lesz, hogy 
az az elemi népműveltség, amelynek puszta 
eredménye és ismertető jele az írni-olvasni 
tudás, egyáltalán még nem elegendő arra, 
hogy a nép nagy tömege, — amelynek az élet-
fejlődése az általános szavazati jog segítségé-
vel a politikai hatalomban való teljes részvé-
telt fogja biztosítani — belevonassék a nemzeti 
közművelődés keretébe s ily módon megsze-
rezze nemcsak a politikai jogok gyakorlatához, 
hanem gazdasági boldogulásához is a szüksé-
ges erkölcsi és értelmi készültséget. 

Nehogy azt gondoljuk, hogy népmüvelődésünk 
e nagy bajai és fogyatkozásai csupán speciá-
lis magyar betegségnek mondhatók. E tekin-
tetben nem sok különbség van, a legelőhala-
dottabb nyugati nemzeteket tekintve sem. Az 
iskolai oktatás, eredményeit és hatásait tekintve, 
sehol sem elégíti ki teljesen az élet követel-
ményeit. Alig egy pár 'nap előtt konstatálta 
ezt a francia népoktatásra vonatkozóan a Le 

Journal című francia lap hasábjain egyik igen 
kiváló francia publicista, Pierre Baudin, „Az 
iskola jövőjéről" írott vezércikkében. Miután 
megállapítja, hogy a francia elemi tanítás oly 
mértéket ád az egyén kezébe, amely, az élet 
föladataira alkalmazva, nem az igazi, azt mondja, 
hogy a pedagógusok, politikusok és a publi-
cisták föladata megvilágítani a jövő iskolájá-
nak azt a megoldandó föladatát, amely a követ-
kezőkben foglalható össze : hogyan kell igazi 
férfit és nőt nevelni ? Olyan lényeket, kik saját 
korukat, a munka szükségét és szerepét a 
termelésben ismerik. Kiknek teste és lelke a 
munkához van kötve. Cselekvő férfit és nőt , 
az erő és gondolat közvetítőit, hogy végül a 
maguk összességében szociális egységet alkos-
sanak a gondolkozó és cselekvő világegyetem-
ben. Olyan tanítást szervezni, amely a nép 
gyermekét előkészíti az életre és kezébe adja 
azokat az eszközöket, amelyekkel önmaga s a 
társadalom iránt való anyagi és szellemi köte-
lességeit teljesítheti. 

Az iskolai oktatás hiányosságát, tévedéseit 
ós elégtelenségét azonban a nyugati nagy 
nemzeteknél nemcsak kritikailag állapították 
meg, hanem pótolni és megjavítani is igye-
keztek, elsősorban azzal, hogy részint társa-
dalmi úton, részint az állami hatalom és a 
törvényhozás segítségével szervezték az iskolán 
kívüleső közoktatás egész rendszerét. A pél-
dát erre az angolok adták. Követték őket a 
franciákkal ós a németekkel egyetemben a 
skandináv nemzetek: a dánok, svédek és nor-
végek. A külföldi példa nálunk sem maradt 
követők nélkül. Az iskolázatlan felnőttek okta-
tását már évtizedek előtt feladatuknak ismerték 
a Budapesti Népoktatási Kör s a példájára 
keletkezett hasonló társadalmi egyesületek, 
amelyek azonban a társadalom részvétlensége 
miatt nagyobb hatással nem működhettek. Az 
iskolán kívüleső oktatás előmozdítására ala-
kultak meg, mint társadalmi szervezetek, a 
Népszerű Főiskolai Tanfolyam, a Szabad 
Liceum, az Erzsébet Népakadémia és az Uránia. 
Dicséretes és elismerést érdemlő munkásságot 
fejtettek ki e szervezetek, de egyenként sok-
kal szűkebb körre korlátozottan és c :ekélyebb 
anyagi eszközökkel rendelkezve, hogy sem 
megalkothatták volna az iskolán kívüleső köz-
oktatás ama rendszerét, amely feltétele és 
biztosítéka a nemzeti élet egész körére való 
hatásnak. 

Hogy az iskolán kívüleső közoktatás szer-
vezése nem pusztán társadalmi, hanem az 
állam elsőrendű közművelődés-politikai feladata 
is, azt közoktatásügyi minisztereink közül leg-
elsőnek Apponyi Albert gróf ismerte fel. Folyó 
évi május tizenharmadikán két leiratot adott 

43* 



890 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 5. SZÁM. 

ki. Egyiket a közművelődési házak tárgyában 
a Múzeumolt és Könyvtárak Főfelügyelőségéhez 
küldötte, a másikat pedig az Országos Közok-
tatási Tanácshoz, hogy az iskolán kívüleső 
közoktatás szervezetét tegye tanulmánya tár-
gyává s e tanulmány alapján dolgozzon ki 
tervezetet arra vonatkozóan, hogy miként 
kellene az iskolán kívüleső oktatást szervezni ? 

Az iskolán kívüleső közoktatás kérdésével, 
az úgynevezett szabadtanítással a magyar 
közművelődés azok a munkásai is behatóbban 
kezdettek foglalkozni, akik e közoktatás külön-
böző társadalmi szervezeteiben megelőzően igen 
tiszteletreméltó tevékenységet fejtettek ki. 
Március 22-én Beöthy Zsolt elnöklete alatt 
előkészítő bizottság alakult, amely elhatározta, 
hogy az 1907/8. iskolai év kezdetével Pécsett, 
a kiállítás keretében az összes érdekeltek rész-
vételével Szabadtanítási Kongresszust tart. 
Azért, hogy ezt az ügyet kiemeljék eddigi 
elszigeteltségéből, függetlenítsék egyes buzgó 
emberek attól az esetleges áldozatkészségétől, 
melyre eddig úgyszólván egyedül volt ráutalva. 
Hogy e kongresszus segítségével a magyar 
társadalmat felvilágosítsák, hogy tulajdonképen 
egy nagy nemzeti ügyről van szó, amely iránt 
mindenkinek kell érdeklődnie s amelyben 
közreműködni a magyar értelmiségnek haza-
fias kötelessége is. 

Ez előkészítő-bizottság, később kiegészítve 
magát a magyar közélet, tudomány, irodalom 
és az iskola több érdemes munkásával, a kon-
gresszus munkaprogrammját a felolvasások soro-
zatában akként állította össze, hogy azokból 
a vitatkozásokból és eszmecserékből, amelyek 
e felolvasások alapján fognak keletkezni, az 
iskolán kívüleső közoktatás egész rendszeré-
nek vezérelvei levonhatók és összeállíthatók 
legyenek. Október 2—6-ig tartotta Pécsett e 
kongresszus üléseit. Az a vitatkozás és eszme-
csere, amelyre e kongresszus alkalmul szolgált, 
egyike volt kétségkívül nemcsak a legérdeke-
sebb, de a legmélyebb jelentőségű szellemi 
tornajátékoknak is, amik valaha hasonló 
módon nálunk lezajlottak. Az iskolán kívül-
eső oktatás rendszerére és szervezésére kézzel-
fogható és közvetetlen haszonnal azonban a 
szociáldemokrata-párt részvétele következtében 
nem járt.. Pusztán negatív tanul-.ágok vonha-
tók le belőle. Elsősorban az, hogy az iskolán 
kívül való tanítás áldás helyett mekkora vesze-
delem forrása lehet akkor, ha valamelyik szélső 
polit ti kai párt kezeibe jut és annak céljait fogja 
szolgálni, az egyetemes nemzeti és állami érde-
kek rovására. 

Meghatározandó mindenekelőtt az iskolán 
kívüleső oktatás célja, még pedig a társada-
lom különböző rétegeinek közművelődési szük-

ségleteihez való viszonyához mérten, mert 
csak e cél szabatos meghatározása után tudjuk 
megállapítani azokat az elveket, amelyek ez 
oktatás országos szervezetében zsinórmértékül 
szolgálnak. 

Az iskolán kívüleső tanítás feladata : első-
sorban kiegészíteni a népoktatási intézetekben 
megszerzett elemi képzettséget. Azt tovább-
képzés alakjában mentől általánosabbá tenni 
és segítségével népünket mentől inkább bele-
vonni a nemzeti közművelődés keretébe s ily 
módon neki megadni gazdasági boldogulásához 
is a szükséges értelmi és erkölcsi készültséget. 
Másodsorban való, de azért az előbbivel tel-
jesen egyenrangú feladata : fejleszteni és ki-
egészíteni társadalmunk azon rétegének művelt-
ségét, amelyik az eleminél magasabb képzett-
séggel — többnyire csak négy polgári vagy 
középiskolai osztályban szerzett előtanulmány-
nyal — működik a gyakorlati életpályákon. És 
harmadik sorban, betetőzőül, a társadalom 
tudományos képzettségű rétegeit : a teljes 
gimnáziumi, szakiskolai és akadémiai tanfolya-
mokat végzetteket megismertetni azokkal a 
különböző eszmeáramlatokkal, politikai, gazda-
sági és közművelődési irányokkal, amelyek 
együttesen alkotják a tudományosan képzett 
és filozófiailag gondolkozó, modern műveltségű 
ember eszmevilágát. 

E hármas feladatnak megfelelően, az iskolán 
kívül eső oktatás is három részre t agolódik, 

(Folytatása köv.) 

Irodalmi műveltségünk. 
(—ó—) A természettudósok állítása szerint 

a nap nélkül a földön sivárság, kietlen csend 
volna. A belőle kisugárzó fény és meleg vál-
tozik át itt alant színné, hanggá, illattá, moz-
gássá. Hasonló nagy munkát végeznek az írók 
és tudósok, költők és művészek is. Az ő alko-
tásaikból kisugárzó fény és erő útat jelölnek 
ki az emberiségnek, bizonyos magaslatra ragad-
ják, honnan a világot másnak látja, mint az-
előtt. Az ő alkotásaik müvelik ki lelkünket 
annyira, hogy a való világ eseményéi, a ter-
mészet szépségei nem kerülik el többé figyel-
münket. És mégsem foglalkozunk eleget az 
irodalommal és művészettel. A mai kor embe-
reinek túlnyomó többsége vakon és süketen rohan 
az élvezetek felé, s míg lihegve, fáradtan, 
kimerülve előre tör. megfeledkezik arról, hogy 
az igazi élvezetben azért nincs része, mert 
füle érzéketlen a hangok harmóniája iránt, a 
valódi gyönyörűséget azért nem találja meg, 
mert szeme nem látja meg a természet szép-
ségeit, a művészek alkotásait. A természet 
érzékszervekkel ruházott föl bennünket, hogy 
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a külvilág eseményei tudomásunkra jussanak, 
csak rajtunk áll, hogy érzékszerveinket, hogy 
lelkünket annyira tökéletesítsük, hogy a leg-
kisebb hatásra is reagáljanak. A hang szép-
ségét az fokozza, hogy számtalan mellékhang 
olvad össze harmonikusan; az események, a 
külvilág tárgyainak, a művészek és írók alko-
tásainak nagyságát az határozza meg, képesek-e 
lelkünkben egy képsorozatot s vele kapcsolatban 
érzelmeket kelteni. A lélek elraktározza a 
hatásokat s csak meg kell érinteni a hozzájuk 
vezető űtat, csodálatos gyorsasággal kelnek 
életre emlékeink, hogy a kívülről jövő hatás 
nagyságát fokozzák. Mintha lelkünk egy cso-
dálatosan tökéletes hangszer volna, mely a 
művész kezének hatása alatt gyönyörű hango-
kat ád, s mennél többet játszanak rajta, annál 
több húrja lesz. Legnagyobb hatásuk van ter-
mészetesen a költőknek és íróknak. Az ő sze-
mük élesebben lát, az ő kalauzolásuk mellett 
olyan dolgokat is észreveszünk, melyek a mi 
figyelmünket elkerülték volna. Az ő műveikben 
egy álomvilág fog körül bennünket s az álom-
világon keresztül mégis tisztábban látjuk a 
valót. Ivépzelőerejök megnépesíti s megeleveníti 
még a természeti tüneményeket is. Ha a lemenő 
napot nézzük, nem egyedül a színek gyönyör-
ködtetnek, hanem Petőfi költeményének hatása 
alatt megjelenik előttünk a száműzött király, aki 
— fején véres koronájával — bánat, kétségbeesés 
és düh érzésétől eltöltve, még egyszer vissza-
pillant elveszett birodalmára. Es minél nagyobb 
az olvasottságunk, annál messzebbre kalan-
dozunk. Talán megjelennek előttünk a törté-
nelem száműzött és szerencsétlenül járt királyai, 
elvonul előttünk tragikus sorsuk, lelkünk meg-
telik az emlékezés képeivel. Csak egy dolgot 
említettem, de így vagyunk mindennel. A 
minden irányban kiművelt lélek hasonló ahhoz 
a völgyi úthoz, melyet minden oldalról magas 
hegyek zárnak be. Csak egy kiáltás kell, csak 
egy puskalövés, hogy a környező hegyekről a 
visszhang százszorozva hozza vissza a hangot. 

Csodálatos, hogy a legnagyobb élvezetre, 
az olvasásra, buzdítanunk kell embertársainkat. 
És buzdításunk nem jár mindig sikerrel. 

Azt kell tapasztalnunk, hogy nálunk igen 
keveset olvasnak az emberek. Fiatal korukban 
még kénytelenek vele, rákényszeríti őket az 
iskola, de ha kilépnek az életbe, a kenyér-
keresés gondja rájuknehezedik, alig törődnek 
műveltségük gyarapításával, fejlesztésével. A 
könyvkiadók és terjesztők bámulatos sikereket 
tudnak ugyan felmutatni, de a sikerek nincse-
nek egyenes arányban műveltségünk nagyobbo-
dásávaí. A vásárolt könyvek néhány divatos 
író munkáját nem számítva, túlnyomó több-
ségben szakmunkák és díszművek. Az előbbi 

művek elterjedésének még örülhetünk, mert 
legalább azt mutatják, hogy a lelkiismeret, a 
szükség, az élet rákényszeríti embereinket, 
hogy szakjaikban kiműveljék magukat, a szebb-
nél szebb kötésekben megjelenő díszművek 
azonban alig terjesztik az irodalmi műveltsé-
get, rendesen vázákat vagy díszmunkákat 
helyettesítő dísztárgyakképen foglalnak állandó 
lakást a könyvszekrények gondosan elrendezett 
soraiban, vagy az orvosok elfogadótermében 
üti fel őket egy-egy unatkozó beteg. A többi 
munkákat csak az iskola fogyasztja. Pedig 
bármennyire belemerül is valaki bizonyos szak-
tudományba, szüksége van széles látókörre, ki-
művelt elmére, ízlésre ; ezeket csak olvasással 
sajátíthatja el. A csillagok kis ragyogó tes-
tecskéknek, a hold sápadt, lapos égi testnek 
tűnik föl előttünk. Ha messzelátóba nézünk, 
már oly dolgokat tapasztalunk rajtuk, melyek 
a következtetések és ismeretek egész bámula-
tát élesztik bennünk. Körülbelül így vagyunk 
a természet jelenségeivel, a művészi alkotá-
sokkal, az írók és tudósok munkáival is. Míg 
ők új érzelmeket, tudást, tapasztalatokat rak-
tároznak el lelkünkben, csak régebbi olvas-
mányaink alapján értjük meg igazán a bennük 
levő gondolatokat, érezzük át valóban a nyo-
mukban keletkező érzéseket. Mennyivel nagyobb 
élvezet írók, költők vezetésével bejárni a mul-
tat, jelent és jövőt, mintha magunk indulurk 
el s ki nem művelt lelkünk köré egy ködfátyol 
van terítve, melyen keresztül gyakran unal-
masnak, egyhangúnak, sivárnak látjuk az életet. 

Az emberiség többsége nem törekszik iro-
dalmi műveltségre, pedig igen kevés azoknak 
a száma, kiket nem lehet rászoktatni az olva-
sásra. Az ember nemcsak a rossz szokások-
nak a rabja, hanem a jóknak is. Miért ne 
lehetne e tulajdonságra építeni ? Ha az annyi 
szerencsétlenséget hozó alkoholhoz, kártyához 
s más szenvedélyekhez gyakori élvezés folytán 
annyira hozzászoknak, hogy később a leg-
nagyobb erőfeszítés is gyakran sikertelen 
marad a szenvedély leküzdésében, hozzá lehet 
szoktatni a serdülő lelket nemesebb élvezetek-
hez, az olvasáshoz is. A legtöbb gyermeknek 
csak az alkalmat és jó könyvet kell nyújtani, 
hogy többé el ne tudjon szakadni a betűtől, 
a többiek csekély habozás és nehézség után 
szintén hozzászoknak az olvasáshoz. Egy kis 
fáradságtól nem kell visszariadniok a gyermek 
nevelőinek. A dohányzás, az alkohol első alka-
lommal majdnem kivétel nélkül undort kelt 
abban, aki él vele s mégis, annyi küzdelem 
mellett is, az emberiség nagy része megszokja és 
később gyönyörűséget talál benne. Az olvasás 
— ha megfelelő olvasmányt nvujtnnk a gyer-
meknek — csaknem kivétel nélkül már kez-
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detben szórakozást okoz, élvezetet ad, lassan-
ként pedig oly álomvilágot teremt az olvasó 
lelkében, hova elmerül megpihenni, melynek 
alakjai összefolynak a való élet alakjaival s be-
folyásolják tetteit, megnyitják]előtte a világ szép-
ségeit A könyvek közönséget hódítanak maguk-
nak, mi csak a lehetőségről gondoskodjunk, hogy 
a könyv és az olvasóközönség találkozhassanak^ 

Nem régen volt az az idő, amikor a buda-
pesti Opera előadásai félig üres házak mellett 
folytak le. Ma már az Operának hatalmas és 
állandó közönsége van. A most felnőtt fiatalok 
túlnyomó részben már zeneileg műveltek. Ami 
megtörtént a zenével, az megtörténhetik az 
irodalommal is. Hisz sokkal többen vannak, 
kiknek természetüknél fogva nincs fogékony-
ságuk a zene iránt, mint azok, kiknek lelke 
nincs arra alkotva, hogy az irodalom és művé-
szet alkotásaiban gyönyörködjék. 

A jövendő nemzedéknek a felállított és 
felállítandó könyvtárak sokasága folytán ked-
vezőbb helyzete van, mint a mainak. Csak a 
társadalomnak kell műveltebbnek lenni, hogy 
irányíthassa. A mai nemzedék, elhagyva isko-
láit, megelégedett azzal, hogy munkáját jól-
rosszul elvégezve, kicsinyes gyönyörűségeket 
hajszolt s búcsút mondott örökre az iroda-
lomnak. Egy-egy lelkében fölmerülő verssor, 
egy-egy kedves olvasmányának alakjai azok, 
melyek életében végigkísérik. Ujakkal nem 
termékenyíti meg lelki világát s valósággal 
mindennap egy nótát felejt, mint a vén cigány. 
Nem lehet egyedül őt okolni érte. Az iskola 
végeztével ifjúságunk nagy része kis városokba, 
falvakba kerül, hol egy darabig élnek még 
vágyai, megvannak még törekvései, aztán 
belemerül azokba a kisvárosi élvezetekbe, 
melyek később egyedüli örömét, szórakozását 
alkotják. Olykor-olykor elfogja a vágy a meg-
ízlelt irodalmi gyönyörűségek után, de ez már 
csak időleges. Könyv nem volt, könyvtárnak 
régebben híre-hamva sem volt, elszokott az 
olvasástól s a műveltségnek még azon a fokán 
sem maradt meg, amelyen fiatal korában 
állott. S ez nem egy társadalmi osztálynak, 
nem is a vidéknek a baja, hanem az egész 
országnak. Mert míg a falusi embert a 
könyvhiány, a művelt társaság hiánya szinte 
rákényszerítette (természetesen csak a több-
ségről beszélek), hogy művelődése szinte derék-
ban törjön meg, a városi embert az élettel 
való igazi élethalál-harc akasztotta és akasztja 
is előhaladásában. Ebben a harcban áldozatul 
kellett dobni azt a nyugalmat, azt a szabad 
időt, melyet irodalmi műveltségünk fejleszté-
sére szeretnénk fordítani; s munkától kifá-
radva, meg nem frissülve panaszkodunk az 
élet hiábavalóságáról, gyötrelmeiről. 

Mi halandók vagyunk, de a nemzet örökké-
valóságra született. H a elbukik, rabságba jut, 
elsősorban nem azt a nemzedéket kell hibáz-
tatni, amelynek életében a katasztrófa bekövet-
kezett, hanem azt, amely fölnevelte őket. 
Nekünk elsősorban a jövő nemzedékről kell 
gondoskodnunk, azt kell testben-lélekben erő-
sebbé, kitartóbbá nevelni magunknál. De hogy 
ezt elérhessük, szükségünk van nemcsak a tanító-
ság, hanem az egész magyar társadalom együttes 
munkájára. Szükségünk van műveltebbé tennünk 
a mai nemzedéket, hogy remélhessük egy mun-
kásabb, műveltebb nemzedék fölserdülését. 

A reneszánsz és az újkor eszméi. 
ívta: Farka» SAndor. 

— Második közlemény. — 
Az újabb kornak a politikai szabadságért 

vívott nagy harca nem visszahatása a közép-
kori császárságnak. Nem, mert a politikai 
abszolutizmus uralma nem a hűbériség korába 
esik. A hűbériség alatt tulajdonképen nem is 
fejlődhetett az állami élet legfőbb szerveiben 
kifejeződő rendszeres abszolutizmus. A feudá-
lizmus szeniora ugyanis valóságos fejedelem 
volt lefelé s viszont az allódiumok urai, a 
szabadbirtokosok pedig egyáltalában nem vaza-
lusok fölfelé. A hűbéres államokban a főurak 
a legtöbbször kiragadták a király kezéből a 
hatalmat, ha pedig nem így történt a dolog, 
annak nem az intézmény az oka, hanem az 
egyén. A középkorban tehát voltaképen úgy 
állott a dolog, hogy abszolutisták a szeniorok, 
föltétlen alattvalók pedig a parasztok. Azaz a 
választófal nem a király s a nemzet között 
állott fönn, hanem a nemzet két említett 
tagozata között : az úr s a jobbágy között. 
Az újkornak ama részében tehát, amelyben 
a politikai jogokért folytatott küzdelmek meg-
kezdődtek, azaz a reneszánsz nagy mozgalmai-
nak közepette, az uralkodók indították a 
harcot, még pedig igen sokszor a parasztság 
támogatása mellett, hogy kiragadják a főurak 
kezéből a hatalmat, a jogot. Ez az idő 
az újkor harmadik fejezetében a fejedelmi 
abszolutizmus kora. Ámde ebben a korszakban 
már teljes nagyságában kibontakozott a vallás 
szabadságának nagy eredménye. Könnyű volt 
tehát az abszolutizmus hatása alatt, mint 
reakcióé alatt, a politikai szabadság gondolatá-
nak megérlelődnie. Könnyű volt s meg is 
érlelődött. De az ez alapon következő mozga-
lomban már nem a nép tagozatai állottak 
egymással szemben : ellenfelekké lettek az ural-
kodók s az alattvalók. 

De vegyük sorra az eseményeket. 
Ismert dolog, hogy az újkor fejedelmi 
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abszolutizmusa Franciaországban, Bourbou 
Henrik uralkodása idején kezdődött. De kez-
dődhetett volna akármelyik államban, a viszo-
nyok egyformák voltak majdnem mindenütt. 
A feudálizmusnak a hűbérurakra nézve szaba-
dos kereteiben a királyi egységes hatalommal 
ellentétes állapotok uralkodtak már a középkor 
végén. A reformáció még jobban növelte a 
bajokat. Növelte, mert már abban az időben 
nemcsak a főurak hatalma és egyenetlensége 
miatt forgott veszedelemben az államok egy-
sége. Előmozdította a daraboltságot, a széjjel-
húzást a felekezetek között lévő különbség is. 
A kitörő háborús idők alatt pedig kalandos és 
sokhelyütt erkölcstelen mozgalmak indultak 
meg; ingalag és fegyelmezetlen lett tehát a 
legtöbb országnak politikai és társadalmi rendje, 
béna és egységnélküli állami élete. 

Ez áldatlan idők átka oly rettenetesen 
nehezedett a legtöbb államra, hogy hatása 
alatt akárhányan felszólaltak s az egységes 
és erőteljes királyi hatalom megteremtését 
sürgették. A legnagyobb hatása volt e tekin-
tetben Machiavelli Miklós firenzei tudós II 
Principe című müvének. Machiavelli ugyanis 
saját hazájának szétdaraboltságára s a főurak 
önkénykedésére gondolva, olyan fejedelmet 
kívánt, aki nem riad vissza a legvadabb erő-
szaktól sem, nem az ármánykodástól, a gyiloktól, 
hogy egységet, rendet teremtsen. Míg Machia-
velli elméletben, az előző idők ellenhatásakép 
fejtegette és tervezgette az abszolutizmust, 
IV. Henrik ugyanolyan okokból indulólag 
valóságra váltotta az olasz tudós fejtegetéseit. 
Igaz, hogy Henrik sem nem ármánykodott, 
sem gyilkot nem használt, de megtörte a 
francia nemzetnek azt az osztályát, mely jogait 
oly túlozva, oly botorul gyakorolta. Jogért 
folytatott harc volt tehát Henrik igyekezete 
is, s ő természetesen a nemzetnek attól az 
osztályától vette el a jogot, amelyiknek az 
birtokában volt. Ez valóság. S e valóság nagy 
jelentőséggel bír az újkor történetében. Ez 
által kezdett ugyanis megváltozni a régi társa-
dalmi rend s a nemzet minden tagja egy 
kategóriába került a királlyal szemben. A 
választófal ugyanis, mely, mint kimutattuk, az 
urat választotta el a paraszttól, új helyre 
került s most már ugyanaz a választófal a 
királyt szakasztotta el a néptől. E valóban 
nagyfontosságú esemény, mint esemény annyi-
val inkább érdekes, mert a fordulat az igazi 
nép segédkezése mellett ment végbe. S mintha 
érezte volna az esemény későbbi nagy jelentő-
ségét, eleintén maga sietett minél inkább 
mélyebben tartani fejét a készülő járom alá, 
hova nemsokára hozzákerült régi ellenfele, a 
nemesség is, új alattvalói minőségében. 

Ami IV. Henriknél a jóság és arravalóság 
következménye volt, tudatos igyekezetté lett 
az utódok, XIII. és XIV. Lajos idejében. Tehát 
a két utóbbi uralkodó már a szó szoros értel-
mében vett abszolutista, XIV. Lajos meg épen 
mindenható, miképp mondotta is. 0 az állam, 
azaz hogy annál is több, mert az állam ő érte 
áll fönn. Ha tehát csakugyan megindult a 
jogért való harc, akkor e harc, Franciaország-
ban egyelőre, az uralkodó abszolút győzelmét 
jelentette. A franciaországi állapotokkal azonos 
körülmények és a népnél tudattalanul ható, 
az uralkodóknál pedig tervszerűen foganatosí-
tott machiavellizmus egyforma eredményekkel 
járt Európa majdnem minden államában. Az 
abszolutizmusra való legmerészebb törekvés 
különösen jól szemlélhető az alkotmányos 
Angliában, a Stuartok idejében. De egyúttal 
jól szemlélhető az is, hogy a vallás szabadsá-
gának kivívása után csakugyan a politikai 
jogokért való küzdelem indúlt meg. Itt előbb 
ugyanis teljesen lejátszódott a reformáció 
minden részlete. Csak azután igyekeztek az 
erőszakos uralkodók minden hatalmat a maguk 
részére lefoglalni. A parlament azonban egyet-
len alkalommal sem engedett. És a hosszú, 
meg-megújuló törekedésből jegecesedett ki a 
Petition of Rights, mint az angol alkotmány-
nak a Magna Charta Libertatum után a má-
sodik, a Habeas ( 'orpus Acta, mint a harmadik 
fundamentuma, végre a Declaration of Rights, 
mint a tusakodás végső szerencsés eredménye 
s egyúttal negyedik alaptörvénye. Angolország-
ban tehát az a küzdelem, amelyet az abszolút 
hatalomért indítottak meg az uralkodók, egy 
sorompóba állította az egész nemzetet, de 
végeztével a háború a kettő között való igaz-
ságos osztozkodással végződött. 

Igen érdekes, mert legközelebbről érdekel 
bennünket, a Habsburg-dinasztiának ezidőbeli 
politikája. A nagyhatalmi állás, melyet a 
reneszánsszal járó felfedezések egyik követ-
kezményének kell tartanunk, ugyancsak közép-
pontjává és tipikus képviselőjévé tette a di-
nasztiát az újkori összes mozgalmaknak. A 
család ugyanis a kor elején állandóan úgy 
jelentkezett, mint a hagyományok és régi 
intézmények őrzője és istápolója. Mint politikai 
hatalom, ő ugyanis a reneszánsz vallásos 
szabad gondolkozásának egyik legnagyobb 
ellenzője. 0 a vallás szabadságáért megindított 
harmincéves háborúnak ilyenformán az a 
részese, amelyik e szabadság ellen fegyverke-
zett. De ez álláspont következetes védelmezése 
egyszersmind egyik mutatója, hogy miképen 
szövődött össze a vallás szabadságának kérdése 
a politikai szabadság gondolatával, a vallás a 
joggal. A harmincéves háború ugyanis az 
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Edictum Resti tutionis kiadása óta, sőt már 
előzőleg is, inkább politikai háború volt, mint 
vallási. És Európának e hatalmas összetűzése 
nagyban azt a jelenséget mutatta, amit mu-
tattak kicsinyben az államok: előbb a vallás, 
azután a jog. S amiképen a háború folyama 
alatt megbukott királyával szemben a közép-
korbeli feudálizmusnak utolsó maradványa, a 
szeniorátus, azonképen bukott meg a királyok-
kal szemben a középkorbeli feudálizmusnak 
második hagyatéka : a császárság a westfalleni 
békében. 

Még érdekesebb azonban a jogért megindult 
küzdelem tüzében, az angolok rendíthetetlen 
magatartása mellett, a lanyhábban ellenálló 
magyar nemzet szemlélete. Míg ugyanis Anglia 
alkotmánya ebben az általános harcban három 
új alaptörvénnyel bővült, Magyarország az 
1687-iki országgyűlésen elveszítette a szabad 
királyválasztás jogát s az aranybullának 31-ik 
pontját, vagyis az ellenállási záradékot. S míg 
amott, t. i. Angliában mindig a nemzet maradt 
a győztes s erejének félelmes volta porba dön-
tötte 1649-ben I. Károlynak koronás fejét, addig 
nálunk állandóan az uralkodó az erősebb. 0 , mert 
I. Lipót immár felfüggesztette alkotmányun-
kat s az alkotmányt védő főurak közül ő küld 
többeket a vesztőhelyre. Az angol és magyar 
nemzet alkotmánytörténetének, melyet egyéb-
ként annyi sok szeretettel szokás összehason-
lítgatni, e korbeli mozzanatait a nagy harcban 
szereplő mindkét ellenfél minéműsége magya-
rázza. A Stuartok abszolutizmusra való törek-
vését csak a kor, a Habsburgokét a kor, a 
család nagyhatalma s hagyományos politikája 
magyarázta. Az angol nép sziklaszilárd talajon 
állott, alkotmányvédő nemessége pedig kivált-
ságaiban régibb volt magánál az uralkodóház-
nál. A magyar nemzet pedig benne élt az 
egész Nyugat-Európa által felidézett harcok 
forgatagában, a német és török hatalom őrlő 
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kövei között. 
Továbbá az alkotmányt védő magyar nemes-

ség javarészt új nemesség volt, a mohácsi vész 
alkalmával kimúlt vérbeli nemességnek királyi 
kegyelemmel megnemesített utódja. Nem csoda 
tehát, ha a teljesen ellentétes körülmények 
egészen ellentétes eredményeket hoztak nap-
világra. S jóllehet a mi állapotaink voltak 
talán a legszerencsétlenebbek az egész civilizált 
világban, mégis szerencse volt, hogy as ural-
kodóház szerteágazó nagy hatálmának s e nagy 
hatálomra váló tudatos törekvésének a révén 
mi is belekerültünk a nagy mozgalom' a. A di-
nasztia és az udvar politikusai természetesen 
nem sejtették, hogy a felidézett abszolutizmus 
által sokkal közelebb kerültünk az alkotmá-
nyos időkhöz, mintha elszigetelve, reakcioná-

rius mozgalmakra nem alkalmas stagnálásban 
magunkra hagyatva éltünk volna békeségesen. 
Pedig közelebb jutottunk; mert meg lehetett 
állapítani, hogy a reneszánsz óta Magyar-
ország egyetlen mozgalomból sem maradt ki, 
meg tehát azt is, hogy a renessánsssal járó 
s belőle következő eszméknek e nemzet történe-
tében szerves részük van. Sőt mi több, követ-
keztetni lehetett volna arra is, hogy valami-
képen érvényre jutott itt, e hazában a vallás 
szabadságának ügye, azonképen érvényre kel-
lett jutnia, az eszmék fejlődésének törvényei 
szerint, az ellenállhatatlanul fejlődő szabadabb 
gondolkodás eszméjének is. De nem volt, aki 
mindezeket megállapítsa ! 

Még javában virágzott az uralkodóknak a 
nemesség elveszített hatalmán felépült uralma, 
épúgy, mint a reformációt megelőzőleg, mikor 
megindult a XVII. és XVHI. századnak a 
szabadgondolkodáson alapuló filozófiai és poli-
tikai irodalma. Akció a reakció ellen! De ez 
irodalom újból nemcsak i-eakció, hanem az 
evolúciója a reneszánsz egyik eszmeágazatá-
nak, még pedig annak, amelyik a lelkiismeret-
szabadság kérdésének, később a politikai sza-
badságnak ágazata. Ez új mozgalomban immár 
szélesebb, sőt a lehető legszélesebb alapokra 
helyezkedett a küzdelem. Most már, természe-
tesen, egyelőre az elmélet terén, teljességgel 
szembe kerültek az uralkodók alattvalóikkal, 
bizonyossá válván, hogy ez eszme egy nagv 
lépéssel haladt előre. Descartes, Locke, még 
közelebbről Montesquieu, Voltaire, Rousseau, 
Diderot, d'Álambert, Holbach már néven nevez-
ték az újkor vonatkozó eszméit, a reneszánsz 
következményeit. Szózattá lett ugyanis a sza-
badság, testvériség és egyenlőség eddig elrejtett 
gondolata. Hogy e tanítások idejénvalók vol-
tak, semmi sem mutatta jobban, mint e gon-
dolatoknak szédületes, szinte a futótűz gyor-
saságával terjedő általánossága. Tudósok és 
tudatlanok, gazdagok és szegények, urak és 
parasztok egyaránt magukévá tették e rég 
fejlődő igéket. Világos, hogy ezek az eszmék 
az abszolutizmus nélkül azt jelentették volna, 
hogy a jogok, minden államszervezet minemű-
sége szerint, a legigazságosabban, a legliberá-
lisabb módon osztandók meg. De az uralkodó 
abszolutizmusnak ama kérkedő tanításaival 
szemben, hogy az uralkodó az állam, azaz az 
állam van a fejedelemért, a felfogásnak így 
kellett módosulni : a fejedelem van az államért, 
vagyis a népért. És megszületett az úgyneve-
zett felvilágosodott abszolutizmus. Megszületett 
a Nagy Frigyes országa, mely a hozzá hason-
lókkal egyetemben, a saját akarata ellenére 
akarta boldoggá tenni a nemzeteket. Ez a kor 
csak átmenetnek volt jó, csak arra, hogy még 
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jobban megérlelődjék az amúgy is egyre erős-
bödő gondolat, csak arra, hogy az eszmék 
fejlődésének törvénye újból igazolást nyerjen. 
A felvilágosodott abszolutizmus azonban nem-
csak ezeket az igazságokat jelentette; jelen-
tette azt is, hogy a nemzetek már boldogulni 
sem akartak a saját akaratuk ellenére. Szabad-
ság kellett tehát mindenkinek a végletekig, 
a szertelenségig. Ez a szabadság az újkor 
reformációjának megismétlődő visszhangjaként 
újra a hitbeli élet terén szólalt meg. Nagy 
Frigyes az uralkodó hangulat árjában siet 
kijelenteni, hogy az ő országában mindenki a 
saját módja szerint üdvözülhet. A szabadság 
általános gondolatának biztos érlelődése a val-
lási téren megteremtette a filantropinizmust, 
a nemzeti államok elszigetelő természetének 
ellenhatásaképp pedig a kozmopolitizmust. Min-
denki egyforma emberré lett és Lessingnek 
fogalma sem volt immár a hazaszeretetről, 
Schiller pedig a fejlődőfélben levő teljes sza-
badság abberrációjának szertelenségétől meg-
ittasulva, óvja társait, hogy ne akarjanak né-
metek lenni, elég, hogyha emberek. 

A való, a gyakorlati élet azonban egy lé-
péssel mindig hátrább járt, mint az elmélet. 
Az újkor történelme nyilvánvalóan mutatja, 
hogy e kor összes mozgalmai előbb mind le-
játszódtak a szellemiek terén s csak azután 
váltak egytől-egyig valósággá. A reformációt 
megelőző nagy szellemi harc nem más a val-
lási háborúval szemben, mint a machiavelliz-
mus az abszolutizmus ellenében s mint a XVII. 
és XVIII. század fölvilágosodott irodalma a 
későbbi demokratikus küzdelmekkel szemben. 
Sőt nemcsak természetszerű előzményei a szel-
lemiek terén lefolyt küzdelmek a valóság sok-
szor ugyanolyan irányú harcainak, hanem egyes 
fázisaikban mutatói is e harcok milyenségének. 
Amilyen szertelenségre ragadtaták magukat a 
reformáció vagy az abszolutizmus szellemi har-
cosai, ugyanolyan végleteket találunk a való-
sággá vált mozgalmakban, s amilyen végleteket 
mutatott a XVII. és XVIII. század fölvilágo-
sodott irodalma, épolvat mutat a demokrati-
kus küzdelmek szokszor megismétlődő számos 
jelenete. 

De mindazok, amiket állítottunk, továbbá 
az abszolutizmusnak s a demokratikus küzdel-
meknek a fölvilágosodott abszolutizmussal való 
áthidalása bizonyítják azt is, hogy az egye-
temes történelmi jelentőségű eszmék nem egy-
szerre, egyik napról a másikra érlelődnek, 
hanem évtizedekről-évtizedekre szélesedve, né-
peket és korokat átjárva, régi küzdelmeket, 
elavult részleteket megdöntve, intézményeket 
átformálva haladnak, nyomulnak előre. E bizo-
nyos konzervativizmus jelenti aztán az ilyen 
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nagy eszmék föltartózhatatlan erejét is, amely-
lyel egyes embereknek, az uralkodó eszmével 
ellentétes mozgalmaknak szembeszállani annyit 
jelent, mint siettetni őt magát, gyorsítani a 
sokszor pihenni látszó gigászt. így hömpöly-
gött egyre előre s előre a jog igazságos és 
szabad elosztásáért megindított nagy eszmének 
mindent magával sodró hatalmas áradata. Ez 
az áradat sodorta tehát egymás mellé az ura-
kat s parasztokat, velük szemben pedig a 
királyokat, ez az áradat kezdette világosra 
mosni a való helyzetet s ez söpörte egyre 
közelebb mindkét félt az utolsó fórum felé. 

A francia enciklopédisták tanításai azonban 
nem azokon a helyeken váltak legelőszőr való-
ságra, ahol a gyors változást még egyre aka-
dályozták a teljesen le nem romlott régi 
intézmények, hanem ott, ahol új és érintetlen 
talajon, egészen szabadon lehetett teremteni: 
azaz Amerikában. Pennsylvania s mások a 
francia forradalmat megelőzőleg, már a sza-
bad emberi jogok alapján rendezkedtek be. 
E kis országokban tehát teljesen szabad volt 
mindenki úgy vallási, mint politikai tekintet-
ben. S mintha az újkor legnagyobb trilógiája : 
a szabadság, testvériség és egyenlőség, a ter-
mészeti törvények hatása alatt állama, a nyu-
gati látóhatárnak emelkedésével gördült ellen-
állhatatlanul keletre, útjába ejtvén először 
Franciaországot s rajta keresztül a kontinens 
többi államait. 1787-ben már megalakultak 
az Egyesült-Államok, 1789-ben pedig már 
kitört a francia forradalom. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

= A tanítóképzöintézeti tanárok orszá-
gos egyesületének választmánya minap tar-
tott ülésében megállapította a következő év 
munkatervét. E terv szerint a választmány 
foglalkozni fog a magyar tanítóképzés érdekeit 
érintő kérdésekkel, a képzőintézeti tanárok 
képzésével, a szakfelügyelettel, a tanítóképzés 
mai állapotával szemben az elemi iskola tagolt-
ságával, a képzőintézetek tulajdonságával, az 
új tantervvel, a képesítő-vizsgálat modernebb 
alapokra helyezésével, az ifjúsági egyesületek-
kel, a fontosabb metodikai és didaktikai kér-
dések fölszínen tartásával és megvitatásával, az 
internátusi neveléssel, valamint a szolgálati 
szabályzattal. Az országos egyesület szívesen 
fogadja a hazafias felekezeti intézetek tanárai-
nak közreműködését is, velük közösen kívánja 
a magyar tanítóképzés ügyét szolgálni és az 
összes képzőintézeti tanárok tapasztalatain ala-
puló munkálkodását szívesen ajánlja föl a köz-
oktatásügyi kormánynak. 
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A vén hársak alatt. 
írta: G aal Mózes. 

Ki tudja, hányadszor ülök már alattatok, vén 
hársfák? Es ki tudja, fogok-e még sokáig ülni? 

Ha meglep az este s hosszúra nyúlik mö-
göttem az árnyék, s ti elkezdetek susogni 
azon a titokzatos nyelven, melyet a gyermek 
nem ért, az i f jú ébredező, édes sejtelmei 
visszhangjának tekint, a férfiú komoly boron-
gással ballgat : reánehezedik lelkemre az el-o o 
múlásnak méla gondolata. Arcomra hull egy-
egy sárguló, vándorútra kelő levélke, s úgy 
érzem, hogy vándor vagyok én is, mi mind-
nyájan vándorok vagyunk. Miudíg készülünk 
valahová e's nem tudjuk soha bizonyosan, hogy 
hova érkezünk, mindig sietünk valahová és 
sohasem tudjuk bizonyosan : vájjon nem érke-
zünk- e későn ? 

A nap lebukott a hegyek mögött s holnap 
a másik hegy mögül előbukkan, nincs, ami 
útját állaná ; mi pedig lehajtjuk a fejünket 
este s nem tudjuk, hogy holnap felébredünk-e ? 

0, susogjatok, vén hársfák, íme eltűnődve 
hallgatom beszédeteket; hallgatom és értem. 

* 

„Mikor mi még gyermekek voltunk, mert 
voltunk mi is gyermekek, nagy pusztaság volt 
körülöttünk. Ha a szél fújt, nagyon féltünk, 
hogy kitép a földből, belékapaszkodtunk gyö-
kerünkkel édesanyánkba, a földbe, s rimán-
kodva kértük, hogy ne hagyjon el minket. 
Édesanyánk, a föld bíztatott, hogy csak szeres-
sük őt, ő is fog szeretni és nem hagy el minket. 

Ekkor jött egy fiatal ember, erős támasztófát 
szúrt mellénk a földbe, hozzákötözött minket 
és bíztatott : 

— Gyönge kis csemetéim, megvédelek én 
titeket, ne féljetek ! Ide építem mellétek az 
én kis hajlékomat. Fából építem, mert sze-
gény vagyok, és szeretni fogom, mert én épí-
tem. Ti idővel megnőttök s árnyékot adtok 
nékem, s az nékem nagyon jó lesz . . . 

És úgy cselekedett, amiképen mondá. Em-
lékeztek, hogy dolgozott az a fiatal ember ? 
Most is hallom fejszéjének kopácsolását, látom 
kezében az ásót, látom a nagy köveket, ami-
ket hord napról-napra a hegyoldalból. Meg-
megtörli arcát, melyről szakad a verejték. 
És hallom, amint napszálltakor leül mellénk 
egy kőre és felsóhajt: 

Aldassék a neved, Uram, hogy már ennyire 
volnék ! 

Az ilyen sóhajtást az emberek imádságnak 
nevezik és erre az embereknek nagy szüksé-
gük lehet. Mert mikor fölépült a ház, a gaz-
dája rávéste a kapufélfára : Épült Isten sege-
delméből. Szép mondás ez, igaz mondás ez. 

Tetszett nekünk a ház, tetszett mindenki-
nek. Tetszett a menyecskének is, akit a fiatal 
gazda az ú j házba hozott, tetszett az apró 
gyermekeknek is, akik évről-évre beköltöztek 
a házba s akiknek a játékát mi olyan gyö-
nyörködve néztük. Emlékeztek-e, hársfák ? 

Milyen furcsa is volt ez nekem, mikor az 
első gyermek felmászott reám. Azt hittem, 
hogy letörik a karom. Pedig nem tört le. 
Azt mondják, áldott az a fa, melynek a kar-
ján gyermek ül, miképen áldott az a nő, 
kinek a karján gyermek ül, s a két kezével 
belékapaszkodik a nyakába és védelmet keres 
és védelmet talál. 

Jöttek a madarak, ők is szerettek minket. 
Fészket raktak reánk, énekeltek. De ekkor 
már a fiatal gazdából fehérhajú öreg ember, 
az új házból öreg ház, a gyenge csemetéből 
erős fa lett. Együtt nőttünk az első gazdával, 
de ő elmaradt tőlünk. 

Egy nyári este leült a padra, mely épen 
az én lábamnál volt, s amelyet ő maga fara-
gott. Köréje gyülekeztek a gyermekei. Kilen-
cen voltak. A nap épen a fejem körül já t -
szatta vörös sugarait, azután megaranyozta a 
falu templomának tornyát, mintha Istentől 
akart volna holnap reggelig biícsút venni. 

Szólott az öreg ember: 
— Én elköltözöm és ti itt maradtok. Ezt 

a hajlékot nektek hagyom, de csak kölcsön, 
férjetek meg benne, s ha kicsiny talál lenni, 
építsetek melléje új házat, amiképen én épí-
tettem. Nektek hagyom ezeket a kedves, öreg 
hársfákat, tiétek a fák virágjának nyári bal-
zsama, tiétek üdítő árnyéka a rekkenő hőség-
ben, tiétek a fán fészkelő madarak dala, de 
a fa nem tiétek, maradjon belőle balzsam, 
árnyék, dal az utódoknak is, az én emléke-
zetemre. 

Ezt mondotta és mi susogtunk, édesen, bol-
dogan, szomorúan. Már aminő az élet : édes, 
boldog és szomorú. 

Harmadnap láttuk az első koporsót, melyet 
a házból kihoztak, abból a házból, holott több-
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szőr faragtak bölcsöt. Igen, bölcső és koporsó!... 
Mi is a kettő között a különbség? 

Egyiknek fedele van, másiknak nincs ; az 
egyiket ringatni kell, hogy a benne lakó el-
aludjék, a másikat hiába ringatnák, hogy a 
benne lakó felébredjen ; az egyikkel kezdődik 
a cselekvő élet, melynek vége vagyon, a másik-
kal kezdődik a pihenő élet, melynek vége 
nincs. 

Mi pedig nőttünk, erősödtünk. A ház meg 
folyton kisebb lett. Csak a tetejéből láttunk 
valamit. Olyannak tetszett a magasból, mintha 
tyúkborító lett volna. A gyermekek gyermekei 
már tisztelettel néztek fel reánk. Homlokunk 
megráncosodott, bőrünk megvastagodott, ha 
jött egy-egy vihar a Kopasz-sarok felől, izmos 
karral viaskodtunk vele, nem tudott lebírni, a 
villám pedig elkerült minket, mert a mellettünk 
levő kis házban jámbor és munkás emberek 
laktak s a villámok meg a fergetegek ura 
megkíméli a jámbor és munkás embereket. 

Ki számítja az időt? Az emberek azt mond-
ják, hogy vannak percek, órák, napok, hetek, 
hónapok, évek. Bizony, bohók az emberek. 

% Ha innen a magasból nézzük őket, olyanok, 
mint a hangyák, futó bogarak, színes lepkék. 
Sietve jönnek, azután eltűnnek. Ma még ker-
getőznek, füzfasípot faragnak, nótáznak s hol-
nap botra támaszkodva bicegnek a falu utcá-
ján végig, elfáradnak, míg a templom ajtajáig 
érnek. 

Mi az idő nekik a bölcsőtől a koporsóig? 
A gyermekjátékoktól a jövendő élet kapujáig ? 
Mi nekünk azjádő ? A napsugártól a zivatarig, 
a téli zúzmarától a tavaszi szellő játékáig ? 

Uj meg új arcok váltakoztak a kis házban. 
De mind egymáshoz hasonlók.^ Az első gazda 
újult meg a nemzedékekben. Árnyékunk nőtt, 
virágesőnk dúsabban hullott, s jólesett nekünk, 
hogy a kis ház mögött nagy-nagy kert ter-
peszkedett fel a hegyoldalig. Az első gazda 
dédunokái és ezek unokái új házakat építettek, 
új fákat ültettek, amiképen meghagyta nekik 
az ősük, de gyakorta eljártak a régi házba, 
vasárnap délutánonként leültek a mi árnyé-
kunkba s beszélgettek a régi időről, melyet 
mi jól ismertünk, mint valóságot, s ők meg-
tették mesének, amely kedves, amelyet az 
unokák unokáinak is hinniök kell. 

Es meséltek arról, hogy nagy a forgandóság 
a világon, új emberek jönnek, régi házak ú j 
gazdát cserélnek, irtják az erdőt, feltárják a 
föld kebelét, sok az ember, kevés a kenyér, 
nagy a hiúság, kicsiny a megelégedés. Es amíg 
ezeket mondották, mind komor volt az arcuk 
az unokák unokáinak és egyik-másik mélyen 
felsóhajtott. Es szívükben mélységesen meg-
szomorodának. 

Mi pedig, emlékeztek hársfák, susogtunk, 
bólintottunk. Mi ezt mind tudtuk. Ali nagyon 
nagyra nőttünk és messzire ellátunk, sokkal 
messzebbre, mint az emberek. Mi láttunk apró 
házakat a faluban, amelyek idővel megnőttek 
és láttunk magas, büszke kőházakat, melyek 
beomlottak, megromlottak; mi láttunk serény, 
munkás embereket, akik egyszerre keltek föl 
a nappal s akkor tették le kezükből a mun-
kának a szerszámját, mikor a hold feljött, és 
láttunk embereket, akik akkor jöttek haza a 
kocsmából, mikor a nap már magasan járt az 
égen; mi láttuk a parádét és a munkát, a 
pusztulást és az előhaladást, láttuk a panaszt, 
amely tehetetlen, s az elmét meg kezet, amely 
serény és megértettük annak az igazságát, 
amit első gazdánk mondott: 

— Építsetek házat és ültessetek fákat, mert 
ez a ház és ezek a fák nem lesznek a tiétek, 
ezeket ti csak kölcsön kapjátok. 

Sok téli zúzmara, sok fergeteg, sok nyári 
napsugár, sok kikeleti szellő volt azóta. Nem 
rótta föl senki, hogy mennyi. Nézzétek meg 
törzsünket, emberek, ez a mi naptárunk. Isten 
keze rójja föl az időt. 

Jött egy idegen, nézett minket. Nagyon 
megtetszettünk neki. Hallottuk, amint mondja : 

— Felséges hársfák! Milyen illatjuk lehet 
nyáron. A kert is szép, elnyúlik a hegy lábáig. 
Az ócska házat lebontatnám, helyébe csinos 
villát építtetnék. 

Beszólott a kis ház gazdájához: 
— Atyámfia, jó pénzért megvenném a háza-

dat, a telkeddel. Tetszik nekem nagyon. Meg-
adom, bármily nagy árát szabod. 

Szólott az első gazdának dédunokája : 
— Ülj le idegen, erre a padra, ha elfárad-

tál. Vizet is merítek a kútból neked, ha meg-
szomjaztál ; megkínállak kenyérrel Isten nevé-
ben, ha éhes vagy, adok éjjeli szállást is, ha 
meg akarsz hálni, mielőtt tovább vennéd úta-
dat a te hazádba, hanem a ház és a telek 
nem eladó. Nem én vagyok a gazdája. 

— Hol találhatnám a gazdád, atyafi? 
— Kün fekszik a temetőben. A sírja mellett 

is egy hársfa áll. 
— Mikor halt meg? 
— Ezelőtt kétszáz esztendővel. 
— Akkor hát nem ő a gazda? Tréfálsz ve-

lem, atyámfia ! 
— 0 a gazda most is, mindig ő marad. 

Erős hittel vallom, hogy ő a gazda, s mi, 
akik utána következünk, csak kölcsön kaptuk 
tőle. A hársfák is az övé, miénk csupán a 
hársfa virágainak balzsamos illata, rekkenő 
nyárban az árnyék, s az éneklő madarak dala. 
Hallod-e, idegen, a rigónak a füttyét? 
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Az idegen megcsóválta a fejét, köszönt és 
tovább vette útját . Értette-e a feleletet, nem 
tudjuk, de mi, a vén hársfák, értettük s el-
kezdettünk susogni boldogan. Az énekes mada-
rak is megértették s elkezdettek csattogni 
diadalmasan. A nap is megértette, mert elő-
bújt a felhőfoszlányok közül és sugáresőjét 
ránk ontotta. A temetőben pedig, a vén hársfa 
mellett levő sír dombján, csillogott minden 
fűszál, aranyos hátú bogárkák sütkéreztek a 
napfényben. 

Susogjatok, vén hársfák, susogjatok ! . . . 
* 

Eddig van a vén hársfák meséje. 
Álmodta a lelkem, míg írásom fölé hajolva 

kezem akaratlanul végigszántott a papíron, 
a gondolatoknak és érzelmeknek e véges me-
zején. Vonom a barázdákat, mivelhogy Isten 
jóvoltából ez a foglalkozás jutott osztály-
részemül. 0 be édes örömmel húznék barázdát 
künn a határban, vetnék magot s várnám az 
aratásnak idejét. Be édesörömest raknék követ 
kőhöz, rónék fát fához, hogy hajlékom legyen, 
melyből a következő évnegyedben nem költöz-
tetne ki a háziúr, s tekinteném azt ideiglene-
sen a magaménak s hagynám azokra, akik 
az enyémek. 

És ti vén hársfák, lelkemnek édes álomba 
ringatói, ti nem kísértek el engem abba a 
nagy városba, hol minden idegen a lelkemnek, 
honnan a madárdalt elűzte a gyárak kémé-
nyeinek füstölése, a villamosok csengő, berregő 
zakatolása. 

Ti itt maradtok, hogy nézzétek tovább a 
nyüzsgő, parányi emberek munkáját, amint 
bölcsőt faragnak, s feketére festik a koporsókat, 
házat építenek és házakat adnak el, templomba 
mennek és újabb kocsmákat nyitnak, panasz-
kodnak a kenyér miatt és a pénzt kiszórják 
az ablakon, elbizakodnak és kétségbe esnek, 
dicsérik a régi jó időket, s annak erényeit nem 
plántálják a jelen életnek talajába, szeretik 
magukat, s gyűlölik egymást. 

így volt mindig, így tart mindig. 
Ó, ha másképen is lehetne ! Ha úgy lehetne, 

amint te kívántad, öreg hársfák első gazdája : 
—- „Ezt a hajlékot nektek hagyom, de csak 

kölcsön, férjetek meg benne, s ha kicsiny talál 
lenni, építsetek melléje ú j házat, amiképen én 
építettem. Nektek hagyom ezeket a kedves, 
öreg hársfákat ; tiétek a fák virágjának nyári 
balzsama, tiétek üdítő árnyéka a rekkenő 
hőségben, tiétek a fán fészkelő madarak dala, 
de a fa nem tiétek, maradjon belőle balzsam, 
árnyék, dal az utódoknak is, az én emlékeze-
temre!" 

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

József kir. főherceg úr 0 csász. és kir. Fen-
sége az ürömi róm. kath. felekezeti el. isk. 
fönntartásához évente 1812 K összeggel ke-
gyeskedvén hozzájárulni, 0 csász. és kir. Fen-
sége ezen áldozatkészségeért hódolatteljes köszö-
netének adott kifeiezést. 

Köszönetét nyi lvánította : özv. gróf Pálffy 
Pálné szül. gróf Károlyi Geraldine úrnőnek, 
aki Kókán a f. tanévben gazdasági alkalma-
zottjai számára el. iskolát állíttatott tanítói 
lakással egyetemben, s ezen isk. fönntartásáról 
is gondoskodott, továbbá, hogy 1901-ben négy 
tanteremmel és lakással ellátott iskolát emel-
tetett, melyet szintén saját költségén tart fönn ; 
Broppa Károly tápiószentmártoni plébánosnak, 
aki a tápiószentmártoni róm. kath. felek. el. 
isk. berendezésére 223 K-1 adományozott ; báró 
Orczy Andor újszászi nagybirtokosnak, aki az 
újszászi róm kath. felekezeti el. isk. szegény 
tanulóinak fölsegélyezésére már öt éven át, 
évente 200 K-t adományozott ; Eperjesi József 
rákosszentmihályi magánzónak, aki 20 szegény 
rákosszentmihályi el. isk. tanulót 260 K értékű 
ruhaneművel látott el; a Zagyvarékási hitel-
szövetkezetnek, aki a leégett zagyvarékási róm. 
kath. felek. el. isk, fölszerelésére 1200 K t 
adományozott ; dr. Huppert Jakab monori ügy-
védnek, aki a monori áll. polg. isk.-nak egy 
herbáriumot adományozott 4—5000 K érték-
ben; Dumcsa Jenő szentendrei lakos, nyug. 
polgármesternek, aki Csobánkán 4000 K ér-
tékű teljesen új iskolát építtetett s azt teljes 
fölszereléssel együtt az ottani gör. kel. szerb 
egyházközségnek adományozta; Újhelyi István 
váci prelátus-kanonoknak, aki a váczi róm. 
kath. felek. el. isk. tanulók fölruházására 1000 
K-s alapítványt t e t t ; Gubányi József pilisi 
földbirtokosnak, aki a pilisi ág. hit 7. ev. el. 
isk. szegény tanulóinak fölruházására már több 
éven át 200 K-t, vizsgái jutalmakra 20 K-t, 
majáiisi jutalmakra szintén 90 K-t adományo-
zott ; dr. Lessenyey Ferenc pápai prelátus, 
kanonok, szatmáregyházmegyei tanfelügyelőnek, 
aki a szatmári róm. kath. tanítónőképző-intézet 
tanszerszükségleteinek fedezésére újból 2000 
K-t adományozott. 

Kinevezte: dr. Eajcsányi Gyula jogtudort a 
XI. fiz. oszt. 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. 
t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal, 
kir. tanfel. tollnokká és szolgálattételre Torontál 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; 
Halász István és Bodrogi Ilona oki. tanítót, 
ill. tanítónőt az alsószombatfalvi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Papp Mária 
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oki. óvónőt a magyarköblösi áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Pollák Karolina és Virányi Mariska 
koloisvári áll. el. isk. h. tanítónőket a kolozs-
vári áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Terzits 
Darinka oki. tanítónőt a perlaszi közs. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Nagy Gyulánka oki. tanító-
nőt a marosvásárhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Krausz Győző oki. tanítót a kostyáni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Beiszmann Antal, 
Szabó Zsigmond és Avender József oki. tanító-
kat a fiumei áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Piller 
Berta oki. tanítónőt az aranyidai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Bubin Emilia oki. tanító-
nőt a kucsulátai áll. el. isk.-hoz; Bogdán Gizella 
oki. óvónőt és áll, gyermekmenház-vezetőnőt a 
rimakokovai áll. óvóhoz óvónővé; Guczmann 
Károly oki. tanítót a fehéregyházai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Fejes Margit csurgói áll. el. 
isk. tanítónőt a kecskeméti orsz. tanítói árva-
házhoz segédárvaanyának ; Bélyin Zsivojin oki. 
tanítót a krusiezai közs. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; 
Királyfalvy Irén oki. óvónőt, tokaji áll. h. óvó • 
nőt ugyanoda áll. óvónővé: Szabó Jolán oki. 
tanítónőt a kübeházai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Irmai Vilma oki. tanítónőt a gajári áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Énekes László oki. 
tanítót a töbörétei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Berrár Ilona oki. óvónőt a temessági áll. 
óvóhoz óvónővé; Jancsó Ilona oki. óvónőt a 
világosi áll. óvóhoz óvónővé; özv. Mihálka 
Gyuláné, szül. Ivanovich Mária oki. óvónőt az 
egri-czifratéri áll. óvóhoz óvónővé; Kovács Er-
zsébet oki. tanítónőt a pilisszentkereszti áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Boldizsár 
Boldizsár kostyáni áll. el. isk. tanítót a jahod-
niki új áll. el. isk.-hoz; Fazekas József fiumei 
áll. el. isk. tanítót a zólyomi áll. el. isk.-hoz ; 
Schmidt Róza pilisszántói áll. el. isk. tanítónőt 
a monori, Vörös Hona aranyidai áll. el. isk. 
tanítónőt pedig a pilisszántói áll. el. isk.-hoz; 
Bányai Piroska brassói és Farkasné Kiss 
Katalin kolozsvári áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen; itj. Cseike Győző torontálvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a pestpilissolt-
kiskúnvármegyei kir. tanfelügyelőséghez; Beck 
Pál stridói és Óváry János nagybecsketeki áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Aporné Steisz 
Franciska zaláni áll. el. isk. tanítónőt a lisznyói 
áll el. isk.-hoz; Philipp Péter klopódiai és 
Czinczik Gábor girodai áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen. 

Végkielégítést engedélyezett : Dimitrievics 
Csdomirné szül. Sztojánovics Konstancia czre-
pájai áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
1400 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Molnár János 
nógrádszennai ág. ev. munkaképtelen tanító-

nak évi 1120 K-t; König Fanni áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1280 K-t ; 
Ilaág Béla homolici közs. el. isk. tanítónak 
évi 1817 K-t ; Juhász József szemlaki ev. ref. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1080 K-t ; 
Csák Zsigmond r. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 940 K- t ; Fodor János loránt-
házai ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 
940 K-t ; Voda József modori elaggott ág. hitv. 
isk. tanitónak évi 1500 K - t ; Nádassy Erzsébet 
tokaji munkaképtelen áll. óvónőnek évi 580 K-t ; 
Michnea Tódor disznópataki g. kath, munka-
képtelen tanítónak évi 920 K- t ; Furik János 
sóstófalvai ev. ref. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 420 K-t ; Kaufmann István 
bégaszentgyörgyi közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1160 K - t ; Kalocsai János kis-
kaposi r. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 480 K-t : Boda Sámuel nagyajtai áll. 
el. isk. munkaképtelen igazgató-tanítónak évi 
1700 K-t; özv. Dzúbay Istvánné, szül. Kristóf 
Erzsébet tőketerebesi munkaképtelen közs. óvó-
nőnek évi 420 K-t; Pulmarm Károly szent-
királyszabadjai munkaképtelen róm. kath. taní-
tónak évi 720 K-t ; Petákovics Tivadar marto-
nosi munkaképtelen gör. kel. szerb. el. isk. ta-
nítónak évi 1700 K-t ; Paunner Petemé szül. 
Kummer Julia siklósi magán el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 600 K-t ; Acrán Já-
nos holbáki munkaképtelen gör. kel., el. isk. 
tanítónak évi 420 K-t : Bella János kőrös-
tarcsai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
960 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénz engedélyezett: 
néh. Szlamek József nyug. alsódomborui r. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Barbaries Idá-
nak évi 618 K-t; néh. Simon János nyárád-
bálintfalvai tanító özv., szül. Simon Máriának 
évi 400 K-t, Sándor, Amália, Albert és Aurélia 
kkorú árváinak egyenkint 66 K 66 f-t, együtt 
266 K 64 f-t, mindössze 666 K 64 f - t ; néh. 
Haag Ferenc nyug. temesvári közs. el. isk. 
tanító özv., szül. König Idának évi 600 K- t ; 
néh. Glattstein Izrael nyug. bácsalmási izr. 
tanító özv., szül. Baiter Máriának évi 600 K-t ; 
néh. Turnovzsky József szentfülöpi nyug. r. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Várady Máriá-
nak évi 530 K-t ; néh. Moyzes Ferencz divé-
nyi r. kath. tanító özv., szül. Klein Máriának 
428 K-t ; néh. Hrancsák György ölyvösi nyug. 
g. kath. el. isk. tanító özv., szül. B/usztin Teré-
ziának évi 300 K-t; néhai Biltz Péter joódi 
gör. kath. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Beiprich Róza részére évi 500 K-t, János, 
Mihály, Regiúusz, Gergely, Titusz és Ilona 
nevü 6 kiskorú árvái részére egyenként 83 K 
33V3 f-t, együtt 500 K-t, mindössze 1000 K-t. 

.írvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
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Géczy Viktor napkori volt róm. kath. el. isk. 
tanító Mária revü árvájának a kolozsvári, 
Erzsébet nevii árvájának pedig a hódmezővásár-
helyi orsz. tanítói árvahazba. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Hys. Az 1907. évi XXVI. t.-e. 4. §-ának 

c) pontjának második kikezdése szerint a köz-
ségi, hitfelekezeti, kincstári, államvasúti és 
magán nyilvános iskoláktól már átvett, továbbá 
a törvény hatályba lépte után átveendő és a 
törvény hatályba léptéig nem állami népisko-
láktól saját kérésükre kinevezett állami tanítók 
fizetése, megszakítás nélkül töltött szolgálat 
esetén, 1893. évi október hó 1-től kezdődőleg 
állapíttatik meg. Átveendő tanítók alatt pedig 
azok értetnek, kik a nem állami jellegű elemi 
iskola állami kezelésbe vétele alkalmával a 
szervezési tárgyalások során létrejött megálla-
podásokhoz képest, állami szolgálatba kinevez-
tetnek, illetve állami iskolához átvétetnek. Ebből 
kifolyólag az oly tanító, ki a törvény hatályba 
lépte, vagyis az 1907. évi július 1-je után 
községi, hitfelekezeti vagy más jellegű elemi 
iskolatói pályázat útján állami szolgálatba nevez-
tetik ki, az állás elfoglalásának idejétől kezdve 
a legkisebb alapfizetésben részesül, vagyis ily 
esetben a megelőző szolgálat a magasabb fizetés 
szempontjából be nem számít. De ha az ily 
tanítónak megelőző fizetése és korpótléka 
együttesen nagyobb az állami tanítókat meg-
illető kezdőtizetésnél, az illetmények között 
mutatkozó többletet személyi pótlék címén meg-
kapja, mely azonban a fizetés emelkedésének 
arányában a magasabb fizetésbe betudatik. — 
1.1. Moha. A népisk.bizonyítványok bélyegmente-
sek. — Ii. Gy. Ez a község és a kir. tanfelügyelő-
ség dolga A Tanítók Tanácsadója új kiadása 
november hó folyamán fog megjelenni. — 
Nyugdíjügy. Az ideiglenes évet nem számít-
ják be. — K. K. Gurany. Külön-külön kell 
kérni ; a továbbiakról már több ízben szóltunk 
ebben a rovatban. — St. T. Vesztény. Cégeket 
mi elvből nem ajánlunk ; bármelyikhez fordul-
hatnak. B. L. Sárfenyösziget. Negyedévi 
fizetését előre nem adják ki, hanem, mint állami 
tanító, indokolt esetben kérhet fizetési előleget 
a kir. tanfelügyelő útján a vallás- és közokt. 
minisztertől. — Temessági felek, tanító. Nem 
ismervén a várm. statútumokat : nem tudjuk. — 
L. K. Folyamodhatik már most is. Az iskola-
széki elnöknek kell, hogy helyettese legyen. — 
H. V. Az ügy 97.208. sz. a. lent van a kir. 
tanfelügyelőségnél. (Ez magánügy lévén, címzett 
levelezőlapot kellett volna mellékelnie.) — 
L. J . Tornócz. A kir. tanfelügyelő úr van 
hivatva ennek az elbírálására. — F. M. Szent-

péter. Nem ismervén a vármegyei statútumo-
kat, nem tudjuk megmondani. — T. !• Gálosfa. 
Vizsgálati díjat kell fizetnie. A „másik" tanító 
kérdez. Az igazgatónak és a tanítónak kall 
jelen lennie. — K. G. Feke te fa lu . A had-
mentességi adót a hadi szolgálat alól föl-
mentett tanítók nem kötelesek fizetni. Olvassa 
el lapunk f. évi 20. számának erre vonatkozó 
közlését a Tanácsadóban. A jogtalanul kirótt 
és beszedett összeget követelje vissza. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Apponyi és a pécsi kongresszus. 

Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Temesvárról a következő üdvözlő-távi-
ratot kapta: A Temesvár-kerületi tanári kar által 
alapított és vezetett Temesvári Szabad Liceum 
szervező-bizottsága alakuló közgyűlése alkal-
mából megütközéssel vett tudomást a szabad 
tanítás pécsi országos kongresszusán fölmerült 
eseményekről. A Temesvári Szabad Liceum 
szervező-bizottsága hódolattal üdvözli Nagy-
méltóságodat, a hazafias szellem fenkölt lelkű 
törhetetlen bajnokát, a szabad tanítás igazi 
fölkarolóját. Nagyméltóságod bölcs vezérlete 
alatt törhetetlen hittel, reménnyel és buzgó-
sággal óhajtjuk szolgálni mi is a vallás-erköl-
csi alapon nyugvó nemzeti nevelés szent ügyét, 
a megalkuvást nem ismerő magyar szeretet 
jegyében. A Temesvári Szabad Liceum nevé-
ben: Berkessy István társelnök, Réday János 
tanár, titkár. A miniszter az üdvözlésre a követ-
kező távirattal válaszolt: A Temesvári Szabad 
Liceum szervező-bizottságának szíves üdvözle-
tét köszönettel vettem. Engem sem egy terro-
risztikus szövetkezet garázdálkodása, sem az 
ezzel szemben tanúsított gyengeségek el nem 
tántorítanak attól, hogy közművelődésünk min-
den ágát nemzeti és hazafias alapon fejlesz-
szem tovább. Apponyi. 

— A szászok és a népiskolai törvény. 
A brassói szász evangelikus egyházi kerület 
minap tartott gyűlésén sok érdekes társadalmi, 
egyházi és tanügyi kérdés került szóba. A többi 
közt az elnöklő esperes igen sajnálatosnak 
nyilvánította a népiskolai törvény behozatalát, 
amely a szászok iskolai autonómiáját még 
inkább korlátozza, az egyházra ós a tanítóságra 
pedig nemcsak financiális, de egyéb terheket is ró. 
Aggodalommal tölti el a szászokat a mind-

O o 
nagyobb mértékű kivándorlás is, amely még 
a jobbmódú szász gazdákat sem hagyja érin-
tetlenül s az egyház igyekezete nem bizonyul 
elég erősnek a kivándorlókedv csökkentésére. 
A közgyűlés foglalkozott a szász papi és tanári 
képesítés kettéválasztásának kérdésével is s úgy 
határozott, hogy az országos konzisztóriumnak 
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a lelkészi és tanítói hivatás elkülönítését fogja 
ajánlani. Abban a kérdésben, mi történjék a 
szász lelkészek és tanárok, tanítók fizetésének 
az új népiskolai törvény értelmében való ki-
egészítésével, vájjon elfogadják-e az állami 
segítséget vagy sem, — később fognak hatá-
rozni. Mint örvendetes eredményt konstatálták 
azt, hogy több községben a népiskolával kap-
csolatos ipari oktatás teljes sikerrel járt. 

— Ai'pád-ünnep Bánhidán. A tata- és kis-
bérvidéki róm. kath. néptanítók egyesülete szép 
ünneppel áldozott Bánhidán honszerző Árpád 
emlékének. Az egyesület 12-ik évi rendes köz-
gyűlését tartotta s ez alkalomból a lelkes 
tanítókkal nagy közönség jelent meg a bán-
hidai ezerévi Árpád-emléknél. Részt vettek a 
lélekemelő ünnepben a vértesaljai községek 
iskoláinak nagyobb növendékei s a győri 
tanítóképző nagyobb növendékei is. Az ünne-
pet a Himnusz nyitotta meg s Weninger 
Ernő esperes, egyházmegyei tanfelügyelő tar-
totta az ünnepi beszédet. Lőrinczy György kir. 
tanfelügyelő buzdító beszédet intézett a tanuló-
ifjúsághoz s kiosztotta köztük a Dunántúli 
közművelődési egyesület könyvajándékait. Az 
emlék megkoronázása után a Szózat eléneklé-
sével ért véget a hazafias ünnep. 

— Országgyűlés. A nyári szünet után újra 
megnyílt az országgyűlés, október 10-én. A 
következő napon az elnök bemutatta a királyi 
kéziratot, mely az országgyűlés első^ ülésszakát 
bezárja s a másodikat megnyitja. Újra válasz-
tották a képviselőház tisztikarát (alelnököket 
és jegyzőke:), megválasztották a különböző 
bizottságokat. A minisztertanács megállapította 
az új ülésszak progranamját s remélhetően 
újult erővel s kedvvel kezdődik a munka. 

— Jubiláló tanítók. Garamszécsen szép 
ünneplésben volt részük Bores Ferenc állami 
elemi iskolai igazgatónak és Právlik Mihály 
tanítónak, akik most töltötték be érdemes 
szolgálatuk huszonötödik évét. Bihary István 
tanfelügyelő átadta_ nekik a kultuszminiszter 
elismerő-levelét. Üdvözölték őket a garam-
völgyi tanítótestület és gondnokság, valamint 
a községi elüljáróság részéről is. — Magyar-
óváron október 4-én jubilálták Pataki Villibáld 
állami tanítót, aki immár huszonöt éve tölti 
be derekasan a hivatását. Tanítványai ünnepi 
beszéddel köszöntötték, kartársai — a tan-
felügyelő vezetésével — ovációban részesítették. 

— Jubiláris gyűlés. A Heves-nagykún-
sági ref. egyházmegyei tanítóegyesület 25 éves 
fennállásának emlékére Kisújszálláson a mult 
hó 28-án tartotta meg díszközgyűlését a fő-
gimnázium dísztermében, Farkas Imre elnök-
lete alatt. Különösen meglepte a távolról ér-
kező vendégeket egy lap, melyet a Kisújszál-

lásnak a kulturáért minden áldozatra kész 
két ref. papja Szeretet cím alatt adott ki, 
melynek első oldalán ott volt a testület első 
elnökének, Józsa Pálnak e's a mostani elnök-
nek: Farkas Imrének az arcképe, a tanítóság-
hoz intézett meleghangú üdvözlettel. A jubi-
láris gyűlés az ev. ref. templomban imával 
kezdődött, melyet Török Imre ref. lelkész 
tartott . A megható ima után a másik lelkész : 
Nagy István tartott gondolatokban gazdag 
üdvözlő-beszédet, melyre az egyesületi elnök 
adott nagyon szép választ. Üdvözölték az egye-
sületet : Eötvös Károly, Simon Károly, Nagy 
László, Kozma László, Herman Antal dr., 
Polányi Mátyás. Előadást tartott Farkas Sán-
dor, aki igen szépen rajzolta meg a képzők 
jövő föladatát, Nagy László pedig nagy érdek-
lődés mellett tartott előadást a gyermek-meg-
figyelésről. illetőleg összegezte az e téren meg-
állapított ú j rendszerét, mely kétségen kívül 
a külföld pedagógusai előtt is elismerést szerez 
a magyar tudományos ily irányú mozgalom-
nak. A tisztújítás egyhangú volt ; maradt a 
régi tisztikar. A Heves-nagykúnsági ref. egy-
házmegye tanítósága mély hálája jeléül az egy-
házmegye gondnokát, Tóth János közoktatásügyi 
miniszteri államtitkárt ez alkalomból dísztagjául 
választotta s erről őt táviratilag értesítette is. 
Gyűlés után a vendégek, valamint az egyesület 
tagjai egyik vendéglőben ebédre jöttek össze, 
ahol örömmel láttuk, — ír ja tudósítónk — 
mily benső és igaz testvéri viszony fűzi össze 
Kisújszállás lelkészeit, tanárait és tanítóit. 

— Ipari ösztöndíjak címmel időszerű köz-
gazdasági tanulmány jelent meg dr. Dóczi 
Sámuel iparegyesületi ügyésztől, aki e munka 
megírásával a kormány iparfejlesztési akcióját 
igyekezett szolgálni. Dóczi könyve a magyar 
társadalomnak és a kormánynak eddig kifejtett 
tevékenységét, az ösztöndíjak iparoktatási és 
iparfejlesztési hivatását stb. népszerű módon 
tárgyalja. Közli a magyar ipari ösztöndíjak 
teljes leltárát, s így mindenki tájékozódhatik 
arról, miféle ösztöndíjhoz, milyen előfeltételek 
és körülmények mellett juthat . A minden 
könyvesboltban kapható könyv ára 2 K 50 f. 

— Halálozás. Nyíri Bálint békésszent-
andrási ev. ref. nyug. tanító f. hó 4-én életé-
nek 68-ik évében meghalt. Nyugodjék békével ! 

T a r t a l o m : A „Néptanítók Lapja" t. olvasóinak. 
Apponyi Albert. — Üdv az olvasónak. Benedek Elek. 
— Az iskolán kívüleső közoktatás. Jancsó Benedek. — 
Irodalmi műveltségűnk. — A reneszánsz és az újkor 
eszméi. Farkas Sándor. — Szünóra : A vén hársak 
alatt. Gaal Mózes. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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\KITANÍTOK 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 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 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 t éze t , t e h á t az összes óvodák, e l e m i , f e l ső nép - é s po lgá r i 
i sko lák é s t a n í t ó k é p z ő - in téze tek 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 kir . 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 " sze rkesz tőségéhez 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 pos t a v i lágosan k i í 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 év re 5 k o r o n a , 
negyedévre 2 k o r o n a 50 fillér. — E g y ne gye d é v n é 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 eL — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n 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 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 
be . Egyéb 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 e g y b a s á b ú so ra 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 k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII . KEU., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA I . KER„ ISKOLA -TÉR 3 . 

Kéziratokat nein, adunk vissza 

Ujságmíível tség. 
(—ó—) Egy hatalmas idegrendszer, 

a vasút ágazza be az egész világot. A 
gócpontokból, a városokból ragadja ma-
gával az irodalom, a tudomány, a poli-
tika újdonságait. Sőt nem elégszünk meg 
a szélsebesen rohanó vonattal, fölhasz-
náljuk a villámgyors telefont és telegrá-
fot, hogy kielégítsük a tudásra, igaz-
ságra, hírre, újságra éhes emberiséget. 
A minden iránt érdeklődő modern em-
ber a napilapokkal altatja el tudásvágyát, 
csillapítja, elégíti ki érdeklődését. A po-
litika, a nemzetgazdaság, az irodalom, 
a színháíak eseményei, tu do mányo3 apró-
ságok, mende mondák és komoly kuta-
tások eredménye, léha ötletek és kor-
szakalkotó találmányok egymásután vo-
nulnak el az olvasó szeme előtt, két-
ségkívül nagy hasznára az ismeretek 
elterjesztésének, a látókör szélesítésén' 
az elvek és gondolatok terjedésének. 

Az újságnak az az előnye tehát, 
hogy mindennel foglalkozik. De ebben 
van a hátránya is. Az emberek leg-
nagyobb része nem is cl vas kívülök mást, 
megelégszik azokkal az ismeretekkel, 
melyeket újságjából merít. A városi 
embernek még szerencsés a helyzete: 
több lapot olvashat. Az egymásnak ellent-
mondó politikai hírek, a vezércikkekben 
megjelenő fejtegetések szinte rákénysze-
rítik agyát a gondolkozásra, töprengésre, 

hogy fölkutassa, eltalálja az igazat, vagy 
ha ez nem is sikerül neki, legalább is 
elmélkedjék a fölvetett kérdésről. A la-
pok tárcáiban megjelenő cikkek alkalmat 
nyújtanak arra, hogy legalább a modern 
írókkal — esetleg külföldiekkel is — 
megismerkedjék. A vidéki embernek 
azonban rendesen csak egy újságja jár. 
Igaz, hogy e lapot már úgy választotta 
meg, hogy politikai meggyőződésének hir-
detője legyen, de e megválasztásban is igen 
gyakran fontos szerepe van az újság-
hirdette ajándéknak. De tegyük föl, hogy 
nézetének megfelel a lap politikai pro-
grammja. Ekkor is az a hátránya van, 
hogy az eseményeket nem látja többé 
tisztán, hanem egy bizonyos politikai 
párt, va gy érdekcsoport szemüvegén 
keresztül. Ha nincs elég tudása, elég 
ítélőképessége és önállósága, sohasem 
fogja tisztán megítélni az eseményeket. 
A lap tárcarovatából megismerkedik 
néhány íróval, ezek képviselik aztán 
előtte a magyar irodalmat 

Valóban, a mai korban jogosan szólha-
tunk újságműveltségről. Ezt is két részre 
kell osztanunk. A városi és falusi újság-
műveltségre. A váro3Í, több újságot olvasó 
ember hozzászól minden kérdéshez. A 
király bizalmasan elsuttogott szavairól 
époly jól van értesülve, mint a nemzet-
gazdaságtan legbonyolultabb kérdései-
ről, a közös vámterület hasznáról és 
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káráról époly folyékony előadást tud 
tartani, mint a politikai élet romlott-
ságáról. A hozzá nem értő lángésznek 
mondaná, ha föl nem világosítanók, hogy 
csak a nagy városok kávéházlakó em-
bereinek egyike, ki naponta több órán 
át szokta a legkülönbözőbb pártállású 
lapokat olvasni, de újságon kívül soha-
sem vesz könyvet a kezébe. 

A másik csoportba az egy lapot ol-
vasók tartoznak. Míg az előbbieknek 
— ha kellő tudás, széles látókör, ember-
ismeret és önállóság nélkül léptek be 
valamelyik kávéház, vagy kör törzs-
vendégei közé — ritkán van határozott 
politikai meggyőződésük, pártállásuk, az 
utóbbiak nagy része fanatikus lelkese-
déssel esküszik valamelyik zászló alá. 
Ebben nem volna hiba, a főbaj az, hogy 
a legtöbb újság — hála Istennek, van-
nak kivételek is — csak a pártigazságot, 
hirdetheti, amely néha homlokegyenest 
ellentétben van az elérhetetlen, de meg-
közelítendő abszolút igazsággal. 

Nem akarom kétségbe vonni az új-
ságok végtelen hasznát, de nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk káros oldalú 
kat sem. Közönségüknek nagy része félig 
műveletlen s valljuk be, hogy a művelt 
emberek jórésze is kapva-kap a feje-
delmi udvarokból kiszivárgó botrányokon, 
sikkasztások és gyilkosságok, tűzesetek 
és törvényszéki tárgyalások leírásán s 
ezzel mintegy rákényszerítik az újság-
kiadókat, hogy hasábokon keresztül fog-
lalkozzanak olyan dolgokkal, melyeket 
tíz-húsz sorban is mégírhatnának. N<m-
csak a komoly újságokat kényszerítik 
szenzációs esetek föltálalására, hanem 
alkalmat adnak ügyes embereknek arra, 
hogy a közönségnek e tulajdonságára 
építve, létrehozzanak olyan sajtótermé-
keket, melyek a napihírek kiszínezésére, 
szenzációk előadására és nem a hírszol-
gálatra születtek. Ez az oka anuak, 
hogy gyermekeink kezébe nem adha-
tunk újságot. A gyermek ugyanis nem 
azok iránt a cikkek iránt érdek-

lődik, melyekből ismeretekre, szélesebb 
látókörre tehetne szert, hanem fejletlen 
agyát a napihírek ránézve érdekes és 
izgató eseményeire irányítja, hol néha 
a megtévelyedett emberek olyan bűneit, 
az emberben lakó állatnak olyan ki-
töréseit olvashatja, amelyek nyugodt 
lelkét fölzaklatják, agyát rémképekkel 
töltik meg, érzékenységét korán föl-
ébresztik. Előttünk állana egy koravén, 
ideges, zaklatott lelkű nemzedék, már 
abban a korban, mikor még a játékon 
kellene eszének állania. Ha olyan újsá-
got tudnánk gyermekeink kezébe adni, hol 
játszva Ó3 gyönyörködve szívná magába 
az ismeretek tömegét, a nevelésnél nagy 
nyereség volna, de megismertetni a gyer-
mekek többségét sötét emberi bűnökkel, 
a kisebbséget pedig még elfogult ítéle-
tekkel, melyek később a gyermekkorban 
tanultak szívósságával uralkodnak rajta 
és akadályozzák meg lelkét az igazság 
meglátásában, szükségtelen és nagy hiba. 

A rendszeres újságolvasásnak kétségte-
lenül nagy előnye a tájékoztatás, de ezt 
a tájékozottságot még nem nevezhetjük 
műveltségnek. Ha valaki megismerkedik a 
politikai eseményekkel, a nemzetgazdaság-
tan néhány kérdésével, a színházakban 
adott darabok rövid tartalmával, tudomá-
nyos apróságokkal, napi eseményekkel, 
tehát ha mindent elolvas is az újságokból, 
vagy újságjából, el tudja hitetni hosszabb-
rövidebb ideig embertársaival, hogy 
művelt ember, de valójában . nem a/. 
Az újságon kívül nagyon sokat kell ol-
vasnia, hogy méltó legyen e névre. És 
ez az olvasás megmenti attól is, hogy 
felületes, hibás ítéleteket magáévá te-
gyen. Az újságíró a maga gyors és lázas 
munkájában, még ha lelkiismeretes is, 
nem ér rá, tere sincs arra, hogy cikkei 
mélyenjárók, elfogulatlanok, tévedéstől 
mentek legyenek. Akinek tudása, mű-
veltsége nem tudja ellenőrizni az újság-
író munkásságát, sok téves nézetet, 
hibás ítéletet tesz magáévá, olyan né-
zeteket, ítéleteket és tudást, melyektől 
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talán sohasem szabadul meg, melyek 
igen gyakran befolyásolják tetteiben. 
Az újság kétségkívül terjeszti az isme-
reteket, kiemeli a nagy tömegeket a 
tudatlanságnak, járatlanságnak abból az 
állapotából, melyben nélküle lennének, 
de csak ú n. újságműveltséget ad, mely 
komoly tudá?, szilárd ismeretek nélkül 
hasznára van ugyan a nagy tömegeknek, 
de azoknak az embereknek, kiktől a tár-
sadalom igazi műveltséget vár, alapos 
ismeretekre van szükségük az újságcik-
kek megértéséhez, helyes fölfogásához, 
szilárd tudásra és meggyőződésre az 
újságcikkek ellenőrzéséhez. A tömeg előtt 
művelt embernek látszik az is, ki meg-
tanulja az írók életrajzát, fontosabb 
munkáiknak tartalmát, holott e munkákat 
magukat sohasem látta, de csak annak 
a lelke van igazán kiművelve, az érti 
meg az élet eseményeit, a társadalom 
küzdelmeit, aki végigolvasta e műveket 
s fölkeltették lelkében mindazon érzel-
meket, melyek egyszer fölébresztve, 
könnyebben mozdulnak meg, ha az élet 
hasonlóval lepi meg őket. 

Azt kell látnunk, hogy az ú. n. mű-
velt emberek nagy többsége alig olvas 
valamit a lapokon kívül, legföljebb szak-
munkákat. A nagy költők és írók gon-
dolatai, melyeknek közkinccsé kellene 
válniok, a nemzat nagy többsége előtt 
ismeretlenek. Pár évt:zeddel ezelőtt még 
országos hírű költők művei olvasatlanul 
hevernek s csak egy-egy frázis él köl-
teményeikből a közönség ajakán, hasz-
nálva néha komolyan,rendesen tréfásan; 
magát a költeményt, amiből az idézet 
való, már minden századik ember ismeri. 
Az irodalmi halál gyorsan bekövetkezik, 
néha gyorsabban, mint a testi, az ízlés, 
a kor hangulata, a cél változik, az író 
ós költő hirtelen a múlté. Ez ellen nem j 
lehet harcolni. De olyan írók. kiknek | 
még céljai, ízlése, törekvése közösek a ; 

mienkkel, akiknek művei termékenyítő- :  

leg hathatnak a nagyközönségre, nem- ! 
csak a tudomány embereire, nem hal- , 

hatnak meg oly hamar, csak abban az 
esetben, ha a nemzetben nincs meg a 
komoly művelődésre való törekvés. Pedig 
a magyarban megvan. Mikor irodalmat 
kellett teremteni nemzeti szükségből, 
százával termettek az írók, hogy azok 
elkészítsék a nyelvet, a közönséget az 
utánuk föllépő óriásoknak. A hiba nem 
a fajban van, hanem a korban és neve-
lésben. A mai kor középosztálya, bármi-
féle pályán van is, nagy nehézségek-
kel küzd. Az élettel való nehéz harc 
egyik oka az igazi műveltség lassú 
terjedésének. A latin közmondás szerint 
a háború idején hallgatnak a múzsák; 
mi úgy alakíthatjuk e mondást, hogy 
gondok között nem érünk rá és nincs 
kedvünk foglalkozni az irodalommal. Szo-
morú, hogy így van, holott az írók és költők 
műveinek épen az volna a hivatása, hogy 
a kifáradt, gondokkal terhelt embereket 
megszabadítsák gondjaitól, figyelmüket 
a mások bajára, bánatára irányítsák, a 
színek, hangok, képek kiragadják gondjai 
közül s rugalmasan, frissen adják vissza 
munkájának. És mi nem menekülünk 
gondjaink elől a költők, művészek al-
kotta világba. Ebben hibás jórészben 
nevelésünk. Nagy többségünk vidéki 
városokban, falvakban nőtt fel, hol 
gyermekkorában híre-hamva sem volt a 
könyveknek. Sohasem szokott hozzá 
ahhoz, hogy bánatára a könyvekben 
keressen vigasztalást. Később sem for-
dul a könyvekhez, hanem sokkal költ-
ségesebb ós egészségrontóbb szórakozást 
keres. 

Ha a hibát látjuk, könnyű az orvoslás. 
Szoktassuk rá gyermekeinket, hogy köl-
tőink műveiben gyönyörűséget találjanak. 
Ma már az állam megadja rá a lehető-
séget, csak emberek kellenek, akik végre-
hajtsák. Ezek pedig föltétlenül lesznek, 
mert azt hiszem, nem lehet boldogítóbb 
érzés annál a tudatnál, hogy munká-
saivá szegődünk egy jobb, boldogabb, 
műveltebb, nálunk tökéletesebb nemze-
dék fölnevelésének. 

« 44* 
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Ne arról vitatkozzunk. tehát, hogy 
nevelési eszköz-e az újság, melyből 100 
gyermek közül 90 vágyik azokat a ré-
szeket olvasni, melyek ránézve testileg-
lelkileg ártalmasak, hanem adjunk jó 
könyveket az ifjúság kezébe, hogy, ha 
majd rájuk nehezedik az élet, legyen 
hova menekülniök; ha fölhangzik hozzá-
juk a nyomorúság kiáltása, ne találjon 
süket főiekre; ha cselekvésra kerül a sor, 
az olvasmányokból fölmerülő alakok 
szinte rákényszerítsók a hazafias, becsü-
letes, nemes küzdelemre. 

Az iskolán kívül eső közoktatás. 
írta : Jancsó Benedek. 

II. 
Az iskolán kívül eső oktatás első tagozatát 

a nép legszélesebb rétegeire kiterjeszkedő elemi 
fokozat alkotja. E fokozat keretébe tartozik a 
népiskolai képzettség megadása azoknak a 
felnőtteknek, akik egy vpgy más okból rendes 
elemi iskolázásban nem részesülhettek. Első-
sorban az írni-olvasni nem tudók vétetnének 
figyelembe. Hiteles statisztikai adatok szerint 
polgári népességünknek 48 '6%-a analfabéta. 
A népoktatási törvény kimondja, J:iogy minden 
szülő vagy gyám köteles gyermekét vagy gyá-
moltját élete 6-ik évének betöltésétől egész a 
12-ik, illetőleg a 15-ik év betöltéséig iskolába 
járatni. Az iskolán kívül eső oktatás keretébe 
tehát a 15-ik évnél idősebb honpolgárok ez-
irányú tanítása tartozik. Ez idősebb nemzedék 
analfabétáit feladata az iskolán kívül eső okta-
tásnak megtanítani írni és olvasni. Községen-
ként össze kellene íratni a 15 évesnél idősebb 
analfabétákat és pedig két csoportban : 16 éves-
től 24-ig és 24—40-ig. Ez analfabétákat no-
vember elsejétől március végéig tartandó tan-
folyamokban meg lehetne két év leforgása alatt 
biztosan tanítani az olvasásra és az írásra. 
Nincs törvény, amelynek alapján az ilyen korú 
analfabétákat kötelezni lehetne e tanfolyamok 
látogatására. De a rábírásnak elég módja áll 
rendelkezésre, hogy e tanfolyamokon ez anal-
fabéták közül mentől számosabban vegyenek 
részt. 

De nem elég az iskolán kívül eső oktatást 
csupán az írni-olvasni nem tudókra kiterjesz-
teni, mert hiszen feladatai körébe tartozik az 
is, hogy az elemi iskolát elvégzetteket tovább 
vezesse az iskolában megszerzett ismeretek 
tökéletesítésében, azzal a határozott céllal, hogy 
idővel ne legyen e hazában senki, aki elől el 

van zárva a nemzeti közművelődésben való 
részesedés útja. Ha elemi iskoláink minden 
tekintetben a legtökéletesebb és igazán minta-
iskolák lennének is, a bennük megszerzett 
ismeretek még sem volnának elegendők egy 
egész életre szolgáló útravalóul falusi népünk-
nek, a mai bonyolult életviszonyok között. 
Hiszen az elemi iskolázás, különösen első felé-
ben, inkább a gyermek szellemi kifejlődésén 
munkálkodik, mint ismeretekkel való ellátásán. 
A népiskolai oktatás a gyermekeket nem annyira 
ismeretekkel, mint készségekkel látja el. Az 
iskolán kívül eső oktatás feladata e készségek 
továbbfejlesztése oly irányban, hogy eszközlői 
legyenek az életben szükséges és érvényesít-
hető ismeretek megszerzésének. 

Az önkéntesen vállalkozó hallgatóság itt is 
ugyanolyan kettős csoportba volna oaztható, 
mint az analfabétáknál. A 16—24-ig eső fiata-
labb és a 25-nél idősebbek csoportja. I t t már 
nem lenne szükséges a 40-ik évnél megállani. 
Az előbbi csoportnál is csak azért látszott 
helyesnek a 40-ik évet ilyen végső határ-
vonalul felvenni, mert 40 évesaél idősebb falusi 
ember — beszámítva egyes kivételeket — 
nehezen fog vállalkozni az olvasás és írás 
tanulásával együttjáró ne'iézíégek legyőzésére. 
Es ha vállalkozik is, aligha fog vele sikerrel 
megbirkózni. Viszont, a 40 évesnél idősebb 
írni-olvasni tudó falusi ember épen olyan 
szívesen tanul és egyáltalán nem kevesebb 
sikerrel, mint a fiatalabb. A 24 éveseknél 
fiatalabbakat az idősebbektől az iskolán kívül-
eső elemi oktatás mind a két ágában azért 
kell egymástól elkülöníteni, mert népünk idő-
sebb fiai nem szívesen ülnének a fiatalokkal 
egy padba, oly szellemi munkára vállalkozva, 
amely alkalmat adhatna esetleg arra is, hogy 
a könnyebben tanuló és szellemileg frissebb 
ifjak sikeres előhaladása megszégyenítse a 
lassúbb haladású és nehézkesebb észjárású 
idősebbeket, 

E tanfolyamok feladata lenne : a népiskolai 
tananyag kibővítő ismétlése, különös súlyt 
vetve annak a nép mindennapi életével való 
szorosabb kapcsolatára. Azonkívül megismer-
tetni hallgatóit mindazokkal a gyakorlati fon-
tosságú dolgok okaival, rövid foglalatú és 
világos elméletével, amelyek élete megoldandó 
föladatait alkotják, saját fogl dkozása körében. 
Mindent kell e tanfolyamon tanítani, amire a 
népnek szüksége van, különösen aminek gya-
korlati hasznát hamarosan átlátja és fölfogja. 
Ilyenek elsősorban azok az ügyiratok, ame-
lyekre a mindennapi életben szüksége van. A 
magánjogi és perjogi elemi ismeretek, amelyek 
ránézve nélkülözhetetlenek. Polgári kötelessé-
geinek és jogainak ismerete, hogy tudjon velük 
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élni. Higiénikus ismeretek, hogy testi épségét I 
megóvhassa. Gazdasági alapismeretek. '1 ermé-
szettudományi ismeretek, amelyek őt elősegítik 
akár a mezőgazdaságában, akár ipari foglal-
kozásában. A számvetésből annyi, amennyi 
szükséges ahhoz, hogy a háztartásában elő-
forduló számolási műveleteket elvégezhesse. 
Hogy bizonyos kiszámításokat építkezéseknél 
stb. elvégezhessen, hogy földjét legalább hozzá-
vetőlegesen föl tudja mérni. A történelemből, 
irodalomból, erkölcstanból annyit, amennyi szük-
ségesnek mutatkozik arra, hogy hazafisága, 
erkölcse és a társadalmi rendhez való ragaszko-
dása öntudatos és szilárdabb legyen. Hogy 
legyenek szellemi és esztétikai szükségletei, 
figyelmet kell fordítani az énekre és a művé-
szetre is, legalább azon képsorozatok ismerte-
tésével, amelyek az elemi iskolákban a torté-
nelemtaníiás szemléltető-eszközeiül szolgálnak. 
Történelmünk nagy alakjainak képei, szobrai. 
Történelmi festé-zetünk nevezetesebb alkotásai. 
Építészeti műemlékeink stb. 

Az iskolán kívüleső oktatás e fokon már 
belekapcsolódnék, helyesebben egyesülne azok-
kal a tanfolyamokkal, amelyeket faluhelyeken 
a földmívelési minisztérium és a vármegyei 
gazdasági egyesületek rendeznek. Nagyobb 
községekben, bol iparosok is vannak és váro-
sokban pedig azokkal a tanfolyamokkal, ame-
lyeket a kereskedelmi minisztérium, az ipar-
és kereskedelmi testületek tartanak fönn. Kap-
csolatba kellene hozni a meglevő ifjúsági 
egyesületekkel, daloskörökkel, torna-, olvasó-
egyesületekkel és a népkönyvtárakkal, hogy 
ezek így egymást kölcsönösen kiegészítsék és 
támogassák. 

Az a kérdés most már, hogy ki tanítson 
ezekben a szervezendő tanfolyamokban ? E 
kérdésre a néptanítóság figyelembevétele nél-
kül feleletet adni nem lehet. Az iskolán kívül-
eső oktatás — ez alapvető, nemcsak legszéle-
sebb, de legfontosabb tagozatában is — a ve-
zető szerep, a munka súlya a magyar nép-
tanítóra esik. Az első teendő tehát a magyar 
néptanítót e föladatának megoldására képessé 
tenni. Még pedi^ akként, hogy ez ne legyen 
számára jutalmazatlan munkatöbblet, unalmas 
és félig, vagy épen nem értett terhes föladat, 
hanem olyan hatás- és munkakörbeli térfog-
lalás, amely őt egyszerű elemi iskolai tanító-
ból a szó legnemesebb és legtökéletesebb értel-
mében vett néptanítóvá avatja. A tanító ez 
irányban kifejtendő tevékenységét erkölcsileg 
és anyagilag jutalmazni a közoktatásügyi kor-
mány és a magyar társadalom föladata lesz. 
A módok és eszközök megtalálása ehhez az 
iskolán kívüleső oktatás országos szervezésének 
a kötelessége. 

A magyar népiskolai tanítóság a maga át-
lagában e föladat megoldására a legteljesebb 
mértékben alkalmas. Nincs szüksége egyébre, 
mint e külön és új föladattal tisztába jönnie, 
s annbk megoldására bizonyos támogatással 
összekapcsolandó önmunkássággal rákészülnie. 
Szükséges volna elsősorban az, hogy a tanító-
egyesületek a maguk körében tegyék beható 
vizsgálat tárgyává, hogy a tanítóság miként 
oldhatná meg legcélszerűbben e ráháramló 
föladatot? Miben hiányos a tanítóság e föl-
adatra való rákészültsége ? Hogyan és minő 
eszközökkel lehetne e hiányokat pótolni ? A 
tanítóegyesületek kerete nagyon alkalmas arra, 
hogy a tanítóság ez .új föladatára való neve-
lésének munkáját nap y részében elvégezze. Az 
országosan szervezendő iskolán kívüleső köz-
oktatás gondoskodnék aztán annak pótlásáról, 
amit a tanítóegyesületek a maguk körében el 
nem végezhetnek. Ennek lenne föladata gon-
doskodni olyan előadói tanfolyamok szervezé-
séről, amelyek alkalmat nyújtanának a taní-
tóknak árra, hogy necsak az elemi iskoláknak, 
hanem ennek a nagy népakadémiának is ők 
legyenek elsősorban tanítói. Erinek lenne föl-
adata továbbá : gondoskodni olyan előadók 
képzéséről is, akik a tanítóságot munkásságá-
ban támogatnák és amennyiben a mutatkozó 
szükséglet szempontjából kevés számúnak bi-
zonyulna, pótolnák is. 

* * * 
Az iskolán kívüleső tanításnak második, 

de azért ez előbbivel majdnem egyenrangú 
feladata : kiegészíteni és fejleszteni társadal-
munk azon rétegeinek műveltségét, amelyek 
az eleminél nagyobb képzetséggel — többnyire 
négy polgári vagy középiskolai osztályban meg-
szerzett előtanulmánnyal — működik a gyakor-
lati pályákon. E föladat természetéhez simuló 
tagozat hivatva van' a teljes középiskola el-
végzése által nyert képzettséghez hasonló tu-
dás és műveltség megszerzésére nyújtani alkal-
mat az állam minden olyan polgárának, akinek 
élethivatásánál fogva szüksége vagy kedve van 
ilyen terjedelmű tudás és műveltség elsajátí-
tására. "Ez a műveltség azonban nem mellőz-
heti az illető foglalkozási körében előforduló 
gyakorlati dolgok felsőbb szempontok szerint 
való ismeretét sem, amely ismeret alkalmas 
arra, hogy segítségével a maga élethivatásában 
olyan munkásságot fejthessen ki s olyan alko-
tások kezdője és bevégzője legyen, amelynek 
feltétele a magasabb rendű élethivatásokhoz 
való előkészültség. 

Amíg az előbbi tagozat a népiskolát főleg 
a falusi nép körében tenné az iskolán kívül 
eső oktatás eszközeivel általános társadalmi 
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és nemzeti intézménnyé, addig e második 
tagozat a középiskolában megszerezhető tudo-
mányosabb műveltséget igyekeznék a szak-
képzett munkásság, az iparosok és a kisebb 
városi polgári elem körében meghonosítani. 
Hasonlítana a mai Szabad Líceumokhoz, de 
még inkább az Urániától tervezett munkás-
gimnáziumokhoz. Azok a tudományágak, amelyek 
a mai középfokú oktatás anyagát alkotják 
— kivéve a klasszikus nyelveket — leimének 
e fokozat alapvető ismeretágai. .Ezeket a 
tudományágakat — összesen mintegy tizen-
kettőt — ki kellene dolgozni egy-egy előadás-
sorozatban. Körülbelül ágazatonként tizenkét-
tizenkét fejezetben, úgy, amint azt az Uránia 
is tervezte a maga munkásgimnáziumai szá-
mára. Ezek az előadássorozatok szolgálnának 
aztán vezérfonalul az előadóknak és tan-
könyvül a hallgatóknak. 

Az iskolán kívül eső oktatás e második 
tagozata szervezendő lenne minden olyan 
városban, amelyikben egy vagy több közép-
iskola van. Tanítói lennének a gimnáziumi, 
reáliskolai, tanítóképző-intézeti, felsőbb leány-
iskolái, felső kereskedelmi, ipari és polgári iskplai 
tanárok. Azonkívül más egyetemi képzettségű 
vagy gyakorlati tevékenységük által erre minő-
sített olyan egyéniségek is, akik megfelelő 
előadások tartására hajlandók és képesek, vagy 
akik ez ügyet állásuknál és hajlandóságuknál 
fogva előmozdíthatják. Ennek a tanfolyamnak 
kapcsolatba kell kerülnie a vidék közművelő-
dési, irodalmi, tudományos és muzeális egye-
sületeivel, közművelődési középpontjául a maga 
vidékének. E fokozatnak bizonyos kapcsolatot 
kell fenntartania a maga vidékén az első 
fokozattal is. Előadásait úgy kell berendeznie, 
hogy az egyszersmind tanfolyamul is szolgál-
hasson a népiskolai tanítóknak és azoknak az 
alkalmas más minősítésű egyéneknek is, akik 
hajlandók az első fokozaton tanítói tevékeny-
ségre. Azonkívül célszerű, ha előadói időnként 
a falusi tanfolyamokat is felkeresik s ott 
olyan előadásokat tartanak, amelyek nagyobb 
tudományos készlet és eszközök alkalmazását 
követelik és veszik igénybe, mint az első 
fokozat tanfolyamai. 

* * * 

Az iskolán kívül eső tanítás harmadik és 
az egészet betetőző feladata: a társadalom 
főiskolai képzettségű rétegeit megismertetni a 
különböző tudományok újabb vívmányaival. 
Azokkal az eszmeáramlatokkal, politikai, köz-
gazdasági, szociológiai, művészeti és közműve-
lődési áramlatokkal, amelyek együttesen alkot-
ják a modern műveltségű ember eszmevilágát. 
E feladatnak megfelelően a harmadik és 

betetőző tagozatot a szó igazi értelmében 
vett Szabad Egyetem vagy Népszerű Főiskolai 
tanfolyam alkotná. Intézménye lenne a művel-
tebb társadalmi rétegek többoldalú és egye-
temesebb tudományos továbbképzésének. 

Ilyen tanfolyamokat a két egyetem szék-
helyén kívül csak azokban az egyes nagyobb 
vidéki városokban kellene szervezni, amelyek-
ben, mint vidéki kulturális középpontokban, 
megvannak a hozzávaló feltételek. Ilyeneknek 
tekinthetők elsősorban azok a városok, ame-
lyekben a középiskolákon kívül egy vagy több 
fakultást magában foglaló valamelyes főiskola 
is van még. Vagy azok a városok, amelyekben 
a magasabb műveltség és a tudományos képzett-
ség előmozdítására úgynevezett közművelődési 
házak épülnek. E tanfolyamokat kapcsolatba 
kell hozni az illető vidékek múzeum-egyesüle-
teivel, tudományos és irodalmi társaságaival, 
könyvtáraival, művészeti vándorkiállításokat ren-
dező bizottságaival, amelyek gyűjteményeikben 
és munkásságukban egyesítve, mindmegannyi 
forrásai és eszközlői lehetnek a közönség tudo-
mányosabb képzettségének. 

E tanfolyamoknak egyik feladata lenne közre-
működni abban is, hogy á második fokozat, a 
szabad líceumok tanítói és előadói is bizonyos 
tanfolyamokon e hivatásukra előkészüljenek, 
magukat továbbképezzék és tökéletesítsék. 

(Befejező közlemény következik.) 

A reneszánsz és az újkor eszméi. 
írta : Farkas Sándor. 

— Befejező közlemény. — 

A jogért való küzdelem elérte immár az 
utolsó fázisát. Nem az volt többé a jelszó, 
hogy az állam van a királyért — ami egy-
értelmű volt az abszolutizmussal — sein az, 
hogy a király van az államért, hanem az, hogy 
mindenki önmagáért van s mindenki egymásért. 
Az uralkodó eszmének e harmadik tételéért 
nagy csatákat kellett vívni. De aki tisztában 
volt az újkor történelmének eszméjével, ez 
eszmék egyre hódító hatalmával, tudhatta, hogy 
e csaták győzedelmes csaták lehetnek. Ahol 
megkezdődtek, ott azokká is lettek. 

Franciaország já r t e tekintetben is elől, de 
a francia szabadságharc elkövette azt a vég-
zetes tévedést, hogy rombolt és pusztított. A 
reneszánsz szelleme ugyanis csak reorganizálást, 
esak reformálást isméit. Ám a francia nemzet 
heves természete, kiszabadulva az ancien regime 
egyre jobban lazuló kötelékeiből, szinte túl-
repült a célon. Ezért itt visszazökkenésnek 
kellett következnie. E visszazökkenés meg is 
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történvén, Franciaország természetes zászlótartó-
jává lett a politikai jogért folytatott küzdel-
meknek. E minőségben sorra alakította meg 
az új és teljesen szabad köztársaságokat. 

A XVIII. század végének küzdelmei épúgy 
egy nagy névhez fűződnek, mint amiképen 
minden nagy mozgalom megkapja a maga 
képviselőjét. A j agy férfiú, akit tulajdonképen 
kora avatott azzá, Bonaparte Napoleon. Míg 
Napoleon valóban tagja volt a népnek, min-
denkinél jobban megértette a szózatot. De 
csakis ezt. Am e lángész, épúgy, mint a leg-
több világuralomra törő társa, a korszakot már 
mérlegelni egyáltalában nem bírta. A magasan 
álló embereket, úgy lítszik, általában vagy a 
tradíciók, vagy a saját képességük tévesztik 
meg. A régi múlttal dicsekvő dinasztiák utódai 
rendszerint az elmúlt dicsőségről álmodoznak 
s szívósan ragaszkodnak a múltak minden olyan 
intézményéhez, mely a hatalmat jól konzerválja. 
Mások meg a saját nagyságuktól ittasulnak 
raeg és csak kevesen tudják, vagy hiszik, hogy 
annak a legértékesebb vagyonnak, a kor esz-
méinek, melyet századok gyűjtöttek, ők csak 
forgatói. De pusztulás azoknak a sorsa, akik 
a kincs értékét keve élték, vagy a kincset tel-
jesen magukénak vallották. 

Napoleon, korának legnépszerűbb embere 
volt addig, míg a korral egyetértett s annak 
összhangja szerint cselekedett. E népszerűség 
körülbelül a tilsiti békéig tartott. De midőn 
az elbizakodott férfiú a kontinentális zárlatot 
elrendelte, rendelkezése által ellentétbe jutott 
azzal a küldetéssel, melyet eddig olyan jól kép-
viselt. A kontinentális zárlat ugyanis épolyan 
sérelem volt a saját alattvalóinak szabadsága 
és anyagi érdekei ellen, akárcsak az angoloké 
ellen. A szabadsághős ezen az úton csakhamar 
zsarnokká lett, a nép barátja annak elnyomója, 
a közvélemény tisztelője annak megvetője s a 
kor képviselője annak tagadója. E fordulat 
már Napoleon bukását jelentette. És ekkor 
következett azoknak a részéről a második vég-
zetes tévedés, akik a „zsarnok" ellen össze-
fogva, megbénították a nagy csendháborítót. 
Ekkor következett a Szent szövetség akciója. 
E szövetség még azt sem vette észre, hogy 
Napoleont ép az a botlás buktatta meg, amely-
nek jegyében ő maga szervezkedett: a zsar-
noki abszolutizmus. 

A Bourbonok, Stuártok és a XVII-ik század-
beli Habsburgok abszolutizmusa, mikép kimu-
tattuk, természetes következménye volt az akkori 
időknek s első mozzanata a jogért folytatott 
küzdelmeknek, de a XIX-ik század abszolutiz-
musa, a teljesen kiforrott, megérlelődött és sok-
helyütt már a maga teljes nagyságában valóra 
vált politikai szabadság idején, csak arra volt 

jó, hogv siettesse a szabadság általánosságának 
idejét. És a Szent szövetség teljes meggyőző-
déssel hitte, hogy uralma igazolt és jogos, 
pedig ez az uralom a népeknek a szabadság-
ban vetett hitén épült föl, tehát ez az építke-
zés nemcsak nem volt helyénvaló, hanem egy-
úttal csalárd is volt. Minél erősebben igyekezett 
ugyanis a gyeplőt tartani Metternich, a min-
denható kancellár, annál jobban megpecsételte 
művének sorsát, s minél nagyobbnak látszott 
a reakcionáriusok részéről a iidércfényű siker, 
annál távolabb kerültek az idők igazi tartal-
mától s minél közelebb vélték a cél teljes meg-
valósulását, annál közelebb volt a vég. 

Újból a franciák jártak elől s megkezdődtek 
a XIX-ik századnak majdnem rendszeres idő-
közökben megújuló szabadságharcai. Legelőször 
a szabadság klasszikus földjén, Görögország-
ban ült diadalt az eszme s a húszas, harmincas 
és negyvenes években egymásután ütközött 
össze az uralkodó áramlat az elébe gördített 
mesterséges akadályokkal. így 1830-ban, az 
úgynevezett júliusi forradalom alkalmával Fran-
ciaország már megbuktatta X. Károlyt. Ugyan-
csak ebben az esztendőben tört ki a szabadság-
harc Belgiumban'is s megszületett a különálló, 
szabad és független belga királyság. Nagy ha-
tással voltak a mozgalmak Angliára is, hol a 
demokrácia tetemes növekedést mutatott a 
nemesség csappanó hatalmával szemben. Nem 
sikerültek a mozgalmak Lengyelországban, nem 
Németországban sem. Nálunk pedig a franciák 
által megindított mozgalmak hangulata mellett 
egyre erősebbé lett a reformok iránt való haj-
landóság s egyre több a reformok eredménye. 
Az 1848. évi február havában újból megmoz-
dult Franciaország s a nemzetgyűlés a Bourbon-
és Orleáns-esaládokat trónvesztettnek, nyilvánít-
ván, az országot köztársasággá proklamálta. A 
februári forradalom hatása alatt most már 
örökre megbukott Metternich s Ausztria biro-
dalmi gyűlése új alkotmány kidolgozásához 
kezdett. E mozgalom hatása alatt jött létre 
hazánknak 1848. évi alkotmánya is, mely a 
tradíciókat a modein államélet vívmányaival 
szerencsésen egyesítve, az ezeréves múltnak 
természetszerű eredménye lett. 

Igaz, hogy az újabb diadalokra majdnem 
mindenütt újabb reakció kezdődött és sok helyen 
a Szent szövetség utolsó visszhangjaként újabb 
rémes napok következtek. De amilyen mérték-
ben haladott előre a század, ép olyan mér-
tékben lett igazolatlanabbá a mesterségesen föl-
szított abszolutizmus, s a hatvanas és hetvenes 
évek igazat adtak az igaznak, amidőn egy-két 
állam kivételével végre beköszöntött az alkot-
mányosság ideje. 

Bizonyos, hogy az újkor második nagy esz-
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méje, a politikai szabadság kérdése a XIX-ik 
század végére Európában is sokhelyütt valóra 
vált. S napjait éljük, midőn a kontinens azon 
államai, melyekben az uralkodói abszolutizmus-
nak jogosultságával még történettudósok közül 
is sokan megbarátkoztak, igazodni kezdenek az 
ellenállhatatlan eszme tartalmi köréhez. De ez 
az „igazodás" már a legutolsó napok törté-
nelme. A jelen történelmi eseményeinek bírálata 
pedig nem a történettudományé, hanem a poli-
tikáé. A politika pedig kijegeeesedett igazsá-
gokat nem adhat. Akadályozza abban az ese-
ményekhez időben való közelsége, tehát a 
nézőpontoknak a tényekkel való összeesése. 
Míg azonban a történelemnek tudatosan el kell 
zárkóznia a jelen eseményeihez mért állásfog-
lalástól, nem szabad lemondania azokról a kö-
vetkeztetésekről ítéletekről, melyek által az 
élet tanítójává válik ő; azokról, amelyek folyo-
mányai, szükségszerű következményei a törté-
nelmi időknek s amelyeknek ismeretéből kel-
lene az áliam ügyeit vezető férfiaknak szem-
pontjaikat, tennivalóikat megállapítaniok. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
* Petőfi,. Nincs nap, hogy elménket, szívün-

ket ne foglalkoztassa Petőfi. Az ő életére vonat-
kozó legcsekélyebb adat is különösen érdekel. 
Nem csoda, mert nemcsak hogy legnagyobb 
költőnk ő, de élete folyása is rendkívül érde-
kel. Van már Petőfi-ház is, amelybe nagy gond-
dal, lelkességgel gyűjtünk össze mindent, ami 
Petőfivel valamelyes kapcsolatban van. Életéről, 
költészetéről nem tudnak annyit összeírni, 
hogy megunjuk azok olvasását. Ujabban a 
Petőfi-társaságban két vendég foglalkozott 
Petőfivel : Barabás Ábel kolozsvári tanár az 
egyik, ki nagyobb könyvet írt Petőfi költésze-
téről. Ebből mutattak be egy fejezetet. A másik 
vendég Jászai Mari volt, a Nemzeti színház 
művésznője. 0 Petőfi színészpályájáról írt tanul-
mányt. Szerinte Shakespeare példája lebeg-
hetett Petőfi előtt, de gyenge színész volt, 
mint amaz. Jobb is, hogy a színpad nem 
termett számára diadalt, mert különben lehet, 
hogy elvesztettük volna, mint költőt. Külön-
ben nem is volt ő tulajdonkép színész. Mint 
színlaphordó, kellékes, színházi szolga, statiszta 
működött többnyire s ha kapott is olykor egy-
egy kisebb szerepet, nem tudott benne érvé-
nyesülni. Egyszer mégis volt sikere. Debreczen-
ben lépett föl a „Lear király "-ban, amelyben 
a bolond szerepét játszotta. De ezt a sikerét 
annak köszönhette, hogy a szerep megfelelt az 
egyéniségének, amely tele volt keserűséggel. 
Meghatóan írta le Jászai azt a nagy nyomo-
rúságot, csalódást, szenvedést, amely a költőt 

rögös pályáján végigkísérte, de nem bírta 
megtörni. 

* Szent István koronája. Nemrég egy francia 
történetíró azt állította, hogy Szent István 
koronája III. Henrik német császár kezébe 
került s azt, annak szimbólumául, hogy Magyar-
országot felajánlja az apostoli széknek, 1044-ben 
Rómába küldötte. Ezt állítja különben egy 
magyar történetíró is : Pauler Gyula. A magyar 
tud. Akadémiában most felolvasást tartott 
Karácsonyi János Szent István koronájáról s 
megállapítja, hogy Szent Istvánt 1038-ban 
koronájával temették el, s a korona a sírból 
csak akkor került elő, amidőn első királyun-
kat 1083-ban, hogy szentté avassák, sírjából 
kiemelték. A negyvenöt éven át eltemetett 
korona hátsó része a rajta lévő négy zománcos 
képpel megrongálódott. Ezért van szent koro-
nánkon az eredeti tizenhárom kép (Jézus s a 
tizenkét apostol) helyett csak kilenc kép. Szent 
László a sírból előkerült koronából készíttette 
a mai korona felső részét, úgy, amint van 
ma is. Karácsonyi véleménye szerint a magyar 
közjog nem is azért nevezi koronánkat szent-
nek, mert István Rómából kapta, hanem mert 
Szent István sírjából, Szent István elevációja-
kor került elő, mint kegyeletes relikvia. 

* Rákóczi udvari festője. Rákóczi Ferenc 
egyik udvari festője volt Bogdány Jakab. A 
fejedelem elbújdosása után Bogdány Londonba 
költözött, ott dolgozott tovább s ott is halt 
meg. Művei angol gyűjtők birtokában vannak. 
Térey Gábor dr., a Szépművészeti Múzeum 
igazgatója, aki Rákóczi festőjét fölfedezte a 
magyar műtörténet számára, Londonban meg-
találta Bogdány végrendeletét és művészi ha-
gyatékának nagy részét. Térey terjedelmes 
monográfiát ír az egykor híres magyar festő-
ről, kinek két képét meg is szerezte a Szép-
művészeti Múzeum számára. 
, * Ungaria címmel oláh nyelvű hetilapot 

indított meg Kolozsvárt Moldován Gergely 
egyetemi tanár. Lapjának az a célja, hogy 
magyar és oláh megértse egymást. Az első 
szám egy oláh nyelvű beköszöntőcikket közöl, 
azután magyarul ismerteti a lap célját. Van 
hosszabb cikke az oláh nyelv jogáról és az 
állam hivatalos nyelvéről, annak bizonyításául, 
hogy Magyarországon a magyar lehet csak a 
hivatalos nyelv. Közli Moldován Gergely rek-
tori jelentését, Márki Sándor tanulmányát 
Rákóczi és az oláhok címmel. Mellékletei közül 
az egyik Petőfi néhány versének, Arany János 
Agnes asszonyá-nak és Jókai, Mikszáth, Ber-
ezeg és Petelei István egy-egy elbeszélésének 
fordítását közli, a másik melléklet pedig oláh 
népdalokat és néprajzi ismertetéseket. 
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SZUNORA 
Aral» tanítás. 

— Úti emlékeimből. — 
írta : Káinoki Bedö Béla. 

Amikor a kis Kuïder már betöltötte volt a 
hetedik életévét és már túlesett az ünnepélyes 
névadáson (eirkumcizió) is, egy este az atyja, az 
igen emberséges Hassan ben Embarek ibn .Tussut, 
aki tekintélyes „moszebbet" (posztókereskedő) 
volt .a „szuk"-ban (bazár), így szólt hozzá: 

— J a uldi ! (fiam !) Fölserdültél, táplálkoztál, 
játszottál és rosszalkodtál a háremben eddig 
eleget és most ideje, hogy anyádtól örökölt 
szemeidet a tudományok felé fordítsd, vagy 
ami ezzel egyértelmű, megösmerd Allah és az 
ő egyedüli igaz prófétája, Mohammed akaratát, 
parancsait. Mert látod, fiam. szépreményű cse-
metém, egyetlen Kuïderem te, tudomány nélkül 
mitsem ér az é l e t . . . Pedig te életrevaló fickó 
vagy, többre fogod vinni még az apádnál is. 
Csak a napokban láttam, amikor a kis pajtá-
saiddal „skubbáztál" (arab kártyajáték), h gy 
úgy csalsz már most is játék közben, mint e gy 
ötven éves máltai dugárus. Örültem neki, mert 
láttam, hogy te már zsenge korod dacára is 
tudod, hogy csak szemesé a világ és hogy 
mivel tartozol magadnak és a családodnak, 
amely pedig nem a legutolsó a „beylikban" 
(állam) és amely büszkén tekinthet vissza hét 
tisztességben megőszült ősre ! Ha szorgalmas 
leszel, amit pedig remélek, szép tehetségeid 
mellett talán hat-hét év alatt még annyira is 
viszed, hogy megtanulsz írni ! Bizony, írni ! 
Képzeld, Kuïder, a te apád, aki én vagyok és 
akit ugyancsak müveit és okos embernek tar-
tanak a „szúk"-ban, soha sem tndtam ennyire 
vinni. Bizony nem, betűt vetni még én sem 
tudok ; akárhogy iparkodtam is nyolc éven 
keresztül a „mszid"-ben (iskola). Ha levelet 
akarok valakinek küldeni, hát el kell mennem 
a „kateb"-hez (íródeák) és ez pénzbe kerül, 
keservesen szerzett drachmákba. Es te ezt mind 
meg fogod takarítani. Mert te nagy tudós leszel. 
Te még írni is fogsz tudni ! Talán még a 
„dribá"-n (arab főtörvényszék) is fogsz ítél-
kezni egykor, mert hisz' a tudományok embere 
leszel és hogy az Isten is bírónak teremtett, 
azt láttam a múltkor a „skubbá"-nál. 

A kis Kuïder pedig rosszkedvűen hallgatta 
végig ezt a hosszú és tagadhatatlanul szép 
atyai allokuciót és amikor .este a háremben a 

szegény „Kattusz", az ő selyemszőrü, hófehér 
tuniszi kandúrja dorombolva fekhelyéhez köze-
ledett, úgy csapta a falhoz a szegény állatot, 
hogy vérző, vonagló agyveleje szétloccsant a 
nádgyékénnyel borított mozaik-padlón. 

Másnap reggel az „abd" (rabszolga) szép, 
tiszta fehér „szemel"-be (kimondhatatlan) és 
„gandurá"-ba (ing) öltöztette Kuïdert és a 
mamája még egy vadonatúj burnuszt is adott 
rá, míg az apja, az emberséges Hassan ben 
Embarek, vérpiros kékrojtos „sesiá"-t (fez) 
nyomott a cukorsüveg alakú borotvált fejébe, 
— ad majorem dei glóriám. Az iskola felé 
vezető „térig"-en (út) határozott szerencséje 
volt : egy késes boltja előtt haladtak el és neki 
sikerült egy borotvaéles pengéjű „musz"-t úgy 
elcsenni, hogy még a kedves papája sem vette 
észre, akinek pedig hiúzszemei voltak, és így 
megtarthatta, mint jogos tulajdonát, ahelyett, 
hogy napjai alkotójának, az emberséges Hassan-
nak átengedje legújabb szerzeményét. 

— Allah akbar (nagy az Isten), — motyogta 
a kis reményteljes Kuïder magában — ez a 
nap nem is kezdődik olyan nagyon rosszal. 

Amikor az iskolához értek, amely egy szűk, 
hagymaszagú sikátorban, a szabad ég alatt volt, 
egy vályogból vetett „zsema" (imaház) töveben, 
a „taleb" (tanító) kikapta maga alól az ülő 
párnáknak használt görbe lábait és szélesen 
mosolyogva bicegett az ú j tanítvány, illetve 
kedves papája elé. Hírből és látásból rég ismerte 
volt már Hassant és szépszámú baksisokat 
remélt a tanításért szemelje kiapadhatatlan bő 
zsebeibe sülyeszthetni. A derék tudós el is 
határozta volt már jóelőre magában, hogy 
Ku'íderből, már mint a Hassan moszebbet 
fiából okvetlen elsőt csinál az osztályában, akár-
hogyan lesz is, mert régi igazság, hogy: „mégis 
csak a fő az üzlet". A két kiváló ember, mi-
után előzőleg vagy egy negyedóráig kicserélték 
„üdvözlő" kérdéseiket, csakhamar megállapo-
dásra is ju to t t : mindegyik szentül meg volt 
arról győződve, hogy ő szedte rá a másikat és 
így Kuïder úrfi is föl volt már véve az iskolába, 
Mabruk úr tanítványai közé. 

Az első lec-keórán a mi kis barátunk meg-
tanulta, hogy nincs jobb és hatásosabb éle a 
világon, mint amikor az ember gombostűt szúr 
a szomszédja combjába ; és az első esztendőben 
azt, hogy hogyan kell a szép száraz, sötétsárga 
olajfából írótáblát a lopott bicskával faragni 
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A második esztendő penzuma már jóval 
ravaszabb volt ! Hogyne, kérem, amikor az nem-
csak a spanyolnád toll készítési módját, hanem 
még a tinta előállításának a misztériumait is 
tartalmazza! No, de ez még mind semmi: a 
harmadik, negyedik és főképp az ötödik év 
még csak a valami ! Megtanulunk írni, igen : 
í — r—n—i! Négyféle betűvel, a szó elején, 
közepén, végén, egyedül vagy összekötve. Való-
ságos csudája a Prófétának, hogy ebbe bele nem 
őrülünk. Az egyedüli vigasztaló az, hogy ugyan-
csak ezekben a nehéz években kell elsajátítani 
azt a művészetet, hogy hogyan csábítjuk el az 
apánk legjobb barátjának a mandulaszemű kis-
leányát, aki meg nem tizenkét éves és aki még 
eszerint nem vette föl a fátyolt. A hatodik és 
hetedik év pedig : az már igazán a tudományok 
tudományának, a Koránnak van szentelve. 

De értsük meg egymást : nem arról van szó, 
hogy Kuïder úr vagy valamelyik társa a Korán 
tanításait szívja tudomány szomj as lelkébe, óh 
nem, a világért sem, egyszerűen az a cél, hogy 
a discipulus lehetőleg sok verset tanuljon be 
kívülről, minden megértés és bírálat nélkül. 
Hogy a memorizált anyagot öntudatosan bírja-e, 
hogy vájjon van-e csak halvány sejtelme is arról, 
amit mekanikusan eldarál, az teljesen, de tel-
jesen mellékes körülmény : a fő az, hogy lehe-
tőleg sok „szúrát" (verset) tudjon monoton 
hangon elgajdolni, és ideális tudósszámba menne 
az, aki az egész Koránt kívülről tudná. De ilyen 
eddig, legjobb tudomásom szerint, még nem 
akadt egy sem. Kuïder úrfi is, aki nyolc évig 
tanult szakadatlanul, csak vagy tizenhét versig 
vitte. Ekkor aztán hazament és feleségül vette 
Fattumát, akiért az apja száz dúrót: 500 ko-
ronát kért, és akivel a tudás almáját annak-
idején nem ő, hanem a ragyás Messaud osztotta 
meg. Igen, a ragyás Messaud, aki vele egykorú 
volt és aki még egyáltalában nem tudta a nevét 
leírni, mint ő, aki az összes hamis mérlegek 
alá mindig azt jegyezte, hogy: 

rdïuK 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelő-
ségi kirendeltségnek. — 9!).000. szám.) 

Sajnosan tapasztaltam, hogy az állami iskolai 
tanítószemélyzetnek különösen nőtagjai sok 
esetben elfogadható ok nélkül, sőt nem ritkán a 
valóságnak meg nem felelő és a felsőbb hatóságot 
megtévesztő okból kérelmeztek szabadságidőt. 

Minthogy az állami oktatásnak nagy érdeke, 
hogy a tanítás az egész szorgalomidőn át lehe-

tőleg zavartalan legyen, de különben is a kö-
telesség pontos és lelkiismeretes teljesítése az 
állami tanítónak, most már állami tisztviselő-
nek, már csak a jó példa érdekében is első-
rangú népnevelői kötelessége : kénytelen vagyok 
a kir. tanfelügyelők részére kiadott Utasítás 
80. §-a és az állami iskolai Gondnoksági Uta-
sítás 103. § ának i) pontjában foglalt rendel-
kezéseket nemcsak az állami oktatás, hanem 
az állami tanítói karnak jól fölfogott érdeké-
ben is az alábbiak szerint szigorítani : 

Minden olyan kérvény, amelyben betegség 
címén 8 napnál hosszabb időre terjedő szabad-
ségidő kérelmeztetik, föltétlenül járási, illetőleg 
városi tisztiorvosi bizonyítvánnyal fölszerelendő 
és többtanítós iskolánál az igazgató-tanítónál, 
egytanítós (osztatlan) iskolánál pedig közvetetle-
nül az állami iskolai gondnokság elnökénél nyúj-
tandó be. A kérvényt a gondnoksági elnök saját 
és az igazgató-tanító véleményével együtt leg-
később 3 nap alatt az illetékes kir. tanfel-
ügyelőhöz terjeszti be. A tiszti orvost a bizo-
nyítvány kiállításáért meg llető díj mindenkor 
az érdekelt tanítót terheli A kir. tanfelügyelő 
a kérelmet s annak indokát a csatolt tiszti-
orvosi bizonyítvány, az igazgató és gondnok-
sági elnök véleménye alapján a leggondosabban 
mérlegeli s amennyiben a kérelmet a legcseké-
lyebb mértékben indokolatlannak tartja, az 
ér< ekeit tmí tó (tanítónő) egészségi állapotát a 
vi'rmegyei tiszti főorvos által ennek székhelyén 
haladéktalanul szigorúan megvizsgáltatja. 

Amennyiben ezen főorvosi vizsgálat a sza-
badságidő föltétlen szükségét nem indokolná, 
a kir. tanfelügyelő a kérelmet saját hatás-
körében utasítsa el, ellenkező esetben, vagy ha 
a kérelem indokolt voltát a járási tiszti orvos 
bizonyítványa, az iga?gató és a gondnoksági 
elnök véleménye már kétségtelenné teszi, a 
kellően fölszerelt kérvény a tanfelügyelői Uta-
sítás 80. § a alapján ide nyomban fölterjesz-
tendő. A tiszti főorvost megillető díj az esetben, 
ha a fölhozott betegség nem súlyos természetű, 
mely a kérelmezett szabadságidő engedélyezését 
indokolná, az illető tanítót terheli, ellenkező 
esetben az orvosdíj az iskolai pérztárból fize-
tendő ki s csak amennyiben az iskolai pénztár 
fedezettel nem rendelkeznék, a díjat tárcám 
terhére fogom folyósítani. 

Folytatólagos szabadságidő engedélyezésére 
irányuló kérvények a szabadságidő lejárta előtt 
Jegalább két héttel a fennebbi úton és módon 
nyújtandók be. Kórházi vagy szanatóriumi keze-
lés esetében a folytatólagos szabadságidő iránti 
kérvényhez, föltéve, hogy helyben tiszti orvos 
nincs, a gyógyintézeti főorvos bizonyítványa 
csatolandó, melyben a betegség, illetve a kezelés 
valószínű tartama szintén kiteendő. 
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A szabadság iránti kérelmek elbírálásánál 
különös figyelemmel legyen a tanfelügyelő úr 
azon tanítókra (tanítónőkre), akiknek házas-
társa nem ugyanazon községben lakik, mert 
ezek, tapasztalat szerint, a legtöbbször arra 
törekszenek, hogy minél gyakoribb szabadság-
idővel tegyék lehetővé együttélésüket. Ennek 
kapcsán fölhívom a Tanfelügyelő urat arra, 
hogy folyó évi november elsejéig jelentse be név-
szerint mindazon állami tanítókat és tanítónőket, 
kiknek házastársa nem helyben lakik. Törek-
vésem oda fog irányulni, hogy ezeket minél rövi-
debb idő alatt a lehetőségig egy helyre juttassam. 

Súlyos betegség, mely előreláthatólag hóna-
pokra terjedhető ágybanfekvéssel van egybe-
kötve, vagy a szolgálatteljesítésre teljes kép-
telenség, továbbá a tanítónők lebetegedése 
eseteiben a tanítónak, illetve tanítónőnek nem 
szükséges írásbeli kérvénnyel a szabadságidőt 
kérelmezni, hanem ezen körülményt vagy az 
iskolai igazgató útján, vagy közvetlenül a gond-
noksági elnöknél szóbelileg is bejelentheti. A 
gondnoksági elnök ezen esetekben köteles a 
súlyos betegség, illetve a szolgálatképtelenség 
alapossága felöl a községi kör- vagy járási 
orvos kiküldése által meggyőződést szerezni 
s az esetet a hatósági orvos hivatalos bizo-
nyítványával együtt 3 nap alatt a tanfelügyelő-
nek bejelenteni. 

Ha a szolgálatképtelenség elfogadható komoly 
indokból 8 napnál hosszabb ideig tartó vagy 
erre számítani lehet, azt a gondnoksági elnök 
3 nap alatt bejelenteni tartozik a kir. tanfel-
ügyelőnél, ki ez esetben hat hétig terjedhető 
szabadságidőt engedélyezhet. Ha hat hétnél 
hosszabb szolgálatképtelenségi eset forog fönn, 
a kir. tanfelügyelő köteles erről a gondnoksági 
elnök fölterjesztésének kézhez vételétől számított 
8 napon belül hozzám sürgős jelentést tenni. 
Kir. tanfelügyelő nem engedélyezhet teljesen 
indokolt betegség esetében sem, ugyanazon 
tanévben, ugyanazon tanítónak vagy tanítónő-
nek hat hét-;él tovább terjedő szabadságot. 
Köteles azért a Tanfelügyelő úr minden olyan 
esetben, mikor a kérvényezőnek már vagy egy-
folytában hat heti szabadságot engedélyezett, 
folytatólagos szabadságengedélyezés iránti kér-
vényét; vagy amikor a kérvényezőnek ugyan-
azon tanévben, nem egyfolytában ugyan, hanem 
kisebb részletekben de együttvéve már hat heti 
szabadságot engedélyezett, új abb szabadság enge-
délyezése iránti kérvényét 8 napon belül haladék-
talanul fölterjeszteni hozzám, jelentésével együtt. 

Kijelentem, hogy a szabadságkérvényeket és a 
bejelentett szolgálatképtelenségi eseteket a leg-
szigorúbban fogom elbírálni s a szükséghez 
képest az illető tanítót (tanítónőt) esetleg a 
m. kir. belügyminiszter úr közegészségügyi köze-

geivel fogom felülvizsgáltatni. Ennek eredmé-
nyéhez képest úgy az érdekelt tanítót, valamint 
az ellenőrzés lanyha volta miatt az ezzel ter-
helhető hatósági személyt szigorúan felelősségre 
fogom minden esetben vonni. Különös súlyt 
helyezzen a Tanfelügyelő úr azon rendelkezésre, 
hogy a szabadság iránti engedély kézhezvétele 
előtt, fizikai lehetetlenség vagy közvetlen veszély 
eseteit kivéve, ami utólag szigoiúan fog elbírál-
tatni, a szabadságidőt senki meg nem kezdheti. 
Ez szükségessé teszi a jelzett határidők pontos 
betartását és hogy az ily engedélyek haladék-
talanul kézbesíttessenek. Minden 8 napnál hosz-
szabb időre engedélyezett szabadságidő és szol-
gálatképtelenség az illető tanító minősítvényi 
táblázatába a betegség föltüntetése mellett be-
jegyzendő s minden szabadság iránti kérvény föl-
terjesztése vagy szolgálatképtelensége bejelentése 
alkalmával tegyen a Tanfelügyelő úr jelentést ar-
ról, hogy a kérelmező az utolsó 3 év alatt össze-
sen mennyi időt mulasztott. Ez alapon mérlegelni 
kívánom folyamodó általános szolgálatképességét 
s megfontolni, vájjon nem indokolt-e a tanító 
végellátása iránt az eljárás folyamatba tétele. 

A szabadságolt vagy időlegesen szolgálat-
képtelen tanítót többtanítós iskolánál hat hétig 
mindenkor a tantestület többi tagjai tartoznak 
oszlályösszevoná? vagy váltakozó tanítással díj-
talanul helyettesíteni; egytanítósiskolánál, vala-
mint lebetegedési esetekben, de legföljebb hat 
hat heti időtartamra a Tanfelügyelő úr küld-
het ki díjas helyettest, de legyen a Tanfel-
ügyelő úr figyelemmel arra, hogy a helyette-
sítésre mindenkor okleveles tanítót és ezek 
közül a legjobb képesítésű s legrégebben vég-
zett egyén alkalmaztassák. 

Minden más esetben a helyettes megbízását 
magamnak tartom fönn, a Tanfelügyelő úr 
azonban minden ilyen eset bejelentésekor a 
helyettest is javaslatba hozni tartozik, bemu-
tatva az illetőnek oklevelét vagy ennek hiteles 
másolatát. Amennyiben a Tanfelügyelő úr küldte 
ki a helyettest, a helyettesítési díj folyósítása 
iránti jelentéséhez a kiküldött helyettes okleve-
lét is mindenkor csatolja.' 

A tanítás folytonossága és a kellő tanered-
mény elérhetése céljából különös súlyt helye-
zek arra, hogy a Tanfelügyelő úr tankerületé-
ben akár véglegesen, akár időlegesen hat hét-
nél tovább terjedő időtartamra áll be valamely 
tanítói állásban üresedés, vagy olyan esetben, 
mikor hat héten belül szabadság- engedélyezésnél 
alkalmas helyettesről gondoskodni nem tud, a 
tanítói állás megüresedését 8 napon belül ok-
vetlenül jelentse be hozzám. Fölhatalmazom 
arra, hogy e tekintetben sürgős esetben táv-
irati jelentést tehessen. 

Végül elvárom a Tanfelügyelő úrtól, hogy 
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az állami tanítószemélyzet szabadsága ügyé-
ben úgy a most kiadott rendeletemnek, mint 
az Utasítások érvényben hagyott rendelkezé-
seinek a legnagyobb lelkiismeretességgel és a 
legteljesebb szigorral érvényt fog szerezni, és 
hivatali állásának teljes súlyával oda fog hatni, 
hogy az állami tanítói személyzet komoly ok 
nélkül ne vonhassa ki magát kötelességeinek 
teljesítése alól. 

Budapesten, 1907 szeptember hó 26-án; 
Gróf Apponyi Albert s. k., 

vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte : dr. JBáíó József budapesti I. 

ker. áll. el. isk. tanítóképző-intézeti igazgatót 
az orsz. pedagógiai könyvtár és tanszermúzeum 
tanácsába a folyó időszak hátralevő részére 
külső taggá; Fülöp József csongrádvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a szeged-kül 
területi áll. el. isk.-hoz ig.-tanítóvá; Nemmy 
Emma oki. óvónőt a nagyrőezei áll. óvóhoz 
óvónővé; Nagy Anna oki. óvónőt a nagysom-
kúti áll. óvóhoz óvónővé; Szijj Sarolta oki. 
óvónőt a kisvárdai áll. óvóhoz óvónővé ; Balázs 
Mária oki. óvónőt a tiszakarádi áll. óvóhoz 
óvónővé; Szörcsey Anna oki. tanítónőt a zaláni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kerekes Lajos 
oki. tanítót a csegezi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kerekes Erzsébet oki. tanítónőt a lestyeni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Cstke Gábor oki. 
tanítót a kajántói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kneppóné Kovács Ilona oki. óvónőt a buda-
foki V. számú áll. óvóhoz óvónővé; Tomassich 
Gizella oki. óvónőt a felsőturcseki áll. óvchoz 
óvónővé; Pékár Margit oki. óvónct a turócz-
szentmártoni áll. óvóhoz óvónővé ; Román János 
törökkoppányi róm. kath. el. isk. tanítót az 
udvarii áll. el. isk -hoz r. tanítóvá ; Budur János 
oki. tanítót a jázovai áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthe lyezte : Komját-
szegi Lajos csegezi áll. el. isk. tanítót az 
aranyosrákosi áll. el. isk.-hoz ; Solymossy Zsófia 
újtordai áll. el. isk. tanítónőt az ótordai áll. 
el. isk.-hoz; Miklóssy V. János örményesi közs. 
isk. tanítót a jázi, Bacila Flóris fényesi közs. 
isk. tanítót fiz örményesi, Sándor János felső-
lyubkovai közs. isk. tanítót a lenyesi és Lukács 
Péter jázi közs. isk. tanítót a felsőlyubkovai 
közs. isk.- hoz ; Petenykó János udvarii áll. el. 
isk. tánítót a klastromaljai áll. el. isk.-hoz; 
Martin Henrik jázovai áll. el. isk. tanítót a 
sztracsovai áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett : Kálmán 
Lenke székesfehérvári közs. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek 1200 K-t ; Baits Györgyné 
szül. Usztrunul Kornélia brádi áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek 700 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
E rovatban csak a szorosan vett közérdekű kér-

désekre válaszolunk. Magánérdekű, ű. n. ügyes-
bajos dolgokban levélben válaszolunk, lehetőleg 
egy héten belül, megfelelő bélyeg vagy levelezőlap 
beküldése mellett. A tanítóság így idejében kap 
választ, másrészt a lapban több hely jut az össze-
séget érdeklő olvasmányoknak. 

H. J. Gíalánta. Ha az áll. iskolai szervezés alkal-
mával létrejött megállapodások értelmében a hit-
oktatás ellátása felől nem az illető hitfelekezet tar-
tozik gondoskodni, akkor az áll. iskolának jóváhagyás 
végett felteijesztendő költségvetésében a gondnoksági 
utasítás szerint megfelelő tiszteletdíj irányozandó elő 
Ennek évi összege heti egy órai oktatás után — 
filiális községekben — 40 K ; fuvarköltség címén az 
állam mitsem ad. — H. S. 1. A nyugdíjigény emel-
kedése alkalmával a különbözetnek 50°/o-át róják ki. 
2. Azt mi innen nem dönthetjük el, miképen része-
sítik hitoktatásban a tanulókat. Ez az önök dolga. — 
Z. O. Rájecz. Ingyen-taneszközök engedélyezése iránt 
felteijesztendő kérvényhez az iskolaszék csatolja az 
iskolafönntartó vagyontalanságát igazoló bizonyít-
ványt, a meglevő és a hiányzó taneszközök jegyzékét.— 
H. J. Nagymágocs. 1. Külön-külön folyamodjanak. 
2. Közöltük már több ízben, hogy okmánymásolato-
kat csakis kir. közjegyző vagy kir. járásbíróság hite-
lesíthet. — P . N. Bácsfeketeliegy. Véleményünk 
szerint a lakáspénz követeléséhez törvényes joga nincs. 
Egyébiránt, ha teljes tájékoztatást akar szerezni e 
tekintetben, hozasson az iskolafönntartóval a közig, 
bizottsághoz felebbezhető határozatot. — I. L. Látrány. 
Az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában ki-
adott Utasítás 36. §-a szerint az államsegélyről kiál-
lított és szabályszerű bélyeggel ellátott nyugtatványok 
minden hónap 25-ig boríték alatt „Hivatalból, nép-
oktatási ügyben, portómentes" záradékkal az illető 
adóhivatal címére küldendők. Az esetleges levoná-
sok figyelembevételével kijáró államsegélyt pedig az 
adóhivatal, egytanítós iskoláknál az illető tanító, 
többtanítós iskoláknál az ezek által megnevezett 
tanító címére póstautalványon, portómentesen tar-
tozik megküldeni. Ajánlatos azonban a nyugtat-
ványokhoz megcímzett póstautalványt csatolni. — 
Kíváncsi T. Az üy per kimenetelét előre tudni nem 
lehet. Véleményünk szerint a kir. járásbíróság kere-
setét el fogja utasítani. Mert nem az egyházmegyei 
főhatóságot, hanem a hitközséget kellett volna perel-
nie és pedig kártérítés címén. Másrészt annak idején 
a pénzügyigazgatóság határozata ellen törvényes 
időben a közigazgatási bíróságnál szerezhetett volna 
jogorvoslatot. A tanulság mindebből, hogy jövő alka-
lommal mindenesetre ügyvédhez kell fordulnia. — 
Drd. A kisegítőtanítói állás elfoglalását nem taná-
csoljuk. Rendszeresítésnél tán igazolt megszakításnak 
veszik az előző időt ; de ez nem bizonyos. — S. B. 
Villáiiykövesd. 1. A hitközségi adó is kivethető. 2. A 
Mohács—pécsi vasút állami egyenes adója után az 
iskolai pótadó kivethető ; hitközségi adó azonban 
ezután nem vethető ki, mert a vasút nem tagja 
semmiféle hitközségnek. 3: A politikai községre, mint 
ilyenre, adót kivetni egyáltalán nem lehet. Mint va-
gyonjogi személyre igen. De nem a kérdezetteket. — 
Az igazgatónak és a tanítónak kell jelen lennie. — 
B. Vácz. Állami iskoláknál a magánvizsgálat díja 
8 korona, me.y egyenlő arányban illeti az igazgatót 
és a vizsgáló tanítókat. — Díszcserje. 1. Ingyenes 
fák és díszcserjékért forduljon a földmívelési minisz-
tériumhoz, ahol megadják a kellő fölvilágosítást is. 



4 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 

KÖNYVESHÁZ. 
A magyar rokonértelmű szók és szólások 

kézikönyve. Pora Ferenc e munkáját, mely 
ezelőtt néhány évvel akadémiai jutalmat nyert, 
most kiegészítette, ellátta betűrendes szómutató-
val és 30.000 szót és szólást mutat be, rokon 
meg ellentétes jelentós szerint csoportosítva. 
Póra az angol Roget rendszerét követte : a 
hajszálhasogató magyarázgatásnak kevés tért 
engedve, főtörekvése a nyelv kincseinek rend-
szeres csoportosítására irányult. Nemcsak író-
emberek, de mindenki, ki fogalmazás közben 
nem találja meg a helyes kifejezést, nagy hasznát 
veszi e könyvnek. A nem tetsző kifejezést 
megkeresi a könyv első részében, a betűrendes 
szómut&tóban s ott talál mellette egy vagy 
több számot. Ezek a számok azoknak a csopor-
toknak a sorszámai, melyekben a keresett ki-
fejezést és annak rokonértelmü fogalmait a 
munka második részében megtalálja. Szerző a 
trágár kifejezéseket munkájából kirekesztette, 
minek következtében segédkönyvül szolgálhat 
e könyv a középiskolákban. Ára kötve 12 K. 
Kapható az Athenaeumnál és minden könyves-
boltban. 

Népiskolai Almanach. Iluszár Béla több 
tanférfiú közreműködésével Népiskolai Alma-
nach- ot szerkesztett, melynek I. évfolyama (az 
1907/8. évre) most jelent meg, a Franklin-
Társulat és a Lampel R. könyvkereskedése 
kiadásában. A vászonkötésű, csinos formájú 
könyvecskében van naptár, nyilvántartási napló, 
tájékoztató, osztályozási napló, címtár, óraterv, 
tankönyvjegyzék stb. Ezenkívül tartalmazza az 
aktuális miniszteri rendeleteket, tájékozást nyújt 
az iskolai adminisztrációval és a tanítással 
kapcsolatos, valamint a tanítóságot közelről 
érdeklő számos dologban. A 1 agy gonddal szer-
kesztett Almanach ára 3 K. 

Szent Imre emlékkönyv. (Összeállította Vargha 
Dámján dr. A Szent István-társulat kiadása.) 
Nagyjaink emlékét kegyelettel kell megünne-
pelnünk. Az ő életük és haláluk, diadaluk és 
elbukásuk intő és követendő példa ránk nézve. 
Amely nemzetnek nagy embereiről emlékszik 
meg a történelem, az keményebben áll meg 
az idők viszontagságai között. A nagyok emléke 
küzdelemre edzi a kart, kitartást ad a vesze-
delmekben, példát a sors csapásai között. 

A magyar katholikusság Szent Imre szüle-
tésének kilencszázados fordulóját készül meg-
ünnepelni. Erre az ünnepre készült a köny-
vecske. Szerkesztője nagy buzgalommal gyűj-
tötte össze a Szent Imrére vonatkozó költeménye-
ket s olyan müvek is vannak gyűjteményében, 
melyeke könyvben jelennek meg először. A mun-
kán ak az a célja, hogy az i fjúság kezébe olyan könyv 

kerüljön, melyből megértse Imre herceg életé-
nek jelentőségét, az ünneprendezők pedig elég 
anyagot találjanak Szent Imre életére vonat-
kozólag. 

Mi csak azzal a kívánsággal zárjuk be e 
kis ismertetést, hogy bárcsak eljönne már az 
ideje annak, hogy ilyen alkalmakkor igazán jó 
verseket adhatnánk gyermekeink kezébe. A 
könyvben a verseken kívül megtaláljuk Pro-
hászka püspök beszédét, Szent István intelmeit 
fiához s a Szent Imre legendát, azonkívül 
Karácsonyi János világítja meg Imre alakját 
s a szerkesztőnek is van egy méltató cikke. A 
könyv az ünnepet rendezőknek szinte nélkülöz-
hetetlen. 

Szavaló- és daloskönyv nemzeti ünnepekre. 
(Szerkesztették : Mend öl Ernő és Tóth Aladár.) 
Egy olyan viharos múltú népnek, mint a magyar, 
bőven vannak emléknapjai. Szomorú, sötét 
napok között a nemzeti föltámadásnak, újjá-
születésnek évfordulói is. E napokat meg szok-
szoktuk ünnepelni az iskolákban. E munka 
szerkesztőinek az volt a célja, hogy a tanító-
ság kezébe olyan könyvet adjon, mely meg-
kíméli attól, hogy évről-évre keresgélni kelljen 
szavalásra alkalmas költeményeket. A könyv 
fejezetekre van osztva, minden egyes fejezet-
ben csoportosítva vannak az illető napra alkal-
mas költemények. A cél nemes, a beosztás 
helyes, de a kivitelt mégsem találjuk töké-
letesnek. A szerkesztők újságra törekedtek, 
nem akarták —- mint az előszóban mondják — 
a „gyakori szavalás és éneklés folytán köz-
ismertekké és hatástalanokká vált" költemé-
nyeket összegyűjteni, hanem lehetőleg újakat 
adtak. Ehhez volna néhány szavunk. Először 
is az ünnepeket a gyermekeknek rendezik, 
akik természetesen bizonyos idő alatt mások-
nak adják át az iskolában helyeiket, tehát 
nem unhatják meg a költeményeket ; másodszor 
pedig az igazán szép költemények nem válnak 
hatástalanokká, még abban az esetben sem, ha 
közismertek. Szívesebben láttuk volna, ha a 
szerkesztők nagyobb helyet biztosítanak Petőfi-
nek, Aranynak, Tompának, Vörösmartynak, 
akik alig vannak képviselve a kötetben. Ha 
egy csomó verset kihagynak s helyettük az 
említett költőkből vesznek költeményeket, mun-
kájuk sokkal hasznosabb, fáradságuknak sok-
kal nagyobb gyümölcse lesz. (Kapható : Tóth 
Aladár tanítónál Ipolyszakállason, 1 korona 50 
fillérért.) 

A minisztrálás módja című füzet jelent meg 
Keszthelyen, Nádai Ignác könyrnyomdájában, 
Földi J. lelkész összeállításában. A latin szöveg 
úgy van írva, amint olvasni kell, magyarosan. 
Ára 6 f. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— "Libertiny Gusztáv. Nyitra vármegye 

tanítósága október 10 én búcsúzott el volt 
tanfelügyelőjétől, Libertiny Gusztávtól. Négy-
száz tanító, tanítónő zárán lokolt búcsúzni Gal-
góczra. A város lobogódíszt öltött. Megjelent 
körünkben az új tanfelügyelő is, Takács Béla. 
Díszgyűlés előtt a tanítóegyesület az áll. polg. 
iskola tanácstermében rendkívüli közgyűlést 
tartott. Új tanfelügyelőnk itt is megjelent s 
Kropácsy István üdvözlő-beszédére válaszolva, 
kijelentette, bogy Libertiny nyomdokain fog 
baladni. Ez nekünk, nemzetiségi vidéken működő 
tanítóknak a legszebb, a legjobb, a legmagyarabb 
program. A közgyűlés melegen üdvözölte az 
új tanfelügyelőt. A díszgyűlés a Szarvas vendég-
fogadó dísztermében folyt le. Kropácsy István 
elnök vezetése mellett 5 tagú bizottság ment 
Libertiny Gusztávért. A tantestület szónokai: 
Lázár Lajos, Zsoldos Károly, Atovics Ferenc, 
Kropácsy István voltak. A F. M. K. E. nevében 
szintén Lázár Lajos polg. isk. igazgató beszélt. 
Az Orsz. izr. tanítóegyesület búcsúüdvözletét 
Vajda Miksa, galgóczi izr. isk. igazgató tol-
mácsolta. Yégül Kropácsy István elnök a nyitra-
megyei tanítók arcképalbumát adta át a búcsúzó 
tanfelügyelőnek. Mit érzett ő és mi négyszázan ? 
Leírhatatlan érzés ez ! Sírtunk, zokogtunk. Vers-
ben és prózában dicsőítették Libertiny halha-
tatlan érdemeit, 30 évet meghaladó vezérkedését. 
Nyitra vármegye 30 év előtt a „sötét" vár-
megyék közé tartozott. Tanügye maradi, nem-
zetiségi viszonyai kétségbeejtők, magyar taní-
tóknak se híre, se ham 7a. Libertiny nem 
csüggedett. Teremtő ereje nem lankadott. Hol 
kellő tapintattal, hol energikus föllépéssel isko-
lákat alkotott, melyekben fiatal tanító-apostolok 
ifjú tűzzel, lankadatlan kitartással hirdették a 
magyar lobogó szentségét. Sorban emelkedtek 
fehér házak a pusztában s a béke, az egyet-
értés, a testvériség terjedni kezdett délről 
északnak, keletről nyugatnak. A „Felvidéki 
Nemzetőr" lángra lobbantotta a hamvadó ma-
gyar tüzet. A lelkes vezér fölriasztotta az álomba 
merült felvidéket. A felvidéki magyar társa-
dalom megalkotja a F. M. K. E.-et. Libertiny 
Gusztáv a F. M. K. E. alkotóji, szervezője volt. 
A szegény tanítósereg hűséggel követte lelkes 
vezérét s a magyar kultúra győzedelmeskedett 
Nyitra vármegyében. Libertiny Gusztáv fárad-
hatatlanul járta be vármegyéjének minden 
zegét-zugát: bátorított, jutalmazott, ítélt. A 
tanítók atyja volt ő. Tanítóözvegyek, tanító-
árvák áldják. Üldözöttek és szenvedők balzsamot 
találtak nála. A túlzóknak, a hazafiatlanoknak 
igazságos bírája volt. Nyitra vármegyében a 
magyar közoktatás mindent neki köszönhet. Az 

óvók, a menedékházak légiói létezésüket neki 
köszönhetik. A különféle iskolák fejlesztése, a 
kitartó, önfeláldozó munkásság, mely ez inté-
zetek falai között lakozik, Libertiny magyar 
lelkét dicsérik. Íme, az ünnepi szónokok erről 
beszéltek. A maga babérkoszorújából pedig a 
volt tanügyi vezér a leveleket volt munkatár-
saira, szeretett tanítóira szórta. A díszebéden 
tovább folyt a dicsérő, a bálás beszédek árja. 
Mindnyájan emelkedett hangulatban, megható 
emlékezésekkel telt szívvel vettünk búcsút jó 
atyánktól: Libertiny Gusztávtól. Takács Béla kir. 
tanfelügyelőnk tapasztalhatta a szeretet melegét. 
Adja Isten, hogy bőséges tapasztalatait Libertiny 
által megjelölt irányban gyümölcsöztesse. (M.E.) 

— A trencsénmegyei tanítók. Trencsén 
vármegye tanítótestülete az új iskolai törvény 
életbeléptetése alkalmával meleghangú távirat-
ban üdvözölte Apponyi minisztert. Hálás szív-
vel köszönik „a magyar népoktatás történeté-
ben korszakalkotó új törvények által részükre 
biztosított erkölcsi és anyagi előnyöket" s 
ígérik, hogy „e törvények szellemétől áthatva, 
ernyedetlen buzgalommal törekednek a felvidéki 
nép valláserkölcsi nevelésére hasznos ismere-
teinek gyarapítására, jólétének előmozdítására, 
hogy megszilárdítsák régi, öröklött magyar 
hazaszeretetében és az ősi földhöz való ragasz-
kodásában". Egyúttal tiltakoznak „hívatlan ide-
geneknek a minisztert, m'nt a magyar kultúra 
első zászlóvivőjét rosszakaratúlag megvádoló tá-
madásai ellen". A közgyűlés nagy lelkesedéssel 
az egyesület dísztagjává választotta a minisztert. 

— A Krassószörényvármegyei Tanító-
egyesület Karánsebesen tartotta közgyűlését, 
az elsőt a népiskolai törvények megalkitása 
óta. A közgyűlésen mintegy 300 volt határőr-
vidéki és állami tanító vett részt s egész me-
netén meglátszott, hogy a tanítóság az ú j nép-
oktatási törvények követeléseinek a hazafias 
irányú népnevelés tekintetében lelkesedéssel fog 
eleget tenni. Megjelent a gyűlésen Burdia Szi-
lárd orsz. képviselő s Bordán Oktáv karánsebesi 
polgármester is, kik üdvözlő-beszédükben a 
nép hazafias szellemben való nevelésére hívták 
föl a tanítóságot. A közgyűlés lelkes, hálás 
szeretettel üdvözölte a nemzeti közoktatásügy 
vezérét, Apponyi Albert grófot, Tóth és Mol-
nár államtitkárokat s Halász min. tanácsost, kik 
buzdító és elismerő szavakkal válaszoltak. Ez 
alkalommal ünnepelte a közgyűlés a vármegye 
buzgó tanfelügyelőjét, Berecz Gyulát is, köz-
szolgálatának 30 éves fordulója alkalmából. 
A közgyűlés előadói Kessler Károly aradi 
tanítóképzőintézeti tanár és Huszár Imre lugosi 
áll. isk, tanító voltak. Az előbbi a gyermeki 
lélek pathologiájáról olvasott föl alapos tanul-
mányt ; az utóbbi a tanító társadalmi tevé-
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kenységének körét rajzolta meg, igen okosan. 
Nevezetesen: A tanító muixkásságát az iskolai 
munka által kimerítettnek nem tekinti, hanem 
minden egyes tanítónak szoros kötelességévé 
teszi a társadalomban való hasznos tevékeny-
séget. A tanító haszn&ljon föl minden alkalmat 
a magyar haza és a nemzeti kultúra megerő-
sítésére, s a kifogástalan hazafiságban maga 
is előljárjon. Törekedjék a tanító községében 
a nemzetközi szociálizmus terjedésének meg-
gátlása céljából olvasóköröket szervezni. A 
társadalmi érintkezésben ragadjon meg min-
den alkalmat az alkoholizmus elleni küzde-
lemben. A magyar dal terjesztését tartsa min-
den tanító kedves kötelességének, ismertesse 
és énekeltesse azokat a dalosegyesületekben. 
Kívánatosnak tart ja, hogy a közokt. miniszter 
a jövőben necsak a magyar nyelv sikeres taní-
tásáért jutalmazza meg tanítóit, hanem Vegye 
tekintetbe azok hazafias irányú társadalmi mű-
ködését is. Minden tanító szervezzen községében 
ifjúsági egyesületet. A közgyűlés után, mely a 
Himnusz eléneklésével kezdődött, közös ebédre 
gyűlt a tanítóság, melyen a karánsebesi tár-
sadalom előkelő tagjai is nagy számban vettek 
részt. Bordán Oszkáv polgármester a hazafias 
néptanítókat köszöntötte föl. 

— A gyengetehetségű gyermekek okta-
tására szolgáló budapesti állami kisegítő-
iskola, a közokt. miniszter áldozatkészsége 
folytán, a székesfőváros által e célra ingyen 
átengedett területen (VIII. ker., Mosonyi-utea 
6. sz.) ú j intézeti épületet nyert. Régóta érzett 
hiányt pótol ez az intézmény közoktatásunk-
ban, mert azokat a szerencsétlen, gyengetehet-
ségű gyermekeket részesíti, lelkiállapotuknak 
megfelelő szakoktatásban, akik önhibájukon 
kívül, szomorú szociális és gazdasági viszonyok 
következtében, elmebeli és egyéb fogyatkozá-
sokban szenvednek. A folyó tanévre 120 fő-
városi gyengetehetségű gyermek nyert föl-
vételt a kisegítő-iskolába. A kisegítő-iskola a 
gyermekekből hasznos, munkás polgárokat 
igyekszik nevelni. Az állami kisegítő-iskola 
eddig bérházban volt elhelyezve. Az új inté-
zeti épület az iskola humánus céljainak meg-
felelően, a kor és gyógypedagógia követel-
ményeinek legmesszebbmenő kielégítésével : 
ingyen orvosi rendeléssel, tetőn elhelyezett 
napos és szellős játszótérrel, tágas udvarral, a 
gyermekek tisztálkodására berendezett pompás 
záporfürdőkkel, gyógytornával, kézügyességi 
műhelyekkel stb. stb. van berendezve s általa 
fővárosunk a maga nemében új, mintaszerű 
intézettel gazdagodott. Az ú j épületet novem-
ber 16-án a miniszter jelenlétében adják át 
ünnepélyesen a közhasználatnak. 

— Az alpári földvár. A Magyar Földrajzi 

Társaság tagjai, Kecskeméten tartott vándor-
gyűlésük alkalmával, kirándultak Alpárra, hogy 
a honfoglalás nagy aktusának színhelyén emel-
kedő földvárat megvizsgálják s a tiszai meder-
képződést tanulmányozzák. Az alpári földvár 
hatalmas domb, amely a homoktenger közepén 
löszből képződött. Némely részét gyep női te 
be, más része, mintha lemetszettek volna belőle 
egy darabot, meztelenül mutogatja sárga testét. 
A földvárat középütt óriási árok szakítja ketté, 
teteje széles plató, amelynek peremén szemmel 
láthatóan mesterségesen hányt magas földsánc 
fut körül. Ez adta meg a dombnak a várjel-
leget. A társaság tagjai a dombra vonultak 
s tüzetes, tudományos vizsgálat alá vették a 
földvárat. Megállapították, hogy ez a halom az 
őskori alföldi népélet egyik legérdekesebb és 
leggazdagabb emléktára. Legalsóbb rétegei pre-
hisztorikus népek tanyázásának tömérdek nyo-
mát őrzik: tele vannak őskori népek konyha-
hulladékával, cserépdarabokkal, csontokkal. Egy 
fadarabbal egész gyűjteményre való leletet kotor-
hatni elő a domb oldalából. Megfordultak it t 
a későbbi történeti időben a jazigok, húnok, 
rómaiak, avarok, szlávok. Igen valószínű, hogy 
ezek hányták a domb fennsíkja szélén a kör-
sáncot, amivel erősséggé alakították a halmot. 
Később aztán a magyar foglalás elseperte Szva-
topluk és Zalán népét, s a magaslat várjellege 
elenyészett. Kétségtelen, hogy a domb az ős-
korban előkelő főhelye volt a Duna-Tisza közét 
lakó népeknek. 

— Halá lozás . Horváth Sándor káptalantótii 
nyug. kántortanító f. hó 10-én, életének 59. 
évében elhunyt Tapolczán. Áldás emlékére ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
— Mint a Tanítók Tanácsadójában, a Szerkesztői 

Üzenetekben is c>ak az összes olvasókat érdekel-
hető kérdésre adunk választ ; magánérdekű kérdé-
sekre, megfelelő bélyeg vagy levelezőlap beküldése 
mellett, lehetőleg egy héten belül válaszolunk. 

Â Néptanítók Lapja ama t. olvasóinak, kik a lap 
új szerkesztőjét üdvözölték, addig is, míg külön-külön 
teheti, e helyen mond hálás köszönetet a szerkesztő. — 
T. J. Versecz. Péterfy Sándor jelenleg Párndorfban 
(Moson vármegye) lakik. — V. E. Szécsény. Szent-
györgyi : Varrottas Albumának első kiadású példá-
nyai már elfogytak. Újabb kiadás tudtunkkal még 
nem jelent meg. — Dévaványa. Az Utasítás függelé-
kében megnevezett taneszközöket ugyanoly árak mel-
lett megszerezhetik Lampel R.-féle könyvkiadónál 
(VI., Andrássy-út 21.). 

Tarta lom : Az újságműveltség. — Az iskolán kívül 
eső közoktatás. Jancsó Benedek. — A reneszánsz és 
az újkor eszméi. Farkas Sándor. — Irodalom és művé-
szet. Szt inóra : Arab tanítás. Káinoki Bedó Béla. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Könyves-
ház. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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 sütörtökön (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 népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, f e l ső nép- és polgári 
iskolák é s tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló é s az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a megye meg- ' 
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : E g y évre 10 korona, f é lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 5 0 fillér. — Egy negyed évné l k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az e lőf izetés i 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 hirdetések 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, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az i l y 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal e g y hetvenketted r é s z é t 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. 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 küldendők. 

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

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

Tanár az ntcán. 
A napisajtót élénken foglalkoztatja 

két tanár ügye, kik, hivatásukról meg-
feledkezve, a nemzeti gondolattal ellen-
tétes tanításaikat már az utcán is hir-
detik. Vita tárgya sem lehet, hogy a 
tanárembernek épúgy polgári joga nem-
csak az utcán való járás-kelés, de még 
az utcán való szónokolás is, mint az 
állam bármely foglalkozású polgárának. 
Nemkülönben az sem lehet vita tárgya, 
hogy a tanárember hivatásával merőben 
összeférhetetlen az utcán való szózato-
lás, akár a váltakozó kormát; y ok mellett, 
akár azok ellen. Volt idő, nem is oly 
régen, mikor a kormányzati politika 
mennél hangosabb dicsőítése jelentéke-
nyen nagyobb érdem volt, mint az is-
kolai és az iskolán kívüleső oktatás 
becsületes végzése, s általában a nem-
zeti szellemű műveltség apostoli terjesz-
tése. Viszont mindenki tud arra nem 
egy, de több esetet, hogy a polgári 
jogok csöndes, feltűnést nem kereső 
független gyakorlása, még nem oly rég 
elég volt arra, hogy a kormányzó 
hatalom gondolkozás, lelkiismereti fur-
dalás nélkül tegyen tönkre exiszten-
ciákat. 

Úgy tetszik nekünk, hogy a reakciós 
szelieműcek hirdetett kormányzat más-
ként értelmezi a liberálizmust s nem 
hajlandó megtévelyedett, vagy ami ennél 

még rosszabb : a mártirság jövedelmező-
ségét maguknak jóelőre biztosító utcai 
szónokok fejét mártirkoszorúval öved-
zeni. A kormányzat jogait épúgy szen-
tesített törvények szabják meg, mint 
egyesek és társaságokét s törvénytisz-
telő kormány nem honorálhatja az ízlés-
telenséget, a feltűnni vágyást mártir-
koszorával. A kormányzatnak kötelessége, 
hogy megszabja az iskolán belül a t a -
nítás anyagát, tartalmát, irányát, s ter-
mészetes, hogy magyar kormányzat 
nemzeti szellemű és irányú oktatást vár 
és követel gyermekeink nevelőitől, ezt 
kívánunk mi magyar szülők is ; de viszont 
a kormány nem állíthat minden tanár 
mellé csendőrt, vájjon a tanítás igazán 
nemzeti szellemű-e, vájjon nem lélek 
nélkül darálja-e le azokat a tárgyakat, 
melyeknek világos célja a nemzeti érzés 
ápolása, az ifjúságnak nagy ós nemes 
ideálokért lelkesülésre való nevelése. 
A magyar nemzet történetét, például, 
nemcsak azzal hamisíthatja meg a tanár, 
hogy a megállapított tényeket elferdíti; 
nemcsak azzal tehet kárt az ifjúi lélek-
ben, hogy a mult eseményeiből hamis 
következtetéseket von le : meghami-
síthatja azzal is s nagy kár t tehet a 
lelkekben azzal is, ha lélek nélkül da-
rál ja le a lélekemelő, jellemfejlesztő 
példákat, adatot adatra, évszámot év-
számra halmoz, sivárságot, unalmat ter -
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jesztve maga körül. Az ilyen tanár t mi 
köznyelven csapnivaló rossz tanárnak 
mondjuk, de a kormány sem deresre 
nem húzathatja, sem el nem csaphatja, 
még nyugalomba sem igen kényszerít-
heti, mert az államnak, fájdalom, taka-
rékoskodnia kell, habár e takarékosságot 
egy egész generáció is sínyli meg. A 
kormány valójában csak az államellenes, 
a kézzelfogható bűnöket büntetheti, a 
szellem megmételyezésót nem, mer t ez 
a mételyezés kézzel meg nem fogható. 
Erre paragrafus nincs. Erre paragrafust 
csinálni szinte lehetetlen. 

Ennek a paragrafusnak a tanár lel-
kében kell lenni. Ez a paragrafus szigo-
rúan előírja a tanár kötelességét. Ha 
a törvényeink szelleme által meghatá-
rolt körben nem tud mozogni a tanár, 
becsületbeli kötelessége levonni szemé-* 
lyére a konzekvenciát s ha ezt nem 
teszi, valóképen a társadalom föladata, 
hogy e kötelességére figyelmeztesse. A 
tanár nem a kormánynak neveli gyer-
mekeinket, de a társadalomnak, s ott, 
ahol a kormánynak nincs elegendő esz-
köze a szellemi mételyezés megtorlására, 
a társadalomnak kell végezni a meg-
torlás munkáját. A kormány, ha még-
oly becsületesen járna is el a megtor-
lásban, nehezen tudná elkerülni az ön-
kényeskedés vádját, nehezen tudná meg-
nyugtatóan igazolni, hogy a megtorlás-
ban nem ment túl a kellő határon. Ilyen 
esetben a társadalom lelkiismeretének 
kellene megmozdulnia. A társadalomnak 
nem szabad megtűrnie, hogy azok az 
emberek, kikre gyermekeink nevelését 
bíztuk, kiáll janak az utcára, izgassák 
a tömeget; nem, még akkor sem, 
ha az az izgatás jogosult; nem, még 
akkor sem, ha ennek az izgatásnak 
tartalma az összesség által vallott elvek, 
igazságok tartalmával szószerint meg-
egyeznék. 

A gondolát szabadságát a kormány 
bilincsekbe nem veiheti, a társadalom 
sem; viszont azonban, ha a kormányt 

feszélyezi megkérdezni az utcán túlsá-
gosan hangosan gondolkodó tanárembert : 
kérem, nem szíveskednék-e egyszersmin-
denkorra az utcán maradni? feszélyezi, 
mondom, mert az egyéni szabadság el-
fojtásával vádolhatnák bent a hazában 
s a haza határain túl: mi feszélyezi a 
művelt magyar társadalmat, a nemzeti 
hagyományokat tisztelő, s akkor, midőn 
a nemzeti törekvések diadaláért küzd, 
valójában az összesség erkölcsi és anyagi 
javát munkáló társadalmat abban, hogy 
kíméletlenül verje vissza mindazokat a 
törekvéseket, melyek a társadalmi és 
nemzeti egység természetes kifejtése ellen 
törnek? Hogy hadat indítson ama szel-
lem ellen, annak meggyökereztetése ellen, 
mely Istent, hazát nem ismer; melynek 
gúnytárgya haza, vallás, erkölcs, családi 
érzés, honszerző és megtartó ősök tisz-
telete, — minden, de minden, ami nekünk 
szent ! ? 

A társadalom mindent az államtól 
vár s nem veszi észre, hogy az állam 
is joggal vár tőle némi segítséget ab-
ban a nagy nemzeti munkában, mely 
sohasem volt pusztán állami föladat. 
A társadalomnak meg kell éreznie, hogy 
hol vannak a pontok, melyeken szolgá-
latára kell sietnie az államnak, illetőleg 
az állami kormányzatnak. Az egyes 
ember lehet lekötelezettje a kormány-
zatnak, a társadalom nem, s így nem fe-
nyegeti az a veszedelem, hogy meg-
győződése ellenére is kényszerüljön 
követni a kormányzatot, tüskön-bokron 
át. Ez az összesség nagy előnye az egyes 
fölött s ezzel az előnnyel élni, elsőrendű 
kötelesség. A társadalomnak jogában s 
erejében is van, megállítani a kormányza-
tot, ha vészes úton látja haladni, de 
kötelessége is követni ott, hol méltó a 
követésre, s támogatni ott, hol -— kü-
lönösen a mi sajátos viszonyaink között — 
támogatásra szorul. v 

Ám kétségtelen, hogy a magyar tár-
sadalmat, a műveltet is, nevelni kell 
még arra, hogy kötelességeivel tisztában 
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legyen. Ha nekünk az a művelt társa-
dalmunk volna, melyet a műveltség mel-
lett erkölcsi bátorság is díszít; ha ne-
künk oly művelt társadalmunk volna, 
mely nemcsak ünnepi alkalmakkor s 
nemcsak szajkómódra hirdeti a nemzeti 
szellemű nevelés fontosságát, de annak 
lényegét is érti s szolgálja is; ha nekünk 
oly társadalmunk volna, mely tiszta 
képet tudna alkotni magának a tanítói 
hivatás tartalmáról, e hivatás lelkéről: 
nem kell vala megírnom e cikket, 
mert mindjárt azon melegében meg-
kérdezi ez a társadalom: nemde, tanár 
úr, ezentúl az utcának szenteli tudo-
mányát? 

B. E. 
j = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Az iskolán kívül eső közoktatás. 
írta: Jancsii Benedek. 

m. 
Az a kérdés most már, hogy az iskolán 

kívül eső oktatás e hármas tagozata hogyan 
és a magyar közművelődés minő faktorai-
nak segítségével szerveztessék és tartassék 
fenn ? A vezetés, a költségek fedezése és az 
egésznek ügyvitele, fenntartása hogyan tör-
ténjék ? 

Az iskolán kívül eső oktatásnak a társa-
dalom hatásos közreműködése elsőrangú élet-
feltétele. Arra kell törekedni, hogy ez az ú j 
intézmény lehotően a magyar társadalom köz-
művelődési munkásságának legyen az ered-
ménye. Csak így maradhat meg benne a 
haladás és a folyton változó életviszonyokhoz 
való alkalmazkodásnak az a szelleme, amelyik 
lehetetlenné teszi, hogy külső kereteiben és 
tartalmában is idővel alakiságokban és hiva-
talos konzervativizmusban megkövesülő intéz-
mény legyen, csekély mértékben való elősegí-
tő] éül a haladásnak. Aki azonban ismeri a mi 
társadalmi úton lezajló közművelődési mozgal-
maink lefolyását és jelenlegi állapotait, joggal 
felvetheti azt a kérdést : vájjon a magyar 
társadalom elég erős-e, elég gazdag és áldo-
zatkész-e arra, hogy egy ilyen nagy közműve-
lődési feladat megoldását a siker reményével 
rá lehessen bízni? 

E feladat megoldását nem lehet kizárólago-
san a társadalom munkásságára bízni. De 
okvetetlenül szükséges a társadalom közre-
működését biztosítani, illetőleg megkísérlem 
mindent, hogy a társadalom e közreműködésre 

mintegy ráneveltessék. Hogy ránevelhető és 
rá is bírható, annak eddigelé is számos jelét , 
sőt biztosítékát is láthattuk társadalmunk ez 
irányban való munkásságában. Nem szabad 
felednünk, hogy az iskolán kívül eső oktatás 
hazánkban nem vadonatúj és teljesen ismeret-
len valami. Ellenkezően, már évtizedek óta 
elég figyelemre méltó és szorgalmas társadalmi 
munkásság tárgya. Csak nem elég széleskörű, 
mély és egységes elvektől vezetett. Inkább 
egyesek buzgalmától és a közönség időnként 
változó felfogásától és hangulatától függő 
valami. Ha az iskolán kívül eső oktatás orszá-
gosan, a társadalom közremunkálásának bizto-
sításával fog szerveztetni, akkor nagyszámú 
közművelődési egyesületeink is ú j tartalmat, 
ú j célokat és feladatokat fognak nyemi, ame-
lyek eddigi munkásságukat mélyebbé és 
reálisabbá teszik. 

A társadalom e közreműködését biztosítani 
az állam, a közoktatásügyi kormány, illetőleg 
a törvényhozás feladata, miután neki e nagy 
akcióban nemcsak az ellenőrzés, az anyagi 
és erkölcsi támogatás a kötelessége, hanem 
a vezetés és irányítás is, amely e kötelezett-
ségnek logikai folyománya. Nem szabad figyel-
men kívül hagyni azt sem, hogy az iskolán 
kívül eső oktatás, különösebben első fokán 
— az úgynevezett népakadémiák körében — 
a népművelés olyan feladatait igyekszik kiegé-
szítőén megoldani és pótolni, amelyek a 
modem magyar állam kötelezettségét alkották 
ugyan, de amely kötelezettségének, itt nem 
feszegethető okok és körülmények miatt, a 
múltban nem tehetett eleget s valószínűen a 
maga egész teljességében a jövőben sem fog 
eleget tehetni, azért az államnak az iskolán 
kívül eső oktatás e tagozatában egész anyagi 
és erkölcsi erejével akcióba kell lépnie. I t t neki 
kell lennie a kezdőnek, az alkotónak és a 
vezetőnek. E tagozatban a társadalomnak az 
erkölcsi támogatás és az ösztönző közreműködés 
jut feladatául. Egy erős közművelődési köz-
vélemény a kotása azért, hogy a közoktatás-
ügyi politika közművelődésünk e legelhanya-
goltabb tagozatát egy percig se tévessze szeme 
elől. A mulasztások következtében a bajok és 
a veszedelmek e tagozat keretében a leg-
nagyobbak. Akkorák, hogy azt a társadalomnak 
nálunk lehetséges munkássága egymagában 
eredményesen elvégezni abszolúte gyenge. 

Az iskolán kívül eső oktatás két felső tago-
zatában — különösen a legfelsőben — a társa-
dalom közreműködésének sokkalta nagyobb 
befolyást kell biztosítani, mint az első tagozat-
ban. Különösen azoknak a már meglevő szerve-
zeteknek, amelyek az iskolán kívül eső oktatással 
s a magyar közművelődés vele kapcsolatos más 

43* 
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kérdéseivel vagy országosan, vagy legalább egyes 
vidékekre kiterjedően foglalkoztak. Amelyek 
ilyen irányú sikeres és gyakorlati munkás-
ságukkal erre elvitázhatatlan érdemet szerez-
tek. Ilyenek volnának elsősorban az Uránia, 
a Szabad Liceum, az Erzsébet-népakadémia. 
Közéjük sorozhatni még a közművelődési egye-
sületeket — legalább a négy legnagyobbat — 
és a tanítók e célra megalkotandó országos 
szövetségét. Ezeknek a társadalmi szervezetek-
nek lenne feladatuk a társadalom közreműkö-
dését biztosítani. És pedig először abban az 
irányban, hogy a nép lehetőleg mentől töme-
gesebben siessen kivenni a maga részét az 
iskolán kívül eső oktatás áldásaiból. Másodszor 
pedig abban, hogy az értelmiség szívesen 
vállalkozzék az oktatói munkásság reá eső 
részének elvégzésére és áldozatkészségével hozzá 
járuljon a költségek fedezéséhez, amelyet tete-
mes volta miatt a maga egészében az állami 
költségvetés el nem vállalhat. 

E társadalmi szervezetek küldötteiből lehetne 
szervezni egy Iskolán kívül eső Oktatási 
Tanácsot. E tanácsot azután megbővítené a 
közoktatásügyi miniszter a két egyetem és a 
műegyetem képviselőivel, a földmívelésügyi és 
kereskedelmi minisztérium megbízottaival s az 
általa kinevezett szakférfiakkal. Ez a tanács 
lenne az iskolán kívül eső oktatás minden 
általános és elvi jelentőségű kérdésében a véle-
ményező testület. Feladatához tartoznék figye-
lemmel kísérni az iskolán kívül eső oktatás 
fejlődését nemcsak hazánkban, hanem a kül-
földön is. Véleményt mondana minden újabban 
felmerülő szükségletről, amely az egész országra 
kihatóan vagy pedig csak egyes vidékekre 
vonatkozóan a nép életviszonyaiból kiforrottan 
helyet kér magának az iskolán kívül eső oktatás 
keretében. Felvilágosítást adna, javaslatot és 
véleményt dolgozna ki minden olyan az iskolán 
kívül eső oktatási kérdésben, amelyet a köz-
oktatásügyi kormány elébe terjeszt. Elnökét 
és titkárát is e tanácsnak a közoktatásügyi 
miniszter nevezi ki. 

Ez a tanács az iskolán kívül eső oktatásnak 
csak elvi kérdéseivel foglalkoznék. A szük-
séges társadalmi akció intézése nem tartoznék 
feladatai közé. Különben is ez akció feltételei 
vidékenként annyira elütőek egymástól, hogy 
azt a helyi viszonyok ismerete és tekintetbe 
vétele nélkül egyedül a középpontból intézni 
nem lehet. Tervbe van véve egyes nagyobb, 
vidéki közművelődési gócpontoknak tekinthető 
városokban úgynevezett közművelődési házak 
építése. Vájjon nem lehetne-e az országot az 
iskolán kívül eső oktatás szempontjából az 
építendő közművelődési házak számának meg-
felelően olyanféle kerületekre osztani, mint 

aminő tankerületekre van osztva a középiskolai 
oktatás szempontjából? Ezekben a közműve-
lődési gócpontoknak tekinthető városokban 
kerületi bizottságok volnának szervezendők, a 
közművelődési házak körül csoportosulandó 
közművelődési szervezetek megbízottaiból. A 
tagok egy részét — mondjuk kétharmadát — 
e szervezetek választanák, másik részét 
— egyharmadát — az elnökkel egyetemben 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezné 
ki. Ilyen bizottságokat már csak azért is cél-
szerűnek látszik szervezni, mert valószínűen 
alkalmas eszi özei is lennének annak, hogy a 
magyar értelmiség a közművelődés társadalmi 
úton való és önkéntes szolgálatára mintegy 
fokozatosan ráneveltessék. 

Ennek a kerületi bizottságnak lenne fel-
adata a kerületben az iskolán kívül eső ok-
tatást támogató társadalmi mozgalom szerve-
zése. Gondoskodnék arról, hogy legalább a 
két felső tagozat költségei a lehetőség mér-
tékéig az ilyen célra felhasználható alapok, 
alapítványok, tagsági díjak és egyébfajtájú 
hozzájárulásokból társadalmi úton fedeztesse-
nek. E bizottság állítaná össze a két felső 
tagozat körében tartható előadások, tanfolya-
mok sorozatát. Természetesen, tekintetbe véte-
lével annak az általános vonásokban megálla-
pított tanítástervnek, amelyet a közoktatás-
ügyi kormány illetékes szakférfiak által kidol-
goztatott, s amelyet az Iskolán kívül eső 
Oktatási Tanács véleménye elfoga Ihat ónak és 
követhetőnek jelentett ki. Évenként összeállí-
taná a tanfolyamok és előadási sorozatok 
költségvetését, kimutatván pontosan, hogy abból 
mennyi fedezhető társadalmi úton és mennyit 
kellene állami hozzájárulással pótolni? E költ-
ségvetést jóváhagyás végett télterjesztené a 
közoktatásügyi kormányhoz. Kiszemelné e tan-
folyamok tanítóit és előadóit. Javaslatokat 
dolgozna ki, hogy miként és minő irányban 
kellene az intézményt akként fejleszteni, hogy 
az általános nemzeti szemp >ntok követel-
ményeivel párhuzamosan szolgálja a kerület 
egyes vidékeinek különös helyi érdekeit is, 
megfelelően a lakosság többsége életfoglalko-
zásának ? 

E kerületi bizottságok tevékenységi körét 
nem látszik célszerűnek az iskolán kívül eső 
oktatás legalsó fokozatára, a népakadémiai 
tevékenységre is kiterjeszteni. E munkásságot 
a közoktatásügyi kormánynak kell elsősorban 
vezetnie és költségeit is fedeznie, nem pedig 
a társadalomnak. A társadalom e tagozatban 
esak a népszerűsítés és a propaganda csinálás 
feladatát vállalhatja magára. Kötelessége ez 
intézményt erkölcsi támogatással fejleszteni és 
erősíteni. 
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Hogy ez erkölcsi támogatásnak és társa-
dalmi úton való közreműködésnek is meg-
legyen a maga szervezete, célszerű lenne vár-
megyékként Pártfogó-bizottságokat szervezni az 
értelmiség érdeklődő tagjaiból, a tanfelügyelő-
ből, a megyei tanító és gazdasági egyesületek 
megbízottaiból, a közigazgatás középponti és 
járási tisztviselőiből, kiknek hivatalos ügyköre 
állandó és közvetetlen érintkezésben van falusi 
népünkkel. E pártfogó-bizottságok feladata 
lenne a falusi népben az iskolán kívül eső 
oktatás iránt való érdeklődést mentől szélesebb 
körben felkelteni. Az állandó és időleges tan-
folyamok felállítását előmozdítani. Az előadók 
és a hallgatóság között való érintkezést meg-
könnyíteni. Közreműködni abban, hogy a tan-
folyam hallgatói gazda-, iparos- és olvasó-
körökbe egyesüljenek. Azonkívül véleményt 
mondani az elért eredményről és arról, hogy 
esetleg az élet újabban nyilvánuló követelmé-
nyeihez képest mely hányban és minő esz-
közökkel kellene az egyes vidékek életszükség-
leteinek megfelelően továbbfejleszteni az intéz-
ményt ? 

Miután az iskolán kívül eső oktatás szük-
séges költségei — különösen az alsó-, a nép-
akadémiai tagozatban — az állam jelentékeny 
anyagi hozzájárulása nélkül nem fedezhetők s 
azonkívül az államérdekek szempontjából való 
ellenőrzés és irányítás is a közoktatásügyi 
kormányzat teendői körébe tartozik, feltétlenül 
szükséges, hogy az iskolán kívül eső oktatás 
szervezése és szabályozása a törvényhozás 
akciójának tárgyává tétessék. 

Ennyiben gondolom összefoglalhatónak az 
iskolán kívül eső oktatás szervezésére, helye-
sebben adminisztratív formájára vonatkozó 
töredékes gondolataimat. Sem teljességre, sem 
csalatkozhatatlanságra nem tartanak igényt. 
Egyszerűen alapjául akarnak szolgálni esetleg 
egy olyan eszmecserének, amely hivatva van 
tisztába hozni azokat az elveket, amelyeken az 
egész szervezet a magyar viszonyoknak meg-
felelően, a legalkalmasabb módon felépíthető. 

Nézetünk szerint valamint kell, s éppen a 
státus boldogsága s kifejlődése végett kell, 
hogy annak irányában egyes polgárok szent és 
sértetlen individualitással b í r janak: épúgy kell 
s egyenesen az egyetemes emberi nem boldog-
sága s kifejlődése végett kell, hogy ennek irá-
nyában a nemzetek individualitása sértetlenül 
megmaradjon, s amint merő céltévesztés en-
gedni, hogy a státusok az egyes polgárok 
egyéniségét abszorbeálják, épúgy az volna oda-
munkálni, hogy kozmopolitizmus a státusok 
egyéniségét abszorbeálja. 

Kossuth: „Pesti Hírlap" 1842 121. szám. 

Egész munka — egész ember. 
írta: Mohar József. 

A „Néptanítók Lapja" 41. számában Tóth 
József elég részletesen jelöli meg az „egész 
munka" elengedhetetlen föltételeit, de cikké-
nek van egy nagy hézaga. Egész munkát csak 
egész ember végezhet; egész tanítói munka vég-
zéséhez az intézményszerű biztosítékokon kívül 
tehát egész munkásra is van szükség. Mert két-
ségtelen, hogy a magyar nemzeti műveltség 
európai színvoiala függ olyan mértékben a 
tanítótól, nevezetesen annak nemzeti, erkölcsi, 
szellemi és fizikai arravalóságától, mint a Tóth 
József cikkében foglalt föltételektől. Termé-
szetszerűleg következik ebből, hogy nem elég 
a népnevelői munkásság intézményszerű bizto-
sítékait fölépítenünk, hanem legalább oly mér-
tékben szükséges a magyar népnevelőt egész 
munkássá nevelnünk. Egyszóval, itt az ideje, 
hogy a magyar tanítóképzést nemzeti szelle-
művé tegyük és európai színvonalra emeljük. 

A magyar tanítóság nagy része képzettség 
és arravalóság tekintetében európai színvona-
lon ál1, a nemzeti műveltség fejlesztése körül 
kiváló érdemei vannak ; ám igen tekintélyes a 
száma azoknak, kiknek a magyar nemzeti szel-
lem idegen, sőt ellenszenves, s szellemi szín-
vonalukat illetőleg sok a kívánni való; akik 
tehetetlenül állnak szemben azzal a mozgalom-
mal, amely a nemzetköziség tetszetős jelszavai-
val ma még csak itt-ott, de holnap már min-
denütt szociális forradalmat idéz elő. E vesze-
delemmel szemben hazánk magyar nemzeti 
egységének, közműveltsége európai színvonalá-
nak, társadalmi és erkölcsi rendjének megóvá-
sához minden magyar tanító tevékenységére és 
tudatos munkájára szükségünk van. Erre pedig 
tanítóságunkat nevelni kell. 

A magyar tanítóképzés azóta, hogy a nagy 
Eötvös megalkotta népoktatásügyi alaptörvé-
nyünket, nagyot fejlődött. Fejlődik a törvény 
ellenére ma is. Szigorúbbakká lettek az idők 
folyamán a fölvétel föltételei; az évfolyamok 
száma háromról négyre emelkedett; a magán-
úton való előkészülés • megnehezíttetett ; a tan-
terv színvonala nemzeti tartalom és szakszerű-
ség tekintetében emelkedett ; a tanítóképzői 
tanárképzés és képesítés szabályoztatott ; kiváló 
gond fordíttatik ma a képzők belső munkás-
ságának, főként nevelésének intenzívitására. 
A négy évtizeddel ezelőtt alkotott törvény azon-
ban ma is érvényben van ; ez a fejlesztés ennél-
fogva csak rendeletekkel volt eszközölhető és 
csupán az állami tanítóképzőkre hathatott ki. 
A többi iskolafönntartó abban és oly mérték-
ben követte az állami tanítóképzők fejlődését, 
amiben sajátos, sőt néha ellentétes érdekei 
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megengedték és amennyire anyagi ereje terjedt. 
Az állam négy évtized alatt még a törvényben 
kimondott 20 tanítóképzőt sem állította föl, 
ennélfogva a tanítóképzés súlypontja a hit-
felekezetek kezében maradt. Ezek egy részének 
pedig, nevezetesen a nemzetiségi képzőknek, az 
állami képzéssel ellentétes törekvéseik és céljaik 
voltak és vannak. Törvényünk a tanítóképzés egy-
séges fejlődését csak gátolván, misem természete • 
sebb, mint hog f az egységes fejlődést új törvénnyel 
kelt biztosítanunk. Érre a törvényalkotásra mos • 
tani nemzeti kormányunk egyenesen hivatott. 
Erős meggyőződésem, hogy a j általános sza-
vazati jog behozatalával járó társadalmi evolú-
ciót csakis a népműveltség fokozásával szorít-
hatjuk majd kellő határok közé. A népművelt-
ség fokozásának legfőbb tényezője a tanító 
lévéa: a tanítóképzést kell mielőbb egységes 
nemzeti és modern tartalommal magasabb szín-
vonalra emelnünk. 

Egész munka — egész ember. Egész tanítót, O O o " 

jó magyar tanítót tanítóképzésünk át1 agával 
épúgy nem tudunk nevelni, mint ahogy egész 
ember nem tudhat nagyrészt fejletlen népiskolai 
viszonyaink között egész munkát végezni. Hogy 
pedig egész tanítókat neveljünk, hogy tanító-
képzésünk és tanítókép es ítésü ík egységesen 
magyar és színvonalon álló legyen, ennek né-
zetem szerint, ezek a föltételei: 

1. A tanítóképesítést teljesen függetleníteni 
kell a tanítóképzéstől és államivá, magyar 
nyelvűvé kell tenni. A kerületenként szerve-
zendő állami és országos tanítóképesítő vizsgáló-
bizottságokat népiskolai tanítókból, tanítóképzői 
tanárokból és iskolafelügyelőkből kell megala-
kítani. A törvényben meghatározandó székhely-
lyel legalább öt bizottság szervezendő. (Buda-
pest, Szeged, Kolozsvár, Kassa, Pozsony.) 

2. Miután tanítóképzésünk az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cikk áltil szabott ruhájából rég 
kinőtt és így ez a törvény továbbfejlődésében 
csak akadályoz ?a : ez ügy törvény hozásilig egy-
ségesen újra rendesendő. A tanítóképzés állami 
föladat lévén, hit felekezeteknek csakis akkor 
adható msg tanítóképző állításának és fönntar-
tásának joga, ha tanítási nyelv, tanterv, tan-
könyvek, tanárok, helyiségek stb. tekintetében 
a törvényben előírandó és az összes képzőkre 
egységesen kiterjedő föltételeknek eleget tesznek. 

3. Vármegyénként rendszerint egy-egy tanító-
képzőről, nagyobb vármegyékben azonkívül 
tanítónőképzők állításáról és fönntartásáról is 
kell a tanügyi kormánynak gjndoskodaia. A 
tanítóképző rendszerint a megye székhelyén, 
vagy legalább az illető vidék művelődési góc-
pontján helyezendő él; a már fönnálló képzők 
elhelyezése ennek az elvnei alapján revideálandó. 

4. A tanítóképzők valódi szakiskolák legye-

nek. Ennélfogva növendékeiket fejlettebb, leg-
alább 16 éves korban és ^magasabb általános 
műveltséggel vegyék föl. Átmenetileg a polgári 
és felsőbb leányiskola, illetőleg a középiskola 
VI. osztálya, majd véglegesen egy befejezett 
és kerek álta'ános képzést nyújtó iskola (a 
tervbe vett hétosztályos polgári iskola) legyen 
a tanítóképző előiskolája. 

5. A tanítóképzők szakiskolai jellege nyerjen 
határozott kifejezést az egységes tantervben. 
Az elméleti és gyakorlati pedagógiai tantár-
gyak legyenek úgy az anyag mennyisége, mint 
a reájuk fordított idő tekintetében túlsúlyban. 
Ezeken kívül csupán magyar nemzeti vonatko-
zású és speciális ismereteket nyújtó tantárgyak 
forduljanak elő. 

6. Á négy évig tartó képzésből három év az 
elméleti tanulmányokra és a gyakorlóiskolai 
kísérletekre fordítandó, egy év pedig valamely 
kiváló iskolában jeles tanító vezetése mellett 
megszerzendő tanítói gyakorlatra essék. 

7. A három év befe,eztével a tanítójelölt a 
képzőintézet tanári testülete előtt és kormány-
biztos jelenlétében tanítói alapvizsgát, a gya-
korlati év után az országos vizsgálóbizottság 
előtt tanítóképesítő vizsgát tegyen. E vizsgála-
tok nyelve kizárólag magyar. 

8. A tanítói oklevél az egyetem filozófiai 
fakultására rendes hallgatóul való beiratkozásra 
jogosítson. 

9. Minden tanítóképző-intézet a megállapí-
tandó helyiségekkel és normál tanulmányi föl-
szereléssel rendelkezzék. Továbbá kapcsolatban 
legyen : osztott (tehát osztatlanná változtatható) 
és legalább háromtanítós és tantermes gyakorló-
iskolával ; szaktanítói gazdasági ismétlő-iskolá-
val és a vármegye szükségletei szerint iparos-
és kereskedőtanonc-isk ólával ; ifjúsági egyesü-
lettel ; kézimunka tanműhellyel ; köztartással és 
internátussal. 

10. A tanítóképző intézeti tanárképzés és 
képesítés törvényesen rendezendő ; még pedig 
úgy, hogy kiváló népiskolai tanítók a képesí-
tést megszerezhessék. Tanítóképzőkben és gya-
korlóiskolákban csak arra képesített tanárok 
taníthassanak. 

11. A tanítóképző-intézeti tanári testületek 
(a gyakorlóiskola tanárait is beleszámítva) csak 
rendes tanárokból állhassanak. A tanárok úgy 
javadalma zandók, hogy egész munkaerejükkel 
hivatásuknak élhessenek. 

12. Az összes tanítóképzők kerületi rendszer 
szerint (öt kerület) egységes szakfelügyelet alá 
veendők. A szakfelügyelők a tanítóképző-inté-
zeti tanárok sorából választandók. 

íme, ez volna fővonalaiban a tanítóképzés 
ama rendszere, amellyel, nézetem szerint, egész 
munkásokat, jó magyar tanítókat lehetne ne-
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vélni. A nemzet örök hálájára számíthat az a 
kultúrpolitikus, aki a nemzeti szellemű, egysé-
ges és európai színvonalon álló tanítóképzést 
törvénybe iktatja. 

KÖNYVESHÁZ. 
Az élők világa. 

(Növény- és állatország. Szakférfiak közreműködésével 
szerkesztik : Entz Géza és Mágócsi-Dietz Sándor egye-
temi tanárok. 817 Bzövegképpel és 35 műmelléklettel. 
A Műveltség Könyvtára V. kötete. Kiadja az Athe-

naeum irod. és nyomdai részvénytársulat. 1907.) 

A műértő szeme minden tárgyon százait 
látja oly vonásoknak, melyeket az avatatlan 
szem nem vesz észre. Nagy művészek régi 
képei kopott mázolmányok azok szemében, kik 
a képeken csak az ábrázolt eseményt látják s 
a kidolgozás virtuozitását keresik, de gyönyörű-
séget és élvezetet nyújtanak armak, ki tudással 
nézi őket s valóban azt látja, amit látni kell. 

S így vagyunk mindennel. A szabad termé-
szet ölén sétálgató csak az összbenyomást fogja 
föl. Csak általános érzés formájában jut tuda-
tába a virágos mező, a hullámzó végtelen ten-
ger, az eget-földet rázó égiháború, s az igazi 
szépséget csak akkor ismeri meg, akkor fogja 
föl, ha megtanulta, hogy mit kell nézni, ha 
tudja, hogy mi az észrevenni való. 

Örömmel kell tehát üdvözölnünk a Művelt-
ség Könyvtára legújabb, V-ik kötetét, mert 
amit ez tár szemünk elé, az maga az élet, 
„Az élők világa". Entz Géza és Mágócsi-Dietz 
Sándor, egyetemünk kiváló professzorai és veze-
tésükkel más tudósaink egyesítették erejüket, 
hogy föltárják előttünk az állat- és növény-
világnak állandóan szemünk előtt levő, de oly 
nehezen látható és megérthető életét, hogy 
letépvén szemünk elől a tudatlanság fátyolát, 
megmutassák azt a változatos, érdekes és gyö-
nyörű világot, amelyben élünk. 

Ez volt a könyvnek a célja, s ezt a célt el 
is érte. 

Pedig ez nagy szó. 
Végjük csak azt, hogy az első kérdésre, 

mely az élők tanulmányozásánál fölmerül, hogy 
„mi is az élet?" nem tudunk felelni. Entz 
Géza, mikor a könyv élén egy pillantással fogja 
föl az egész élő világot s Bevezetőjében meg-
ismertet mindazzal, amit eddig a tudomány az 
egész élő világ tanulmányozásából végered-
ménynek leszűrt, kénytelen kimondani, hogy 
nem tudjuk mi az élet. Az élet az, amit élet-
nek nevezünk. 

Ily bizonytalan ingatag alapon állva, tessék 
megfelelni a többi kérdésre ; honnan származik 
az élet? mi az öregség? mi a halál? stb. stb. 
S a feleletet megtaláljuk. Sok száz és száz 

érdekes adat és megfigyelés alapján állva, oly 
határozott törvényszerűségeket ismer már mai 
tudásunk, hogy még a föntemlített nehéz k ér-
sekre is csaknem határozott választ tud adni. 

Évszázadok munkájának eredménye az, ami-
ről könyvünk első része beszámol, minden sor, 
minden számadat úttörő elmék megfeszített 
munkásságának eredménye, kik vaskos folián-
sok közt, vagy a laboratóriumok mérges lég-
körében, elvonulva a világ zajától, szárazon, 
érzelmeket nem ismerő szívvel elemezték, mér-
ték magát az életet, s e kietlen munka száraz 
eredményei érdekesebb olvasmányt ryujtanak, 
mint a legpompásabb regény. 

Ha megtanultuk, hogy mi az élet, mik jelen-
ségei, mik az élőlények maguk, tudósaink kö-
zelebb bocsátanak az élő természethez s köz-
vetlenül mutatják be annak mindkét országát. 

A növények országában Klein Gyula, Filarszky 
Nándor, Tuzson János és Mágócsi-Dietz Sán-
dor a vezetőink. Megismertetik, hogy mint 
fedezte föl az ember a növényországot, mint 
találtak útakat az alakok és jelenségek e szörnyű 
labirintusába, mint fedezték föl az alakok 
rendszerességét és az életjelenségek törvényeit. 

Hogy ez micsoda munka, arról az avatatlan-
nak sejtelme sincs. 

Tessék csak átnézni „A növényi test alaki 
tulajdonságairól" szóló fejezetet. Elkápráztató 
az a változatosság, melyet Flóra gyermekei 
mutatnak, s melyet csak az fog észrevenni, 
csak az fog igazán élvezni, ki bepillantást nyert 
az alakok és formák rendszereibe. 

Már az alakok ismerete is közelebb vezet 
az élők világának megszeretéséhez, hát még 
ha a növények életnyilvánulásait is megértjük. 
Akinek a virág csak toilette-alkatrész, mely 
divat szerint változik, vagy tarka szobadísz, 
mely csak alkalmatlan, mert csak öntözgetni 
kell, az hiába vallja magáról, hogy szereti a 
virágot s így rossz ember nem lehet. A virág 
nem dísztárgy, mely csak szemünknek ingere, 
hanem testből és vérből való élő valami, akár 
csak jó magunk. Igaz, hogy élete más, mint 
a miénk, vagy a hozzánk közelebb álló, s így 
szembetűnőbb s könnyebben megérthető álla-
toké, de mégis élet, mely jelenségekben époly 
gazdag, mint a többi. 

Hiszen a növény is mozog és érez. Mindenki 
a meglepetés gyönyörével fogja olvasni s al-
kalomadtán megfigyelni, mint reagál a növény 
környezetének minden változására, mint érzi a 
fényt, a nehézségerőt, az érintést, mint mozdul 
egész teste és részei, mint táplálkozik, épít, nő 
és szaporodik. Aki ezeket ismeri, több gyö-
nyörűséget fog találni egy cserép virágban, mint 
azelőtt egy határ erdőben. 

„A növényország rendszeres áttekintése" 
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című fejezetben valósággal fölvonulnak előttünk 
tenger, mocsár, erdő, puszta növényei. Sorra 
találkozunk régi ismerőseinkkel, a pálmafától 
a gombáig valamennyivel, sőt új ismerősökre 
teszünk szert. Nem fogunk beszélni „csúf béka-
nyálról", de még a mocsarainkon úszkáló zöld, 
nyirkos moszatokban is bámulni fogjuk a töké-
letes, a gyönyörű szerkezetet. Alig lesz növény, 
melyre idegenül néznénk, bisz meg tudjuk álla-
pítani, bogy kicsoda, micsoda, milyen rendbe 
tartozik, kik a rokonai. 

Könyvünk közepére értünk. 
Pompás kép jelzi, hogy következik az állat-

ország tárgyalása. A titokzatos, mereven a 
távolba tekintő sphynx talapzatán ül a bagoly, 
a tudomány madara, s előtte elvonul az állatok 
tarka sokasága. A lángokból újjászülető phönix 
ködfoszlánnyá oszlik, míg az előtérben éles 
vonásokban látjuk az oroszlánt, a pozitív erőt. 

Ez a pompás kép, Bäsch Árpád alkotása, 
jellemzi az egész művet. Hol vannak azok az 
idők, mikor az állattan a csapongó képzeletnek 
szabad tere volt. A phönix nem születhetik 
újra, a baziliskus, a krák, a sárkány, melyek-
ről annyi bölcs dolgot hordtak össze a mult 
évszázadok tudósai, eltűntek a modern, hideg, 
csak reális dolgokat tűrő kutatás védhetlen 
csapásai alatt. Tessék csak átnézni az állattan 
történetét, melyet Entz Géza mesteri tolla 
ismertet meg velünk. Minden lépés egy-egy 
veszteség, mert egy-egy költői mese megdön-
tését jelzi, de nyereség is, mert valót állít az 
álomkép helyébe. Annál becsülendőbb a mo-
dem állattan úttörőinek munkája, hiszen nem-
csak ismeretlen, de ellenséges területet is kel-
lett meghódítaniok. 

S milyen más ez a modern állattan, mint a 
régi. Míg nagyatyáink komolyan tanulták Co-
menins kis iskolai állattanából, hogy „A' sas, 
a' madarak királya, a' Napba belénéz". „A 
tigris, minden bestiák között a legfenébb" stb., 
addig ma az állatok szöveteinek mikroszkópiai 
vizsgálatával kezdjük a dolgokat, s az összes 
természettudományokat alapismeretképen kívánó 
származástannal fejezzük be. 

Nem az ma a tudományos állattan főtárgya, 
hogy okos e az elefánt vagy nem, hogy csak-
ugyan királyi állat-e az oroszlán vagy sem, 
hanem emelkedett, az egész anyagot felölelő 
szempontból keressük az állatok testi szerke-
zetének, életének és fejlődésének törvényszerű-
ségeit. 

Ezt tárgyalja Gorka Sándor élvezetes, könnyű 
modorban. Az anyag oly gazdag, hogy minden 
sorba jut valami meglepő, valami érdekes. A 
mozgás, táplálkozás, szaporodás, érzékelés, tá-
madás és védelem szerveinek sokféleségét kép-

ben és szóban látjuk magunk előtt, s látjuk a 
közös tulajdonságok végigvonulá'át az egész 
állatvilágon az amoebótól az emberig, minden-
kor alkalmazkodva az illető állatfaj viszonyai-
hoz, fejlődve, tökéletesedve az illető csoport-
nak az állatvilág törzsfáján elfoglalt helyzete 
szerint. 

Soós Lajos az állatok rendszerével ismertet 
meg. Végigkalauzol az egész állatvilágon, sorra 
bemutatva az egyes törzseket, rendeket s azok 
kiválóbb, ismeretre méltó képviselőit. Micsoda 
új dolgokat látunk és hallunk i t t ! Soha nem 
sejtett szépségek tárainak föl előttünk. Ne em-
lítsünk mást, mint a sugárállatkák művészi 
alkotású vázait. Az egyik mint valami buzogány-
fej, de kicifrázva, úgy, hogy nincs rész, mely 
ékességgel ne bírna, a másik bámulatos szö-
vésű csipkéből formált golyó, melyet díszes 
dárdák járnak át, a harmadik, művészi karos-
gyertyatartó, és így tovább. Nincs művész, ki 
szebb és tökéletesebb ornamentikát tudna szer-
keszteni. S most tessék meggondolni, hogy az 
a csodás alkotás szabad szemmel alig látható, 
hiszen a milliméter tört részeivel mérhető kis 
állatkának a háza. De nézzük a medúzákat, 
a férgeket, a tüskésbőrűeket vagy bármi mást, 
mindenütt csodás és érdekes alakot, érdekes 
tulajdonságokat találunk. S amint följebb s 
följebb kerülünk az állatok törzsének tanulmá-
nyozásában, megdöbbenéssel vesszük észre, hogy 
több és több a velünk közös tulajdonság. 

Ezzel a nagy és érdekes dologgal foglalko-
zik Gorka Sándor a könyv utolsó fejezetében. 

De mielőtt betennők a könyvet, lapozzunk 
még egyszer végig rajta. Minden oldalon kép. 
Művészi, gondos, önmagától is beszélő ábra, s 
alatta bő, részletes magyarázat. Nem kevesebb, 
mint 817 kép beszél és tanít. A 35 pazar 
műmelléklet még akkor is megállná helyét mint 
művészi alkotás, ha főcélját, a tanítást, nem is 
tekintenők. Dr. Dalmady Zoltán. 

Számtani leckék. A Lampel R. könyvkeres 
kedése részvénytársaság kiadásában megjelent ' 
„Számtani leckék" c ímű művet (írta Szabó Elemér, 
Hunyad vármegye kir. s.-tanfelügyelője) jó szívvel 
ajánlhatom úgy az itjabb, mint az idősebb tanítók 
figyelmébe. Az ifjabbaknak azért, mert egyúttal 
vezérkönyvet is kapnak általa, az idősebbeknek 
azért, mert írója kitűnő módszerével őket is új 
mesgyére vezeti ; sok újat tanulhat belőle minden 
tanító. Amiből látszik, hogy szerzője nem hiába 
töltött annyi évet a gyakorlati tanítói pályán, bő 
tapasztalatait és ismereteit művében értékesítette is. 
A II. oszt. részére már most kapható ; a III. és 
IV. rész a tél folyamán fog megjelenni. Bevezetes 
céljából a kiadó szívesen küld mutatványpéldányt. 
(Hütter Adolf.) 
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IRODALOM ES MIVESZET. 
* Árpád. Ezer esztendeje, hogy meghalt hon-

szerző Árpád. A nevezetes évfordulón visszaszáll 
a magyar lélek a halhatatlanhoz, a minden ma-
gyarok közt legnagyobb magyarhoz, ki a hosszú 
vándorlás után hazát szerzett népének. Történet-
íróinknak Árpádra és a honszerzésre vonatkozó 
tanulmányaiból nagy díszmunkát szerkeszt Csánki 
Dezső, melyet a Franklin-Társulat karácsony táján 
jelentet meg. E tanulmányokból kettőt fölolvastak 
a Magyar Történelmi Társulat ülésén. Az egyik 
Karácsonyi János tanulmánya Árpád birtokairól, 
a másik Illés Józsefé, a hon foglaláskori magyar 
államról és társadalomról. Mindkettő liosszú és 
alapos búvárkodás eredménye. Itt jelezzük, hogy 
ugyancsak a Franklin kiadásában két könyv jele-
nik meg legközelebb Benedek Elektől. Egyikben 
a nép számára írta meg a bonfoglalás történetét, 
a másik ifjúsági regény, szintén a honfoglalás 
idejéből. 

* Arany János. Október 22-én volt huszon-
ötödik évfordulója Arany János halálának. Nagy 
idő ez halandó ember életében, de végtelenül kis 
állomás a halhatatlanok útján. Igazán jó, hogy a 
jubileumok országában nem jutot t eszébe senki-
nek, hogy ünnepet rendezzen ezen a napon. Arany 
János annyira elevenen él még közöttünk, hogy 
kár volna szavalatok és szónoklatok alakjában a 
múltnak, a halálnak kiszolgáltatni. Az emlékünnep 
arra való, hogy emlékeztessen. Aranyra még nem 
kell emlékeztetni senkit. 0 is, mint Petőfi, úgy 
dőlt ki a magyar költészet vezérei közül, hogy 
méltó utódot, versenytársat nem hagyott maga 
után. És Petőfinek, a lírikusnak, jöhet még ver-
senytársa, de Aranynak, az epikusnak, aligha. Más 
irányban fejlődik az élet, a költészet, semhogy 
nagy epikus költő születhetnék, kialakulhatna és 
tekintélyt szerezhetne. De ez nem jelenti azt, 
hogy Arany munkái iránt is csökkentené az érdek-
lődést az új kor szelleme. Arany vérében van a 
mai nemzedéknek és az iskola, sőt a család maga 
vérébe oltja a következőnek is. Költői nyelvünk 
egész kincse, majd minden fordulata ; a tiszta 
magyar ritmus, a rímelés technikája még évtize-
dekig, talán tovább is egyedül Aranyon fog föl-
épülni ; a mai magyar költészet, legyen az iránya 
bárminő, nyelv és ritmus tekintetében egy lépést 
sem tud tenni nélküle. Az iskola, ha a nyelv 
tisztaságára, a magyar ritmus ismeretére akarja 
tanitani növendékeit, Aranyhoz fordul ; ha költői 
elbeszélés stílusát, művészi szerkezetét, jellemzése 
módját akarja megtanítani, a Toldira van szük-
sége ; ha a ballada népies szellemét, drámaiságát 
akarja megmutatni, csak Aranynál talál példát. 
Es így, amint mindnyájunknak, öntudatosan vagy 
nem, de fejünkben járnak, lelkünkben zsonganak 
lírai verseinek hangulatai, balladáinak hatalmas 

versszakai ; amint beszédünkben, írásunkban az ő 
nyelve, az ő formái élednek föl újra meg újra : 
így lesz még utánunk sok nemzedék s ebben van 
a költő igazi halhatatlansága. Szobor, ünneplés, 
az irodalomtörténeti könyvek lelkes sorai mind 
semmit sem érnek ehhez képest, ezek nem je lent ik 
és nem adják meg a halhatatlanságot. S azért 
örvendetes, hogy szónoklatok nem tették lármássá 
a 22-iki évfordulót; meghagyták mélyen érző 
lelkek csöndes ünnepének. Arany János hajóját 
segítő szelek nélkül is csöndesen ringatja a hal-
hatatlanság felé egy hatalmas tenger, egy egész 
nép emlékezete, (b. m.) 

* Japán esztétikája. Gróf Vay Péter pápai 
protonotárius nagyérdekű előadást tartott a nem-
zeti múzeum dísztermében Japán esztétikájá-
ról. Japán festészete félszázaddal ezelőtt m é g 
teljesen ismeretlen volt Európában. Az utóbbi 
évtizedben azonban fölöttébb divatba jött. N e m 
mintha jobban értenék, mint ötven évvel ezelőtt, 
inkább a sajátságos fölfogása, bizarrsága tetszik. 
Pedig, ami benne lényeges, nem ez. A lényeges 
benne az eszme, a géniusz, a művészi gondolat. 
Ez a fölfogás még a japánok lakásában is meg-
nyilatkozik. Ott nincsenek szőnyegek, függönyök, 
gazdag díszítések. Nincsen ott egyéb; mint tér, 
levegő és napsugár. A mikádó fogadóterme úgy-
szólván nem más, mint négy, hófehér rizspapírra] 
vont fal. Egy-két dísztárgy az egész teremben, 
más semmi. A japán művészet egyáltalán szub-
jektív művészet, nem objektív. A japán elérte a 
kultúra ama fokát, hogy belátta : az életet a maga 
pozitívitásában úgy sem lehet papírra vetni. Ennél-
fogva esak a hatásokat lesi el s néhány ecset-
vonással rögzíti meg. A fölolvasó ezután ismer-
tette a japán művészet eredetét és történetét. 
Előadásának ezt a részét igen sikerült vet í tet t 
képek illusztrálták. A közönség, melynek sorában 
volt Apponyi miniszter is, megtapsolta az előadást. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
O A Magyarországi állami tanítók orszá-

gos egyesületének elnöke (Havas Pál) és titkára 
(Bartha Pál) lelkes hangú körlevélben fordulnak 
az állami iskolák igazgatóihoz s általuk és velük 
a tanítókhoz, fölsorolván ama fontosabb, a tanító-
ságot közvetlen érdeklő kérdéseket, melyek még 
megoldásra várnak s amely kérdések tisztázása 
és megoldása körül nagy munka vár az egye-
sületre. Azzal a kéréssel fordul a tanítósághoz, 
hogy erősítse, támogassa az ország érdekeit szol-
gáló munkájában. Valóban kívánatos, hogy egy 
állami tanító se sajnálja az egyesülettől ( i l letőleg 
saját magától) a csekély, évi 2 korona tagsági 
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díjat. A hátralékos tagsági díjakat Kis Mózes pénz-
tároshoz (Erzsébetfalva) kéri küldeni az egyesület, 
nemKülönben a bizonyára nagy számmal jelent-
kező új tagok díjait is. Ugyané körlevél fölkéri 
a tanítókat, hogy a Tanítók Házában Apponyi 
Albert nevére teendő 4 0 0 0 koronás alapítványra 
a gyűjtőíveket küldjék Bartha Pál főtitkárhoz 
(Kispest), az adományokat pedig a pénztároshoz. 

] Treucsén vármegye ált. tanítótestü-
letének közgyűléséről már közöltük azt a lelkes 
táviratot, melyet a miniszterhez intéztek. Pótlólag 
közöljük még tudósítónk jelentése nyomán a 
következőket. Ezen a gyűlésen osztották ki a 
pályadíjakat. Mix József és Kassai István bellusi 
tanítók „A tanító mint népnevelő" dolgozata 
100 — 1 0 0 , Priborszky Ferencnek Szent Istvánról 
írt dolgozata Mihalik József nyitrai kanonok jutal-
mából 100 és Klesó János dolgozata (Mit tehet 
a tanító a kivándorlás megakadályozására) 50 
korona jutalomban részesült. Bocsek György a 
vármegye „Kosztka Mihály tanítók házá"-ról tett 
jelentést. Zsittnyay Jánosnak a napközi otthonok 
és Priborszkynak a magyar egyenruha viselése tár-
gyában tett indítványát kiadták a járásköröknek. 
Nagy lelkesedéssel fogadták Kosztka tanfelügyelő-
nek a napközi otthonok megteremtését, a szegény 
iskolásgyermekek fölruházását s magyar imaköny-
vekkel ellátását célzó indítvánj'át. Hazay Gyula 
indítványára elhatározták, hogy Björnson köny-
nyelmű vádjára memorandumban válaszolnak. 
Ennek szerkesztésére az indítványozót és Mátrai 
Jakabot bízták meg. Egy példányt Björnsonnak, 
egyet valamely előkelő külföldi lapnak küldenek 
meg. A gyűlés végén lelkes beszédet tartott 
Kosztka Mihály tanfelügyelő, Szmialovszky Valér 
főispán, Ucsnay Jenő polgármester és Mihalik 
József egyházmegyei tanfelügyelő. Végül tiszt-
újítás volt. Elnökké Bocsek Györgyöt választották. 
Gyűlés után 180 teritékes lakoma volt, mely igen 
lelkes, hazafias hangulatban folyt le. 

-f- A Délmagyarországi Tanítóegylet 
nagybecskereki fiókköre október 24-én Nagybecs-
kereken tartotta őszi közgyűlését Eózsa Ferenc, 
óteleki ig.-tanító elnöklésével. Lovrics Antal nagy-
becskereki tanító a szlöjdről tartott előadást. Szegfű 
Sándor nagybecskereki tanító a tanítók jogvédelmé-
ről. Indítványát : jogvédő-bizottság alakítandó, a 
nem szakszerű tanfelügyelet, a gondnokság ellen 
állás foglalandó, elfogadták. Lind Gyula törökbecsei 
tanító az időszaki tanügyi kérdésekről : az egy-
huzamban való tanításról, az új irányú népokta-
tásról, az iskolalátogatók és a zászlóaljak kérdé-
séről adott elő. Végül küldöttséget választottak, 
mely a főegylet és a többi fiókok küldöttségével 
november 14-én átadja Apponyi gróf miniszternek 
a dísztagságról szóló oklevelet. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
E rovatban csak a szorosan vett közérdekű kér-

désekre válaszolunk. Magánérdekű, ú. u. Uzyes-
bajos dolgokban levélben válaszolunk, lehetőleg 
egy héten belül, megfelelő bélyeg vagy levelezőlap 
beküldése mellett. A tanítóság így idejében kap 
választ, másrészt a lapban több hely jnt az össze-
séget érdeklő olvasmányoknak. 

P. Gy. Teke. Vizsgálati engedélyt a kir. tanfel-
ügyelőtől kell kémi. A vizsgálati díjat az iskola-
szék állapítja meg. — M. B. Kazár. Ha csak „he-
lyettes" volt, kérhet, de nem követélhet végkielégítést. — 
2. A nyugdíjat róm. kath. tanítók részére is az 
országos nyugdíjintézet fizeti. A 70-es éveket meg-
előző szolgálat után pedig az a község, melyben 
utoljára működött. — V. F. Znbogy. Általános irányú 
ismétlő-iskolának gazdasági irányúvá átváltoztatása 
ügyében forduljon az illetékes tanfelügyelőhöz. — 
Brever M. Baradna. A törvényes útadót köteles 
fizetni tanító is. — Posta. Az a kérdés, hogy a gond-
nokság megbízásából és szigorúan hivatalból küldi-e 
a levelet vagy pénzt. Ebben az esetben mindkettő 
portómentes. Egyébként az iskolaügyek közt van-
nak nem szigorúan hivatalosak is. Kérdését preci-
zíroznia kellene. A levelében felhozott esetekben — ha 
mint vagyonjogi személy cselekszik az áll. iskola — 
nem számíthat portómentességre. W. C. V. Azt 
kell eldönteni, az illető mellékút hivatalosan milyen 
jellegű utak közé van sorolva? Ha törvényhatósági 
vagy községi út, úgy a törvényhatóság, illetve köz-
ség tartja jókarban. Ha ilyenként a hivatalos statisz-
tikában nem szerepel, úgy az illető egyházközség 
köteles jókarban tartani. Eszerint forduljon vagy az 
illetékes főszolgabíróhoz, vagy pedig az egyházköz-
séghez. — Iskola. Ahol altalajvíz van, semmiféle 
gyümölcsfa meg nem élhet ; legfeljebb fűzbe oltott 
almafa. — Irma. Tudtunkkal a tanítói gyűlésre 
menésnél a község sem km-pénzt, sem napidíjat 
nem köteles adni. Ha ad, jóindulatból teszi. — 
Sz. B. Miháld. 1. Ajánlható a Tonuay-féle vezér-
könyv, mely tudtunkkal a földmívelési miniszter 
kiadásában jelent meg. 2. E kérdésére lapunk egyik 
utóbbi számának Tanácsadójában válaszoltunk. 3. A 
gazd. ism.-iskolák számára kiadott Tanterv szerint 
a leányok gazd. irányú oktatását is önnek kell 
ellátnia. 4. A gazd. ism.-iskolák szervezete és Tan-
terve 60 fillérért az Egyetemi nyomdánál szerezhető 
meg. — D. S. Zsablya. A hivatkozott üzenetünk 
semmiféle megokolásra nem szorul, mert a volt katonai 

• határőrvidéken működő tanítók is az 1907. évi 
XXVII. t.-cikkel biztosított magasabb illetményekben 
részesítendők. Erre vonatkozólag külön rendelkezés 
nem adatott ki, de nincs is arra semmi szükség. — 
Seb. A. 1. A magasabb államsegély ügyét tessék 
az iskolaszékkel rendezni. 2. A földmívelésügyi 
minisztérium kiadványait megkaphatja, ha ezekért 
egyszerű levelezőlapon folyamodik. Közelebbi cím 
nem szükséges. — Állami. Tudattuk már, hogy a 
magasabb fizetést a minisztérium hivatalból utalja 
ki az illetékeseknek s ennélfogva nem kell azért 
folyamodni. Nem állott fenn azonban ezen rendszer 
az 1893. évi XXVI. t.-c. alapján biztosított korpótlé-
kokva, mert azok folyósításáért folyamodni kellett. — 
P. 0 . Szombathely. Ha az elemi és polg. iskolák fenn-
tartási szükséglete az 5°/o-os iskolai adó évi összegét 
meg nem haladja, nem lehet kilátásuk államsegélyre. — 
E. A. Vajka. 1. A nyugdíjigény fölemeléseért folya-
modnia kell ; a korpótlék beszámításáért azonban 
csak akkor, ha azt magasabb összegben megkapta. 
2. E kérdésben már többször nyilatkoztunk. 
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SZÉPIRODALOM, 
A csodaszarvas regéje.* 

— Énekli egy hegedős, Árpád lakomáján. — 

Egyszer régen, nagyon régen, haj ! 
Nimród király idejében, haj ! 
Vadászni ment két dalia, 
Mind a kettő Nimród fia : 
Hunor, Magyar, haj ! 

Mondta Hunor: hallod öeese, ha j ! 
Kicsi a mi apánk földje, ha j ! 
Menjünk átal a határon. 
Mondta Magyar: én nem bánom. 
Hunor, Magyar, haj ! 

Mentek, mentek, mendegéltek, haj ! 
Szép csendesen eregéltek, haj ! 
Száz dalia ment utánuk, 
Vissza-visszanéztek rájuk, 
Hunor, Magyar, haj ! 

Addig mentek, mendegéltek, haj ! 
Selyemfüves rétre értek, haj ! 
Meg-megálltak csudálkoztak, 
Osztán tovább kalandoztak, 
Hunor, Magyar, ha j ! 

Hallgassatok reám mostan, ha j ! 
Csudát mondok néktek nyomban, haj ! 
Selyem réten szarvast láttak, 
Hajrá, haj, utána vágtat 
Hunor, Magyar, haj ! 

Szarvast ők sokat vadásztak, haj ! 
Ilyen szépet még nem láttak, haj ! 
Arany szere minden szála, 
Csak utána, csak utána ! 
Hnnor, Magyar, ha j ! 
Arany szőre minden szála, haj ! 
A szarvának minden ága, haj ! 
Szeme gyémánt, éjfekete, 
Utána most dárdát vete 
Hunor s Magyar, haj ! 

Csudaszarvas visszanéze, haj ! 
Mindeneket megigéze, haj ! 
Eltünék egy ingoványba, 
Soha többé meg nem látta 
Hunor, Magyar, haj ! 

A vadászok megfordultak, ha j ! 
Szomorúan elindultak, haj ! 

* Mutató Benedek Elek „Honszerző Árpád" c., sajtó 
alatt levő regényéből. Kiadja a Lampel R. könyv-
kereskedése r.-t. 

Mentek, mentek, mendegéltek, 
Csudaszarvasról beszéltek, 
Hunor, Magyar, haj ! 

Mentek, mentek, mendegéltek, haj ; 
Gyönyörű szigetre értek, haj ! 
Soha ide nem találnak, 
Nálad nélkül, csudaállat, 
Hanor, Magyar, haj ! 

Tovább mentek, mendegéltek, haj ! 
Szádogfa-ligetbe értek, ha j ! 
Szádogliget illatozik, 
Ti reátok várakozik, 
Hunor, Magyar, haj ! 

Szádogliget közepében, haj ! 
Dalolnak, de milyen szépen, haj ! 
Tündérlányok kar ikába . . . 
Most bámulnak igazába, 
Hunor, Magyar, haj ! 

ím halljátok, csudáljátok, haj ! 
Mit dalolnak a leányok, haj ! 
„Fordulj, fordulj angyalmódra!" 
Hallgatja ezt elfogódva 
Hunor, Magyar, haj ! 

Lányok, lányok, tündérlány ok, haj ! 
Napra nézhetsz, de nem rájok, haj ! 
Benn a körben forog kettő, 
Király lánya mind a kettő, — 
Hunor, Magyar, haj ! 

Összenéznek a vitézek, haj ! 
Gondolnak ők nagy merészet, haj ! 
Leányokat közrefogják, 
Szép gyengén nyeregbe kapják — 
Hunor, Magyar, haj ! 

Mindeniknek akadt párja, haj ! 
Magáét keblére zárja, haj ! 
Ottan mind sátrat verének, 
Onnét el sem is menének 
Hunor, Magyar, haj ! 

Halljad, Hunor s Magyar vére, haj ! 
Az énekem véget ére, haj ! 
El is el ne feledjétek, 
Akiktől mind eredétek : 
Hunor, Magyar, haj ! 
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Egyedül. 
írta : Dánielné Lengyel Laura. 

Az eső teljes erővel csapkodta a veranda 
nagy, üveges aj taját . Bent az ebédlőben azon-
ban mintha mitsem tultak volna a csúf időről. 
A lámpa barátságosan megvilágította az asztal 
körül ülő három embernek az arcát. 

A tiszteletes úr újságot olvasott, a tiszteletes 
asszony valami ócska rnhát javított. A ruha 
már sokkal kopottabb és rongyosabb volt, sem-
hogy Pistának Udvarhelyre visszaküldjék, s az 
asztal végén ülő leány meg is jegyezte : 

— Mit varrogatsz azon a rongyon? Hiszen 
azt már Pista föl nem veszi semmi pénzért. 

Érdekes arcú, komoly tekintetű, halvány, 
barna leány volt, ki az asszonyhoz e kérdést 
intézte. A kezében — finom, fehér, ápolt keze 
volt — horgolásfélét tartott . 

— Nem is Pistárak adom, hanem a Dudásék 
kis fiának. 

— Azoknak foltozol? 
— Mit csináljak ? Ha így odaadom, az anyja 

ugyan meg nem varrja. Sokkal lustább, meg 
ügyetlenebb, s azt hiszem, nem is sejti, hogy mint 
kell a tűt kezébe venni. A szegény gyermekre 
ráadja a rongyot, az tovább szakítja, két nap 
alatt nem lesz a ruhából semmi. 

A tiszteletes úr kiolvasta az újságját és össze-
hajtogatta. Azután a feleségére nézett, mintha 
minden szavát helyeselné. A tekintete tele volt 
gyöngédséggel és szeretettel. Sohasem nézett 
még máskép az asszonyra, pedig tizenhat éve 
elmúlt, hogy a templomban megáldották őket. 

A leány lehajtotta fejét és tovább dolgozott. 
Ügy ismerte már ezt a két nemes lelket, mintha 
köztük nőtt volna föl, pedig még csak egy esz-
tendeje tartózkodott a papi házban. Egy esz-
tendeje mult, hogy ide, a székely kis fa luba 
tanítónőnek kinevezték. 

A tiszteletes asszony eleinte nem akar t ide-
gent a házába venni. De mikor a leány sápadt 
arcát és mély, sötét szemét meglátta, elfogta 
a szánalom és meghozta érte a legnagyobb 
áldozatot : helyet adott neki családja tűzhelyé-
nél, hadd melegedjék föl egy kicsit ez a sze-
gény, didergő lélek 

Hogy mi volt a baja, nem tudta és nem is 
kérdezte soha. Sokkal nemesebb lelkű és fino-
mabb érzésű nő volt, mint hogy a jóságát tola-
kodó kérdéssel és bizalmaskodással akarta volna 
megfizettetni. Tisztelte a leány tartózkodását 
és soha egyetlenegy kérdést sem intézett hoizá 
múltjáról. 

A tiszteletes úr hallott egyet-mást a dolog-
ról. Hogy a leány apja dúsgazdag vállalkozó 
volt és egyszerre egy szerencsétlen üzleten 
mindenét elvesztve, öngyilkos lett. A leánynak 

szerencsére volt diplomája és kinevezték ide, 
a kis székely faluba, tanítónőnek. 

Flóra kisasszony nyugodtan és pontosan tel-
jesítette kötelességét. Nem sápítozott, nem pa-
naszkodott. Rögtön beletalálta magát a meg-
változott körülményekbe, mintha egész élete itt 
folyt volna le, a kis faluban, e két nemeslelkű 
ember között. 

Egy pillanatra kinézett a sötét éjszakába. 
Az eső úgy ömlött, mintha egy második özön-
vízre készülne a világ. Hozzá még most a szél 
is beleszólt a mulatságba. Flóra kissé meg-
rázkódott, mintha itt bent, a kellemes, meleg 
szobában is érezné, hogy milyen sötét, kietlen 
ott kint a világ. 

A veranda ajtaja kicsapódott s a következő 
pillanatban egy bőrig ázott férfi lépett be a 
szobába. 

— Bocsánatot kérek, — kezdte mosolyogva — 
ne tartsanak tolakodónak, ha szállást kérek, 
de ebben az istenítéletben lehetetlen tovább 
menni. 

A nagyvárosi ember bátor fensőbbségével 
beszélt. De a mosoly hirtelen elhalt az ajkán, 
mert tekintete a Flóra arcára tévedt. Egy pil-
lanat alatt vérvörös lett a feje búbjáig és alig 
hallotta a tiszteletes barátságos hangját : 

— Szívesen és örömmel látjuk. Kocsin jött 
úgy-e ? No, akkor megyek is intézkedni a lovak 
miatt. Azoknak sem használ az ilyen idő. 

Egy pár pillanat múlva már vissza is jött, 
de csak azért, hogy megint bocsánatot kérjen. 

— Holnap vasárnap van, prédikációra kell 
készülnöm. Egy óra múlva készen leszek. 

A tiszteletes asszony bentmaradt, de csak 
egy pár percig. Gazdasszonyi büszkesége nem 
engedi, hogy szedett-vedett vacsorával lássa el 
a vendéget. Flóra kisasszonyra bízta, hogy 
mulattassa a vendéget, míg neki a konyhában 
lesz dolga. 

A két fiatal egyedül maradt. A leány arca 
halvány volt és merev, mintha megkövesült 
volna ra j ta minden érzés, minden indulat. A 
férfi zavartan, égő arccal állt vele szemben, 
végre is megszólalt: 

— Kedves Flóra kisasszony! En igazán nem 
gondoltam . . . 

— Hogy itt talál? Persze, hogy nem gon-
dolta, hiszen akkor még ez az istenítélet sem 
tudta volna ez alá a födél alá behajtani. 

— Biztosítom, hogy én mélyen sajnálom . . . 
A leány arcán mosoly futott á t : 
— Remélem, nem akar bocsánatot kérni 

tőlem? Nem érzi, hogy ezzel önmagát hozza 
nevetséges helyzetbe? On jó társaságban élő 
ember létére tudhatja, hogy az ilyen dolgokat 
nem szokták magyarázgatni. 

— De én meg akarom önnel értetni . . . 
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— Nines mit megértetni velem. Mikor apám 
tönkrement, elhagyott mindenki. On sem tett 
egyebet, mint a többi : miért mentegeti magát ? 
Még vőlegényem sem volt, nem kötött bennün-
ket egymáshoz más, mint egy pár meleg, jó 
szó. Igazán nem érdemes tovább beszélni a do-
logról. 

— De Flóra, ön túlságosan kíméletes . . . 
En szerelmet vallottam önnek azon az estén . . . 

— Melynek hajnalán az apám meghalt. Lehet. 
Erről már igazán megfeledkeztem. Tanácsos 
volna, ha ön is ugyanezt tenné. 

A férfi most már elszántan emelte föl fejét. 
A szívére talán hiába appelláltak volna, de a hiú-
sága volt megsértve és ezt nem hagyhatta abba. 

— És ha eljöttem volna, hogy a hibám, — 
nem, a bűnöm — jóvá tegyem? 

— Akkor azt mondanám, hogy szorítsa meg 
saját kezét elismeréssel. 

— És ön? 
— Én már megtaláltam az életcélomat. 

Megvan a magam útja, de ezen az úton nincs 
hely az ön számára. 

— így akar élni egyedül, elhagyottan? 
— Gondoljon vissza régi társaságomra és 

vallja meg őszintén, vesztettem-e valamit? 
— De hiszen ez roppant sivár élet ! ? 
— Igyekezem széppé és színessé tenni, ameny-

nyire lehet. 
— És aztán? 
— Mit aztán? 
— Ha elmúlik az idő, ha megöregszik és 

egyedül marad? 
— Igazán érdekli önt a dolog ? Hát jól van, 

megmondom. Valaha régen én is féltem a 
magánytól és az öregségtől, de akkor még 
fiatal és zöld voltam. Ma már jól tudom, hogy 
az ember szerethet, férjhez mehet, anya lehet, 
azért mindig egyedül és magában van. A bol-
dogságban nem hiszek, a nyugalmat csakis 
önönmagunkban találhatjuk meg. Es higyje el 
nekem, nincs fájdalom, harag, keserűség bennem 
sem ön iránt, sem azok iránt, kik valaha hoz-
zám tartoztak. Mert belátom, hogy nincs igazabb, 
emberhez méltóbb élet, mint szabadnak, füg-
getlennek lenni. Nem élni másnak, csak a mun-
kának, a teljesített kötelességeknek és a kósza, 
szabad gondolatoknak. Nem függve mástól, 
csak a saját erőnktől s nem felelni másnak, 
csak a saját lelkiismeretünknek. Hogy vannak 
rossz óráink is ? Hát aztán ? Én mégsem cse-
rélném föl az életemet senkiével. 

— Még akkor sem, ha azt mondanám . . . 
Flóra újra kezébe vette horgolását. 
— Maga, édes barátom, ne mondjon nekem 

semmit. Még ha egy igazi férfi az igazi szere-
lem hangján tudna velem beszélni . . . De 
már talán az is késő . . . 

A tiszteletes asszony bejött a konyháról és 
tudakozódni kezdett a vendég úr családjáról. 
Flóra pedig buzgón horgolt tovább, oly pon-
tosan és buzgón számítgatva a szemeket, mintha 
soha más gondja nem lett volna az életben. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő árnak és tanfelügye-
lőség! kirendeltség vezetőjének és a fiaméi kormány-

zónak. — 15.330 szám.) 

Miheztartás, illetőleg további eljárás végett 
értesítem a Címet, hogy az állami gyermek-
menhelyek kötelékébe tartozó s elhagyottá nyil-
vánított óvó- és tanköteles gyermekeket, akiknek 
hivatali elődöm 1904. évi október hó 17-én 
73.390. számú rendeletével az állami és állami-
lag segélyezett községi óvodákban és elemi isko-
lákban általános tan- és óvásdíjmentességet enge-
délyezett, annak beigazolása alapján, hogy tényleg 
az állami gyermekmenhely kötelékébe tartoznak, 
minden külön szegénységi bizonyítvány követe-
lése nélkül, az összes állami és államilag segé-
lyezett községi elemi népiskolákban és óvodákban 
az úgynevezett fölvételi vagy beíratási díj fizetése 
alól is fölmentem. 

Budapest, 1907 október hó 13-án. 

A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a veszprémi székes-

egyházi káptalannak a márkói róm. kath. iskola 
építési céljaira szolgáló 1500 koronányi adomá-
nyáért ; dr. Ormándy Miklós kegyesrendi tanár-
nak, aki a tölgyesi róm. kath. el. isk. építési 
költségeinek fedezésére 8696 K 87 f-t. adomá-
nyozott ; gróf Andrássy Dénesnek, aki a nagy-
veszverési áll. el. iskola leégett tetőzetének újra-
építésére 500 K segélyt adományozott. 

Kinevezte : Faragó János kir. segédtanfel-
ügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik fokozatába, az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal Bács-Bodrog vármegye kir. tanfelügye-
lőjévé ; Padányi Andor székesfővárosi kir. s.-tan-
felügyelőt a IX. fiz. oszt. 3. fokozatába; Schweiz  
Amália oki. kisdedóvónőt a máriaradnai áll. óvodá-
hoz kisdedóvónővé ; Dávid Ilona oki. tanítónőt 
a kevermesi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Exner Aranka oraviczabányai egyesületi kisded-
óvónőt a lippai áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
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nővé ; Magya/ródy Sándor oki. tanítót a bajkai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Woloszinovics 
Mária Kornélia oki. tanítónőt a héthársi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Szabadfy Etelka oki. 
tanítónőt a raosniczai áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tónővé ; Frink Ilona oki. tanítónőt a maros-
ugrai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Klivinyi 
Zoltán oki. tanítót a kúnágota-nágelpusztai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Almes István oki. taní-
tót a tőrei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Fiala 
Paula oki. tanítónőt a bisztricskai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Hellinger Mária oki. óvónőt 
az alsóturcseki áll. óvodához kisdedóvónővé ; Oláh 
Károlyné, szül. Irsai Olympia oki. tanítónőt a 
vadászerdői áll el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Fleck 
Ferenc oki. tanítót a schnellersruhei közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Makay Istvánné, szül. Nagy 
Erzsébet oki. tanítónőt a felsőgagyi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Szűcs Kornélia oki. tani 
tónőt a leményi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Halász Lajos oki. tanítót a hasznosfelsőhutai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; özv. Mann Trajánné, 
szül. Mehzihdraszky Mária szapáryligeti áll. el. 
isk. állandó helyettes tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Hudy Etelka oki. 
kisdedóvónőt a sajórédei áll. kisdedóvodához kis-
dedóvónővé ; Kránitz Mária oki. kisdedóvónőt a 
palocsai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Hoff-
mann Regina oki. kisdedóvónőt a rajkai áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Kolbenhayer Kál-
mán és Neubauer János oki. tanítókat a gádorosi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká ; Ávéd Veronika 
oki. tanítónőt a kalsai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Jámbor Emil oki. tanítót a lajosfalvai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Siebold Olga oki. 
tanítónőt a magyarszentmártoni áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Fonyó Sándor oki. tanítót a 
tolvadiai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Bosz-
kosnyi Ágoston oki. tanítót a selpőczi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Szlafkovssky Viola oki. 
tanítónőt a szatmári áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tónővé ; Maliska Károly oki. tanítót a kúnfalvai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Buna Anna oki. 
tanítónőt a nagygalambfalvai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé ; özv. Lob Antalné, szül. Marschall 
Erzsébet oki. tanítónőt a nagykozári áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Benedek Emilia oki. 
tanítónőt a fehértemplomi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : dr. Szálay 
Pál zemplénvár megyei kir. tanfelügyelőségi toll-
nokot a Csongrád vármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez ; Bydeskuti Ilona szilágyballai és Tőkésné 
Beeski Hedvig szamosardói áll. el. isk. tanítónő-
ket kölcsönösen; Barthalos Ilona palocsai áll. 
óvónőt a désaknai áll. óvodához ; Humay Nándor 
mindszenti és Tary János csongrádkültelki áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Schaffné Schenk 

Márta fehértemplomi áll. el. isk. tanítónőt a 
temessági áll. el. isk.-hoz ; Simon Ferenc kún-
ágota-nágelpusztai áll. el. isk. tanítót a báziási 
áll. el. isk.-hoz; Hock János hasznosfelsőhutai 
áll. el. isk. tanítót a nagyszőllősi áll. el. isk.-hoz ; 
Abszolon Mária kalsai áll. el. isk. tanítónőt a 
csurgói áll. el. isk.-hoz ; Keller József lajosfalvai 
áll. el. isk. tanitót az antalfalvai áll. el. isk.-hoz ; 
Marosán János patóházai áll. el. isk. tanítót a 
szatmári áll. el. isk.-hoz ; Smehil János kúnfalvai 
áll. el. isk. tanítót a tótprónai áll. el. isk.-hoz ; 
Neubauer János franzfeldi áll. el. isk. tanítót a 
pancsovai áll. el. isk.-hoz ; Wéber Lajos tolvádiai 
áll. el. isk. tanítót a bocsári áll. el. isk -hoz ; 
Kiss Erzsébet kézdikővári áll. el. isk. tanítónőt 
a kézdialbisi, Horváth Róza alsócsernátoni áll. 
el. isk. tanítónőt a kézdikővári és Barabás Róza 
kézdialbisi áll. el. isk. tanítónőt az alsócsernátoni 
áll. el. isk.-hoz ; Patakfatvi Domokos somogyomi 
áll. el. isk. tanítót a nagyajtai áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett: Macskásy 
Mária albertii munkaképtelen közs. óvónőnek 
évi 700 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Vaszilcsin Péter 
lukácsfalvai közs. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t; 
Schwager Jakab bácsszentiváni munkaképtelen 
közs. el. isk. tanítónak évi 620 K-t; Fűzi Márk 
liptószentmiklósi munkaképtelen izr. el. is. tanító-
nak évi 1100 K-t; Kropácsyné Rodler Leticia 
szakolczai munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 
1840 K-t ; özv. Ferenczy Istvánné szül. Kassics 
Mária munkaképtelen dési áll. segélyezett közs. 
polg. isk. tanítónőnek évi 1800 K-t. 

tryám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Hauptmann János pusztavámi ág. hitv. ev. 
el. isk. tanító özv., szül. Hautzinger Henrietté-
nek évi 420 K-t; néh. Ficza Gyula érsekújvári 
el. isk. tanító özv., szül. Pataky Júliának évi 
600 K-t, Gyula, Márta, Irén és Sarolta nevű kkorú 
árváinak egyenként 100 K-t, együtt 400 K-t; 
néh. Vincze Imre nyug. mosdósi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szöl. Dömötör Máriának évi 
652 K-t ; néh. Czapáry Antal v. szedliczei áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Lipcsey Etelkának évi 
640 K-t; néh. Sárfy Ödön soltvadkerti róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Tiringer Teréz-
nek évi 694 K-t; néh. Hizsnyik Károly lénárd-
daróczi nyug. róm. kath. tanító özv., szül. Czap 
Máriának évi 321 K-t, 3 kkorú árvájának pedig ösz-
szesen 160 K 50 f-t; n é h . E n d r ő d y Gyula muzslai 
róm. kath. tanító özv., szül. Mittelbacher Mária 
Teréziának évi 600 K-t. 

Végleg megerősítette: Nőtáros Miiéva illárcsi 
(v. határőrvidéki) közs. isk. tanítónőt ; Kovácsné 
Andrei Draghina temesmiklósi közs. el. isk. 
tanítónőt. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Az agg norvég. 

— A Budapesti Hirlap-ból. — 

írta: Gárdonyi Géza. 

Isten, ki meggyújtod csillagmécseidet 
s az emberi testben az emberi szivet, 
hogy fenn a szép csillag, lenn a költő lángja 
•világosságodat hordja a homályba, 
ha én is — útfélen égi fénybogárka — 
be vagyok írva a lámpásid sorába, 
elborult lélekkel, felsóhajtva kérlek : 
— Uram, ne bocsáss rám nagyhosszú vénséget ! 

Nem mintha rogyásig fáradt volnék máris, 
— élete szekerét csak elhúzza más is ; — 
az elaggás képe, az se rémkép nékem, 
— némely vár romjait tetszéssel is nézem ; — 
úgy se járhatok, mint Amerika dúsa, 
hogy lidércként nyom majd a vagyonnak súlya, 
csak a példa rémít : mint lesz vénségére 
az agg norvég hamis kártyások cégére ! 

A költő magvető. Két kézzel hinteget. 
Egyfelé : békesség ! — másfelé szeretet ! 
A költő kertész is : öntözi virágát, 
szívének vérével a szabadság fáját. 
A költő a nemzet vezérlő felhője : 
próféta-szemmel néz a ködös jövőbe. 
Kezében a multak szent zászlója lobog. 
Mellében mindig a nemzet szíve dobog. 

S íme a rút példa : mily gyönge az aggság ! 
A vén sas szemét is hogy szállja meg vakság ! 
Kezében most már nem norvég zászló lobog ! 
Mellében most már a tótok szíve dobog ! 
Fejszét ragad : — Hol a magyarság szent fája ? ! 
. . . Elhűlve néz a nagy Európa rája. 
Mink nyugodt sajnálva, nemzete pirulva. 
Csak a tót kontatók vihognak markukba. 

Istenem, ki ura vagy minden elmének, 
s atyja a magyarnak, tótnak és norvégnek, 
világíts be neki a józanságába! 
Vagy hozd el őt közénk, hozd Magyarországra ! 
Hadd lássa, hogy fordult a mese visszára : 
mi bőrt ruháztak rá az agg oroszlánra? 
Hadd lássa, milyen a tulipános kertünk ? 
s hol a tót csak egy is, kit magyarrá vertünk ? 
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— Hazafias és valláserkölcsi alapon. As 
Erzsébet-népakadémia igazgatósága üdvözölvén 
Apponyi minisztert, a miniszter ezt írja az 
üdvözletet köszönő válaszában : „ A szabad-
tanítás kérdésében elfoglalt hazafias és vallás-
erkölcsi alapon nyugvó álláspontomtól el nem 
térek. Az ezen irányban követőimet szeretettel 
fogadom munkatársaimul és remélem, hogy a 
józanabb megfontolás az ellentábort is meg fogja 
győzni arról, hogy csak önzetlen, hazafias mun-
kássággal lehet eredményeket elérni, és az igazi 
műveltség nem a rideg materializmussal, hanem 
a magasztosabb eszmék iránti lelkesedéssel jár 
karöltve. 

— Apponyi-alap. A Tanítók Háza Apponyi 
Albert alapjára Zemplén megye t zirókavölgyi es-
peres-kerületének gör. k. tanítóitól 9 koronát 
kaptunk. Ez összeghez 1 — 1 koronával a követ-
kező tanítók járultak : Hricsó János, Manajló 
Ilona, Bellovics Antal, Pedor Pál, Kárpáti Mihály, 
Podhajeczky Ede, Maczkó Anna, Geletka János, 
Szuchy Mihály. Az összeget rendeltetése helyére 
juttattuk. 

— A vallás- és közoktatásügyi költség-
vetés . A pénzügyminiszter a mult héten terjesz-
tette a képviselőház elé a jövő évi költségvetést. 
Az összes tárcák kiadása 103 millió koronával 
emelkedik, ebben a vallás- és közoktatásügyi tárcáé 
11 millió 609.887 koronával, amiből kerekszámban 
340.000 korona esik az 1906. évi IX. t.-cikk alap-
ján járó pótlékokra. Ez a többlet, a lényegtelenebb 
eltérésektől eltekintve következőleg oszlik meg : 

a) 160.117 korona esik a központi igazgatásra, 
a személyi pótlékok előirányzása, a fogalmazási, 
irodakezelési és számvevőségi személyzetnek, főként 
az új népoktatási törvények végrehajtása folytán 
szükségessé vált szaporítása, a létszámviszonyok 
javítása, a napidíjak, a dologi kiadások szükség-
letének emelkedése folytán. 

b) A felső tanintézetek szükséglete 769.217 ko-
ronával, a középiskolák szükséglete 527.7 16 koro-
nával, a népnevelés szükséglete 6,905.521 koroná-
val, a szákiskolák szükséglete 271.603 koronával, 
a gyógypedagógiai intézetek szükséglete pedig 
72.848 koronával emelkedik. A népnevelésnél mu-
tatkozó nagymérvű emelkedés túlnyomó részben 
az elemi népiskolai tanítók fizetésének rendezésé-
ről szóló 1907. évi XXVI. és XXVII. t.-cikkeknek 
s a tanfelügyelői intézmény kapcsolatos fejleszté-
sének a következménye, egyébként pedig a fönti 
többletek, részben az illetményszabályzatok értel-
mében járó személyi és korpótlékok előirányzása 
és az 1907. évi szeptember hónap 1-től rend-
szeresített állások illetményeinek az egész évi szük-
ségletnek megfelelő kiegészítése folytán, de főként 
a közoktatási s nevezetesen a népnevelési intézmé-
nyek belterjesebb fejlesztése, a tanerők számának 
szaporítása s előmeneteli viszonyainak némi javí-
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tása, a felekezeti középiskolák segélyének fokoza-
tos emelése, régre a felekezeti, törvényhatósági és 
községi tanerők illetményeinek rendezésére szük-
séges összegek előirányzása folytán állottak elő. 

c) A különböző művészi intézményeknél mu-
tatkozó 1,492.311 korona többszükséglet nagyrészt 
látszólagos, mert ezúttal itt irányoztattak elő a 
színművészeti kiadások, amelyek az 1907. évi költ-
ségvetésben 1,195.600 koronával a belügyi tárca 
rendes kiadásai között szerepeltek. Az ezután fönn-
maradó többlet, valamint a múzeumoknál és mű-
emlékeknél fölmerülő 71 434 korona többszük-
séglet az érdekelt intézményeknek az állam pénz-
ügyi viszonyai által megengedett mérsékelt fej-
lesztésére és támogatására szolgálnak. 

d) 82.000 korona többlet vétetett föl a tudo-
mányos, irodalmi és közművelődési célok támoga-
tására, amiből 50.000 korona az iskolán kíviil 
eső közoktatás költségeire van szánva. 

e) Az egyházak segélyezésénél mutatkozó 
1,245.000 korona többletből 80.000 korona esik 
az egyes felekezetek segélyezésére, 35.000 korona 
a lelkészi jövedelemnek az 1898. évi XIV. t.-cikk 
alapján való kiegészítésére, míg 1,000.000 korona 
a magyarországi ev. ref. és ág. hitv. evangélikus 
egyháznak, 100.000 korona pedig az erdélyrészi 
ág. hitv. ev. egyháznak az 1848. évi XX. t.-cikk 
9. szakasza értelmében leendő segélyezésére véte-
tik föl. 

— B ú c s ú egy t a n f e l ü g y e l ő t ő l . Téglás István-
nál, kit Tordaaranyos vármegyéből Besztercze-
naszód megyébe helyezett át a miniszter, az álta-
lános tanítótestület és a tordai áll. polg. iskolák 
tanártestületének száztagú küldöttsége tett búcsú-
látogatást. Az általános tanítótestület megfesttette 
a távozó tanfelügyelő életnagyságú arcképét s 
azt emlékül átadták a búcsúzáskor. 

— Három tanító jubileuma. Az újpesti 
virágutcai áll. el. isk. tanítótestület három tag-
jának : Kiss Pál János ig.-tanítónak Etele Ferenc 
és Fehér Bertalan tanítóknak ülték meg egyszerre 
25 éves szolgálati jubileumát. Az ünnepelteknek 
tiszteletére bankettet rendeztek, hol Paulini Károly 
üdvözölte őket. 

— Magyar történelem a belgrádi egye-
t emen . Radonics János dr., a belgrádi egyetem 
magyar származású tanára ez évben a magyarok 
történetéről, a vezérek és Árpádok korában tart 
előadást. A derék tudós előadásait nemcsak tanár-
jelöltek, de teológusok és jogászok is hallgatják. 

— A tanítónő nyugdíja. A közigazgatási 
bíróság egy mostanában hozott ítéletével meg-
semmisítette a főváro>i nyugdijszabályzatnak egy 
inhumánus rendelkezését, amely már sok özve-
gyet fosztott meg az őt megillető nyugdíjtól. A 
fővárosi nyugdíjszabályzat szerint a fővárosi 

alkalmazottnak az özvegye, ha ő is a főváros 
szolgálatában van, nem kap ura után nyugdíjat, 
csak ha kisebb a fizetése, mint lenne a nyugdíja ; 
a különbözetet kapja meg. A jogügyi bizottság 
is több ízben rámutatott arra, hogy ez a rendel. 
kezés teljes mértékben igazságtalan és méltány-
talan. A tanács azonban az özvegyek kérelmét 
mindig elutasította. Elutasította a kérelmét özvegy 
Kaffka Lászlóné fővárosi tanítónőnek is. Kaffka 
László is fővárosi tanító volt s 1900 májusában 
halt meg. Az özvegy az urának félévi fizetését 
lakáspénzét és a törvényes nyugdíjat kérte. A 
tanítók nyugdíjáról az 1891. évi XLIII. tör-
vény rendelkezik s e törvényben nincsen benne 
az a rendelkezés, ami megvan a nyugdíjszabály-
zatban. A tanács elutasította az özvegy kérelmét. 
A kultuszminiszter megítélte a félévi fizetést és 
a lakáspénzt, de a nyugdíjat ő sem adta meg. 
Kaffkáné panaszt tett a miniszter döntése ellen 
a közigazgatási bíróságnál, de panaszt tett a fél-
évi fizetés és lakáspénz elrendelése miatt a fővá-
ros is. A közigazgatási bíróság megsemmisítette 
a belügyminiszter ítéletének a nyugdíjra vonat-
kozó részét s a nyugdíjat is megítélte Kaffka 
Károlynénak. Kötelezte a fővárost, hogy az özvegy-
nek adja ki Kaffka László félévi fizetését és lakás-
pénzét s 1900 december elsejétől számítva a tör-
vényes nyugdíjat. A közigazgatási bíróság ítéletét 
azzal okolta meg, hogy az 1891. évi XLIII. tör-
vény világosan megmondja, hogy a tanítónőt a 
tanítóval a jogok és a kötelezettségek tekinteté-
ben egyenlő jogok illetik meg s hogy a tanítónő 
a saját nyugdíját akkor is megkapja, ha az ura 
él. A törvény tehát a férjtől függetlenül állapítja 
meg a tanítónő jogát. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
N. L. Névmagyarosítás! ügyekben folyamodjék köz-

vetlenül a magy. kir. belügyminiszterhez. Keresztle-
velét csatolnia kell. '— F. 1. Tátraszentpál. Tanév 
közben nem hirdetnek pályázatokat. 
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kívül eső közoktatás. Jancsó Benedek. — Egész munka 
— egész ember. Mohar József. — Könyvesház. — 
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kesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Eléli. 
Budapest, 1907. 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, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja." szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előf ize tés i á r : Egy évre 1 0 korona, f é l é v r e 6 k o r « n a , 
n e g y e d é v r e 2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évné l k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk eL — Aas e lőf izetés i pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

À h irdetések 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-
d e n egyes szóért, m i n d e n k ö z l é s után 6 fillér fizetendő. Az i l v 
m ó d o n mindenki által k i számítható h irdetés i díj e lőre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenket t ed részét 
t e v ő petit nyomású és e g v h a s á b ú sora 1 korona. 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 : KLADt HIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEH. , BÉRKOCSIS-UTCA 10. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

Késsira/tolcat nem axlxoilc vissza 

Vörösmarty-szobor — Petőfi-ház. 
Lázasan lüktet az irodalmi és művészi 

élet Budapest városában; képkiállítások 
nyílnak, záródnak, irodalmi társaságok 
üléseznek a közönség tapsai közt, könyvök 
jelennek meg egyre-másra a reklám han-
gos dobszava mellett; hangversenyző mű-
vészek kérik egy pillanatra a közönség 
figyelmét ; drámai és énekesszínházak 
hatalmas lármával futnak, küzködve, 
tülekedve, a közönség tapsa és pénze 
után. A lárma nagy, az összevisszaság 
őrületes ; az 'Ember tragédiája írója sem 
képzelhetett ennél különbet, mikor a 
londoni vásár jeleneteit álmodta végig. 
A pesti ember valami vad örömmel veti 
magát ebbe a lármás forgatagba és 
félig megőrölve, megsüketülve, boldogan 
mondja : mégis csak van kultúra Buda-
pesten ! 

Nem hallja meg, de hogy is hallaná 
ki a lármából a jámbor tótok csákánya 
csengését, amint föltépik a Gizella-tér 
földjét ? Az élő, egy napig élő nagyságok 
diadalszekerének dübörgésétől hogy hall-
hatná meg egy bútorosszekér lassú dö-
cögése hangját, mikor az a szekér be-
fordul a Bajza-utcába? 

Pedig abból a tótcsákány-fölvágta 
földből olyan virág sarjad ki majd, amely 
évszázadokkal fogja túlélni a mai iro-
dalom és művészet ezernyi tiszavirágát : 
Vörösmarty Mihály szobra lesz az. És 

a Bajza-utcába bedöcögő bútorosszekéren, 
ha nem olyan lopva, titokban járna, az 
egész ország szeme függne, mert büszke-
ségét, kincseit: Petőfi Sándor ereklyéit 
rejti magában. Ennek a szekérnek a tar-
talmával lett egyelőre teljessé az a ház, 
melyet hosszú évek óta vár minden igaz 
érzésű magyar ember: a Petőfi-ház. 

Ezt a két hangot hallgatva, mi is bol-
dogan mondhatjuk el, hogy : mégis csak 
van kultúra Budapesten! Mi, akik a kul-
túrát nem a lármás tülekedésben, a sok-
szor meg sem értett külföld vak maj-
molásában, hanem a csöndes, becsületes 
munkában és az igazi kiválóság meg-
becsülésében látjuk. A Vörösmarty-szobor 
és a Petőfi-ház a legszebb bizonyítékai 
a magyar kultúrának. Ezt kell meggon-
dolnia a kultúra minden igaz munkásá-
nak, akit talán megtévesztett a körülötte 
tomboló vásári lárma. 

Minden igazán nagy emberünk emlé-
kének megbecsülése a kultúra jele, s mint 
ilyen, föltétlenül örvendetes. De Petőfi és 
Vörösmarty esetében kétszeresen örvende-
tes a személyüknek ereklyetár vagy szobor 
alakjában szentelt kultusz. Azért kétszere-
sen örvendetes, mert mind a kettőben cso-
dálatos tisztán forrott össze a művésszel 
az ember, a hazafi; egyiknél sem kell 
különbséget tennünk költészete és sze-
mélye között, tisztelettel adózván az 
egyiknek, s titkos megbotránkozással 
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akarván elfeledni a másikat. A szobor, 
az ereklyetár dicsősége sohasem szólhat 
tisztán a költőnek; folyvást emlékeztet 
az emberre és épen ezért esak azok 
érdemlik meg, akikben az ember is ki-
váló volt. 

Kétségtelen, hogy Vörösmarty költé-
szetének nagyrésze — a Szózatot leszá-
mítva— már ma sem közkincse a nemzet 
millióinak, s bizonyos, hogy legszebb 
hőskölteményeinek ismerete is folyvást 
szűkebb körökre szorul. Még talán lírája, 
melyet eddig nem méltányolnak eléggé, 
remélhet az irodalmi ízlés, műveltség 
növekedésével új életet, új közönséget. 
Es ez az, ami a szobornak, mint az em-
ber dicsőségének, fontosságát növeli. Fe-
ledésbe merülhet, érthetetlenné, unalmassá 
válhatik egy késői, szárazabb kor előtt 
nyelvének, fantáziájának ereje, bája — 
de a szobornak mindig lesz mit hir-
detnie. 

Kiről fog beszélni ez a szobor1? Egy 
ideálisan tiszta gondolkozású ifjúról, akire 
nézve a szeretet, mellyel anyja iránt 
viseltetik, kötelességet is jelent, hogy az 
egész női nemet szentnek, magasztosnak 
tartsa; akit szerencsétlen szerelme a leg-
tisztább, legszebb női alakok alkotására 
ihlet költeményeiben. Beszélni fog a haza-
firól, akit kora ifjúságában lángra lob-
bant az a vágy, hogy hazája népében 
történeti emlékeken épülő nemzeti ön-
érzetet ébresszen műveivel, fölkeltse biz-
tatóul régi dicsőségünk homályba vesző 
emlékeit s a magyar nyelv zengzetessé-
gét legmagasabb fokára emelve, mint 
költő, mint nyelvművész is egyedül ha-
zájának használjon. Beszélni fog a férfiú-
ról, ki a hír, a dicsőség tetőpontján 
állva, egy pillanatig sem szédült meg 
saját nagyságától ; nemcsak elhitte, hogy 
lehet nála nagyobb költő, de kijelentette, 
hogy nem szeretne mint a legnagyobb 
magyar költő meghalni. És tudjuk, hogy 
ez nem szófia beszéd volt : Petőfi Sándort, 
a Debreczenből egy füzet verssel Pestre 
gyalogló éhes diákot Vörösmarty fedezte 

föl, ő tette lehetővé költeményei kiadá-
sát és mindvégig hű barátja maradt. 
Ha másért nem, azért is szükség van 
arra a szoborra, hogy mindég eszünkbe 
juttassa az időt, mikor még ilyesmi meg-
történhetett ! 

Petőfi szobra, egy elmúlt művészi 
korszak tiszteletreméltó, de elavult alko-
tása, nem gondol arra, hogy ezt az ezer 
színben pompázó tüneményt minél több 
oldalról mutassa be nekünk. A „Talpra 
magyar" szavalóját látjuk benne; még 
csak költőjét sem. Lehetne egy pózoló 
szinész szobra is. És ezért jó, ha a ke-
gyeletes közönség elzarándokolhat egy 
helyre, ahol minden tárgy róla, az em-
berről és a költőről beszél — az ember-
ről és költőről, kik soha annyira össze-
forrva nem voltak más valakiben, mint 
őbenne. Szükséges, hogy bele tudjuk kép-
zelni magunkat a levegőbe, a környe-
zetbe, melyben ez a csodálatos ember 
élt; az ő végtelenül finom, minden érin-
tésre izgalomba jövő lelkét a legapróbb 
csekélységek is megmozgathatták; min-
den csekélységet ismernünk kellene hát 
az életéből, környezetéből, hogy költésze-
tének mingen vonatkozását megérthessük, 
átérezhessük.Es a Petőfi életének, költésze-
tének ismerete nemcsak kegyelet dolga 
és nemcsak azokra tartozik, akik köze-
lebbről érdeklődnek az irodalom iránt. 
Ama kevesek közé tartozik ő, akiknek 
szinte minden sora elavulhatatlan nem-
zeti közkincs; akiket ismerni nem szép, 
vagy nemes dolog, hanem a kultúra 
elemi követelése. 

És ezért van oly nagy kultúrális je-
lentősége annak a szobornak, annak a 
háznak Az egyik megállít rohanásunkban 
és foglalkozni kényszerít egy költővel, 
akiről már-már csak általános szólamokat 
kezdtünk tudni, pedig sokkal többet 
érdemelt. A másik módot ad arra, hogy 
bensőségesen, közelről érintkezzünk egy 
nagy szellemmel, melynek a maga tiszta 
érintetlenségében a közelségtől sincs mit 
félnie. 
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A tanult einber és a nép. 
(Levelek egy fiatal paphoz.) 

írta: (iaal Mózes. 
I. 

Aggodalommal teljes levelét nagy figyelem-
mel olvastam. A kérdésekre, melyeket fölvet, 
igyekszem sorjában megfelelni. Ne vegye eze-
ket a feleleteket kinyilatkoztatott igazságoknak, 
hanem hosszas tapasztalat által megérlelt, meg-
győződéssé csontosodott véleményeknek, amelyek 
talán alkalmasak lesznek arra, hogy gondolatot 
ébresszenek az ön fiatal lelkében, irányt jelöl-
jenek ki, s kalauznak az ön pályáján nem lesz-
nek hasznavehetetlenek. 

* 

.jMinö föladat vár reám, ha egy faluba ke-
rülök?" 

Ez az első kérdés íme, hallja reá a feleletet. 
Vezetője lett a nép lelkének. Nemde, hallotta 

már ezt a közkeletű szólásmódot ? Ilyesmivel tele 
van manapság a levegő, tele vannak az újságok, 
halljuk a hivatalos és nem hivatalos jelenté-
sekben, tósztokban. Igen jól hangzik, s aki hallja, 
úgy véli, hogy érti is ; következő alkalommal 
ő is használja, s közkinccsé válik a hétköznapi 
használatban. Nemde, gyönyörű egy szólásmód : 
vezetője a nép lelkének ! ? Vezető az úttalan 
havasokon, az ember alig járta vadonokban csak 
az lehet, aki ismeri a havasokat, jól ismeri 
minden szakadékát, az útak váratlan kanyaro-
dását, a vadonok rejtekhelyeit, lakóit, összes 
veszedelmeit, minden szépségét. Aki a nép lel-
kének vezetője akar lenni, annak ismernie kell 
a népet s a népnek a lelkét. De vájjon van-e 
a népnek lelke ? Mi is a lélek ? A. szeminárium-
ban tanult filozófiai ismeretek engedtek-e bele-
pillantást ebbe a lélekbe? Csupa kérdés a kérdésre. 

Tudom, hogy ön, fiatal barátom, faluhelyen 
született, aztán gyermekkorában került a nagy-
városba, itt járta végig az iskolákat s nyomban 
abba a másik iskolába került, honnan útnak 
indítják, hogy menjen valamelyik faluba, s 
legyen a nép lelkének vezetője. Vezetői szerepre 
szánták, holott" maga is vezetőre szorul. 

Induljunk el együtt, vegyüljünk a nép közé, 
keressük meg a nép lelkét, ismerjük meg, azután 
beszéljünk az ön rendeltetéséről. 

Emlékszik nemde gyermekkorára ? Az a falu, 
melyben született, egy erdőborította hegynek 
a lábjában feküdt. Az országútat hatalmas 
jegenyék szegélyezték a régi malomig, melynek 
két, szüntelenül forgó, vizetborzoló kereke őrölte 
az elegybúzát, a kukoricát a falusi embereknek. 
I t t gyűltek össze az őrlető asszonyok, leányok, 
fiatal legények s félnapig is ellebzseltek a ma-
lom udvarán. Ráértek, mulatságos is volt, jár ta 

a terefere, s a víz egyforma lassúsággal for-
gat ta a követ reggeltől késő estig. 

A jegenyefák közül sok hiányzik már. Ket tőt 
a villám döntött le, néhányat a fejsze, sokat 
az időnek úgynevezett vasfoga. A vén ma-
lom csöndes, nem zakatolnak a kerekek, nem 
lebzselnek udvarán az őrletők. Benzinmotoros, 
eladdig ismeretlen^ erővel dolgozó malmot építet-
tek a falu végén. Úgy mondják, jobb és gyorsabb 
munkát végez az új malom, mint a régi. Nem 
ér reá ma a falusi ember, hogy félnapig el-
ácsorogjon a malom udvarán, mert gőzerővel 
kell dolgozni, sietős lett az élet, mindig sürgős 
a munka, drágább a kenyér (de vájjon jobb-e ?) 
drágább az idő (de vájjon hosszabb-e ?) Üljünk 
le az elhagyott malom előtt a rozoga padra, 
mielőtt belépnénk a faluba, s elmélkedjünk. Ez 
az első stáció. 

Azóta, hogy a malom zúgását utoljára hal-
lotta : kerek húsz esztendő telt el. Valóban 
parányi idő. Apáink egy egész emberéleten á t 
ugyanennek a malomnak a zúgását hallották. 
Pendelyes gyermekkoruktól kezdve emlékeztek 
reá, s hatvan esztendős korukban is olyan ke-
nyeret ettek, amelynek a búzáját ebben a ma-
lomban őrölték. És mi ? Húsz esztendő meg-
változtatta a malmot, elhallgattatta a patak 
zúgását. Húsz esztendő hozott ú j malmot, me-
lyet gőz, benzinből fejlesztett erő hajt, furfan-
gos masinát, melyre mindenki álmélkodva néz 
s melyet az idő folyamán épen úgy meg fog 
szokni, mint az első vizimahnot megcsodálták 
és megszokták az emberek sok száz esztendővel 
ezelőtt, azok az emberek, akik még hosszabb 
ideig elácsorogtak őrlető szándékkal az első 
vízimalmok mellett. Ma pedig türelmetlenül 
várnak a masina mellett, sürgetik a masinást, 
mert sietős a munka, sok a munka, sürgősen 
kell a kenyér. A patak vizét nem lehetett siet-
tetni, annak más parancsolt, nem az ember, a 
masinát lehet siettetni, mert annak az ember 
parancsol. Jöt t a masina s megváltoztatta az 
embereket, türelmetlenekké tette, füttye besiví-
tot t a házakba, zakatoló pöfögése nagyon kü-
lönbözik a patak egyhangú, álomba ringató 
morajlásától ; ez szaggatott, meg-megtaszítja a 
fület, mintha nógatná: siess, mert nyugtalan-
kodom, sok a munkám. 

Gyermekkori emlékeiből fokiad, nem azt 
találja, ma szülőfalujában amit itthagyott. Úgy 
érzi magát, mintha idegen volna, mintha más 
faluban járna. Idevillan a templom bádogos 
tornya, no ez a régi ; szép, derék torony, újra 
bemeszeltették, az órája szebben kopácsolja 
vékonyan a negyed- és félórákat, vastagon az 
órát. A harangja is úgy kondul a szokott idő-
ben, nyugtalanul nyelvel, zavartan, ha tűz üt 
ki valahol ; nyugodtan, méltóságosan, ha imád-
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ságra szólítja a falu népét. Csakhogy a temp-
lomba vivő úton nem indul meg ünneplő ruhába 
öltözött sokadalom, gyéren szállingóznak, sürgős 
szénahordás ideje van, ^kell a munkáskéz, míg 
alkalmas az idő. Az Úristen ráér, varhat, de a 
széna nem ér reá, mert jöhet az eső s akkor 
baj lesz. A takarmány szűk, az imádság olcsó, 
azaz, hogy az imádság sem olcsó, mert a pap-
nak is sokat kell érte fizetni. 

Önnek, kedves fiatal barátom, ismét az a 
kép jut eszébe, amelyet gyermekkorában látott. 
En is láttam azt, vagy ahhoz szakasztott ha-
sonlót. Az egész falu ott volt a nagy templom-
ban, el sem fértek mind benne, a templom 
kerítésén belül a fűbe telepedtek a kiszorultak. 
A nyitott ajtókon keresztül hallatszott az or-
gonának búgása, a kántornak éneke. Mind a kettő 
áhítatra keltő volt. Nem láthatott az ember szé-
nás- vagy gabonával megrakott szekeret a falu 
utcáján végigdöcögni, az alszegtől a felszegig 
megseperték az utcát. Legszebb köntösét öl-
tötte föl mindenki. Nem kellett a kisbírónak 
kidobolnia, hogy ünnep lesz, tehát szüneteljen 
a munka, különben büntetést rónak ki arra, 
aki a vasárnapot meg nem üli. Uj törvény a 
régi szokás helyett, valamint új emberek, ú j 
kívánságok, új gondok a régiek helyett. 

Menjünk végig a falunak egyetlen, hosszú 
utcáján. Sok ú j házat lát, nemde? A régiek 
zsuppos, fából faragott deszkával, zsindellyel 
voltak fedve, az újak kőből épültek, vörös cserép 
a fedelük ; alacsonyak voltak a régiek, magasak 
az újak. I t t volt a régi korcsma, helyében fél-
emeletes „ szálloda " épült, amott még egy kocsma ; 
számláljuk meg : a régi három helyett tizenegy. 
Hatalmas fejlődés az italmérési jog intézményé-
ben, nagy haladás a szomjúság terén! Há t ez 
a nagy emeletes ház micsoda ? Takarékpénztár. 
Tizenegy kocsma és egyemeletes takarékpénz-
tár. Nekem úgy rémlik, hogy a kocsma és 
takarékpénztár között van némi kapcsolat. Lá-
tom a láthatatlan szálakat, amelyek ezt a két 
intézményt összekötik. Nagyon sűrű. szálak, 
többszörösen kanyarodva megbogozódnak a falu 
új házai fölött, új szálakat eresztenek, mint a 
serény pók a boldogtalan legyek körül ; ezek az 
új szálak kimennek a mezőkig, bekerítik a föl-
deket s aztán ezeket is összekötik a takarék-
pénztárral. Öriási póknak nézem a takarék-
pénztár emeletes házát, csupa legyeknek a falu 
házait, a földeket is, a tizenegy kocsma pedig 
egy tátongó gödörré változik, amely hasonlatos 
a sírhoz. Örökké nyitott szájú sír, a'mely vár 
valakire. 

Jerünk föl az emeletes házba. Ennek a ka-
puja is nyitva van. A széles ambituson egy 
csomó atyafi áll. Cédulát szorongat a kezében. 
A cédula vékony, nem nehéz, s mégis olyan 

görcsös erővel szorongatják az emberek. Kisebb-
nagyobb numerusok vannak a cédulákra írva. 
A numerusok pénzt jelentenek. Egyiknél azt a 
pénzt, amit fizetni kell, a másiknál azt a pénzt, 
amelyet vissza kell fizetni. És csodálatos, az 
sem örvend, aki kapja a pénzt ; annak is gon-
dok redője szántja a homlokát. Akiknek pedig 
fizetniök kell, azok ineg-megtörlik halántékai-
kat, nagyokat sóhajtanak. 

Szomorú hely ez, barátom, de azért be kell 
néznünk ide is, mert mi a nép lelkét keressük, 
s a nép lelke el van rejtve a faluban : találunk 
belőle a templomban, a kocsmában, a pénz 
forgó műhelyében, a 'serepes és avatag házak-
ban, a mezőn, az istallóban, a temetéseknél és 
keresztelőknél, a boltokban és mészárszékekben, 
az adóhivatalnál és járásbíróságnál, sőt gyakran 
el keh mennünk a törvényszéki tárgyalásokra, 
el a börtönökbe is, hogy megtaláljuk a nép 
lelkét. Le kell ülnünk a gazdaemberrel az asz-
talhoz, el kell kísérnünk a falusi gyermeket az 
iskolába, ki kell nyitnunk a ládákat, hogy elő-
szedjük az ünnepi köntöst, melyet a falusi 
fehérnép vasárnapra fölvesz. Meg kell hallgat-
nunk az öregeknek beszélgetését a kapu előtt, 
s a fiataloknak mulatozását a tizenegy kocsmá-
ban. Mindent kell látnunk, mindenen kell gon-
dolkoznunk, hogy a nép lelkét e sokféle burok-
ból kihüvelyezzük. 

A szabad tanításról. 
írta : Bemkóczy Emil. 

Egy debreczeni gimnáziumi tanár a mult 
esztendő tavaszán valamelyik napilapban érde-
kes megfigyeléseket közölt a középiskolai III. 
osztályú tanulók „irodalmi" műveltségéről. Az 
adatokat egy 2 órás iskolai dolgozatból szerezte, 
mit növendékeivel készíttetett. Es a III. osztályú 
kis diákok írtak úgy, ahogyan éreztek; véle-
ményt mondtak mindenről, amit olvastak s 
amiről megmaradt valami az emlékezetükben. 
Némelyik Verne Gyula munkáitól volt elragad-
tatva, másik a magyar népdalokat, népszerű 
íróinkat és költőinket dicsőítette. Nem tudom : 
a tanár leleményessége, ügyes kísérlete, vagy 
a gyermekek naiv ítéletei tetszettek-e nekem 
jobban. Épen az évben szolgáltam mint egy-
éves önkéntes a m . . . . i gyalogezred egyik 
zászlóaljánál. Akkor nyilván meg az altisztképző 
iskola, osztályparancsnokom odavezényelt mint 
segédoktatót, a nem katonai tárgyak oktatására. 
Magam előtt látva 19 jóképű parasztfiút, 3 
hónapos katonákat : nyomban eszembe jutot t 
a debreczeni professzor kísérlete. Én is kíváncsi 
voltam : mit tudhatnak az én kikent bajszú 
növendékeim. Mi maradt meg a népiskolában 
szerzett tudományukból ? 
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Mielőtt kísérletemhez fogtam volna, szüksé-
gesnek tartottam megkérdezni mindegyik embe-
remtől foglalkozását s a végzett iskolák számát. 
Kettő-három kivételével földmíves valamennyi s 
többnyire mind elvégezte a népiskola 6 osztályát. 

Kísérletem szintén iskolai dolgozat keretében 
folyt le. Hogy ezt megkönnyítsem, kérdéseket 
adtam föl, melyekre nekik egyszerű, őszinte 
szavakkal kellett válaszolniok. Kérdéseim a 
következők voltak : 

1. Szeret-e olvasni ? 
2. Micsoda mulattató vagy tanulságos köny-

veket olvasott? 
3. Mi tetszett abban legjobban? 
4. Hallott-e már Petőfi Sándorról és Arany 

Jánosról? Kik voltak ezek? 
5. Emlékszik-e még az iskolában tanultakra ? 

A történélemre ? Fölétrajzra ? Kire és mire 
emlékszik a történelemben legjobban? 

Ezt az öt kérdést adtam föl nekik, hogy 
meg tudjam állapítani, mi maradt meg a nép-
iskolai anyagból s művelték-e magukat azután ? 
A dolgozatra kétórai időt szenteltem, ami, azt 
hiszem, elég volt arra, hogy a kérdésekre min-
denki a legjobb tudása szerint megfeleljen. 

Kíváncsian vettem kezembe a „kész" dolgo-
zatokat. Sajnos, sok-sok kitöltetlen, tiszta lapot 
kaptam vissza. Az 1. kérdésre mindenki „igen"-
nel felelt. A többire bizony nagyon vékonyan 
felelgettek. A két iparos — az egyik mészáros-
hentes, a másik géplakatos — felelete volt a 
legjobb, legmegfelelőbb. Mindkettő huzamosabb 
ideig tartózkodott a fővárosban, tanonciskolát 
járt, könnyen érthető tehát, hogy miért vált 
ki a többi közül ez a két legény. Mindkettő 
ismeri Petőfit, Aranyt, még Madáchot is, idéz 
munkáikból ; jártak színházba s különösen ked-
velik a magyar történelmet, mely, mint hja az 
egyik: „a nagy hősök csodás tetteit tanítja". 

A 17 ember dolgozata volt különösen vizs-
gálatom tárgya. 

Az egyik vasúti munkás; nem emlékszik az 
iskolában tanultakra, mert, mint mondja, 
„a kenyérkereset elvette az időt". Legjobban 
szereti a 41. számú jelzés-utasítást. ("Valami 
vasúti könyv lehet.) 

A másik földmíves; csak a „katakizmust" 
szereti. ,.A történet tanulságos, mert benne van 
a biblia is." 

A harmadiknak Rákóczi és Dobó István tör-
ténelme tetszett leginkább. 

A negyedik szorgalmasan tanulta „a szentírás 
fejezettyeit" s szeret „sokat nótázni". 

Az ötödiknek a földrajz tetszik a legjobban, 
különösen a hegyek keletkezése. „Mikor Krisztus 
a mennyekbe emelkedett, a föld utána nyúlt, 
addig, amíg Jézus vissza nem intett, akkor a 
hegyek úgy maradtak." 

A többi dolgozat részint teljesen üres, részint 
csak az 1. pontra felel „igen"-nel. 

A természetes ésszel megáldott parasztfiú 
hatesztendei tanulásának eredménye ez. Ki a 
hibás? Nem akarom kutatni. Lehet, hogy a 
tanító ; lehet, hogy a mai tanítási rendszer ; 
lehet, hogy a lélektani ok: a feledés; lehet, 
hogy az iskolán kívüli tanulási eszközök hiánya. 
Történt egyszer, hogy zivatar után kimentünk 
a szabadba s gyönyörű szivárvány tűnt föl az 
égen. A bátrabbak odajöttek hozzám s kértek, 
magyaráznám meg nekik: mi az a szivárvány, 
miért olyan színes, miért olyan ívalakú? Meg-
magyaráztam. Örömmel hallgatták s azután 
alkalmilag következtek a többi kérdések : Miért 
van éjszaka? Miért van földrengés? Milyen a 
tenger ? Milyen emberek élnek azon túl ? Szóval 
mindent, ami éfdekelte őket. 

Ez a szomorú tapasztalat arra indított, hogy 
elmagyarázzak nekik mindent dióhéjban, amit 
a népiskola nyújtani szokott, befejezett kerek 
egész alakjában. Nehéz vállalkozás volt. Alig 
egy jó hónap állott rendelkezésemre. De mégis 
megpróbáltam, s habár nem is sokat, de leg-
alább annyi eredményt elértem, hogy helyes 
fogalmat nyertek mindarról, ami őket körül-
veszi: a levegőről, a földről, a nappalról, az 
éjszakáról, nap-, hold-, csillagokról stb., továbbbá 
a világrészekről, népeikről, a vízről, a tengerről 
és világáról, a nevezetesebb fölfedezésekről és 
a találmányokról. A hadtörténelmi tanításokkal 
összekapcsoltam a nemzeti történet nevezetesebb 
mozzanatait, a korszakalkotó eseményeket stb. 
Nagyon sokszor emlegették nekem, hogy meny-
nyire szeretik ők hallgatni az én tanításomat 
s hogy mennyi hasznos dolgot jegyeztek meg 
már abból, amit elbeszéltem nekik. 

— Ilyenkor már jobban fog az eszünk, mint 
mikor gyermekek voltunk — mondták néhányan. 

Mivel tehát az elemi iskolai tanítás haszna 
sok esetben csupán az írás, olvasás megtanu-
lása, míg az egyéb közismereti tárgyak veszen-
dőbe mennek: mindezekből kifolyólag hazánk 
népének, államunk jó hírnevének fönntartása 
érdekében égető szükségünk van oly eszkö-
zökre, amelyek segítségével képesek leszünk 
ezeket a szomorú állapotokat legalább nagyjá-
ban megszüntetni. Halálos bűn, megbocsát-
hatatlan könnyelműség volna : ha e most meg-
nyilatkozott törekvéseink bármiféle szirten 
hajótörést szenvednének. Az eszközök megszer-
zése a legnehezebb: mert áldozatot kívánnak 
az államtól. Akárhogyan is legyen megoldva 
a kérdés, ne felejtsük el, hogy a cél egyedül 
a népműveltség emelése, a nép kiemelése a tudat-
lanságnak abból a posványából, amelyben van 
régi, régi idők óta ! Tanításunkba belevinni 
akármilyen politikát olyan hiba lenne, mely az 
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egész törekvést előbb-utóbb valamely politikai 
párt ölébe dobná, a célt pedig nem érnők el, 
mert a félmüveit, tudákos, politikus paraszt 
veszedelme lenne az egész társadalomnak. 
A szabadtanítás intézményéből tehát szám-
űzve legyen minden politika. Legyen tanításunk 
nemzeti, de a politika ne hatoljon be abba a 
terembe, ahol a tudomány léleknemesítő, ma-
gasztos eszméi hangzanak el. 

Hogy ez biztosíttassék, legyen a szabadtanítás 
önálló intézmény, melynek munkásai kizárólag 
állami felügyelet alatt működjenek. Hozzanak 
törvényt, melynek értelmében minden község 
tartozik ifjúsági egyesületet alakítani, mely-
nek feje a tanfelügyelő által javasolt, minisz-
ter által megbízott tanító legyen. Ez ifjú-
sági egyesületbe belépni tartozik minden, a 
tanköteles kort túlhaladt ifjú — kivétel nélkül — 
s tagja tartozik lenni élete 25. évének betöl-
téséig. Ez egyesület amellett, hogy hazafias 
érzületre, valláserkölcsös élet ápolására, illemre 
és tisztességre, mértékletes életmódra, korcsmák 
látogatásától való visszatartásra szoktatja tagjait, 
a téli hónapokban tanfolyamot rendez, melynek 
látogatása minden tagra nézve kötelező legyen. 

Nők részére külön tanfolyamok állíttassanak, 
melyeken a közismereti tárgyakon kívül ele-
gendő tér nyújtassák az egészségtannak s a 
gyermekápolásnak. 

Ezeknek a tárgyaknak oktatása által csökkent-
hetnék tal án a gyermekhalandóságot, j óbban fölve-
hetnénk a harcot a fertőző betegségekkel szemben. 

Az ifjúsági egyesületeknek okszerű szervezése 
tehát a fődolog s annak jótékony következ-
ményeit nemcsak a férfiakra, hanem a nőkre 
is ki kell terjeszteni. 

= Fölolvasás hazánkról Angliában. W. II. 
Shrubso-le, a magyarok lelkes angol barátja, a 
múlt bét folyamán két illusztrált fölolvasást tar-
tott Magyarországról a st.-olavi leánykollégium-
ban és a hírneves rugby-i gimnáziumban. A 
kollégium nagyterme egészen megtelt előkelő 
közönséggel, amely lelkesen tapsolta a fölolvasót. 
A rugby-i gimnázium alsó iskolájában a diákok 
másfél órán keresztül a legnagyobb figyelemmel 
kísérték a fölolvasás minden részletét. Shrubsóle 
úr két fölolvasásában föltüntette néhány angol 
lapban nemrég megjelent magyarellenes cikkek 
alaptalanságát, s megcáfolta az angol iskolai 
könyvek Magyarországot illető számos inkorrekt 
földrajzi és történelmi adatát. A fölolvasó érdeme 
az is, hogy a rugby-i gimnáziumban Magyar-
országról azt a nagy fali térképet használják, 
amelyet Erődi Béla küldött, s amelyen a hely-
ségnevek magyarul vannak, míg eddig olyan 
térképet használtak, amelyen a magyar helység-
nevek németül olvashatók. 

Gyermek nélkül. 
írta : Lakatos Lajos. 

Midőn Nagyharsány baranyavármegyei köz-
ségben a Kossuth-szobrot leleplezték, az a meg-
döbbentő hír kelt szárnyra e községből, hogy 
nincs benne gyermek. Régente hangos volt a 
kedves falu a gyermeksereg lármájától s ma 
már nincs is jóformán gyermek a faluban. Előbb 
a kétgyermekrendszer, utóbb az „egyke" ter-
jedt el, ma már az egy gyermek is sok. 

A pap és tanító szomorúan panaszkodnak, 
hogy sem keresztelés, sem iskolai beíratás. A har-
madfélezer lakossal bíró községben mindössze 
tizennyolc gyermek hallgatja a tanítót és két 
esztendő óta egyetlen gyermek sem született. 

S ez a szomorú tünet, amely a legmagyarabb 
vidékek szaporodási folyamatában jó néhány év 
előtt mutatkozott először, veszedelmes erővel 
terjed. Sőt igen aggasztó arányokat ölt mái-
hazánk fővárosának szaporodási viszonyaiban 
is. A lakosság száma egyre gyarapszik, a szü-
letések száma azonban egyre apad. Budapest 
népét valóképen a bevándorlók fejlesztik. 

A megdöbbentő tünet okát nem kell mesz-
sze keresnünk. Megtaláljuk a létért való nehéz 
küzdelemben. Ez a küzdelem kegyetlen önzésre 
kényszerít és az ember hadat izen a termé-
szetnek is. A munka, a gond, a jövő gondja 
emberfölötti erővel kényszeríti rá. A ,józan" 
francia parasztság körébpn a jövő gondja való-
sággal megakasztotta a népszaporodást és hiába 
alkotott a köztársaság törvényeket a szapora 
anyák jutalmazására, a józanság kiszámította, 
hogy a jutalom kevés a gyermek eltartására 
és a családi örömök csakolyan ritkák voltak 
azontúl is. Franciaországban azonban az iro-
dalom, a művészet sietett az állami érdek 
védelmére. Kultuszt csinált az anyaságból. 
Hazafisági kérdést a szaporaságból. A francia 
nő nemcsak akkor lúú, ha testének plasztikáját 
félti, hanem akkor is, ha a divat állít f'öl vele 
szemben követelményeket. Nos, az irodalom, a 
művészet, főleg a festészet divatba hozta a gyer-
meket, és Franciaországban divatba jött a gyer-
mek. Hiúságból és hazafiasságból. A német háború 
után a francia nők gyűrűiket és ékszereiket áldoz-
ták föl, hogy Thiers lefizethesse az ötmilliárdos 
hadisarcot. Mest az „örök szépséget" áldozzák 
föl, hogy Franciaország népe ki ne pusztuljon. 

S nem az életöröm és az életösztön föl-
ébresztését kell-e fölismernünk a magyar kor-
mány részéről a legújabbi munkásjóléti intéz-
mények létesítésében, valamint abban, hogy 
állam és vagyonos osztály kezetfogva dolgoz-
nak munkásaink szociális helyzetének javításán, 
lakásviszonyaik rendezésén, életük veszedelmei-
nek elhárításán, betegségükben a hathatós 
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segítségnyújtáson? Nálunk tudvalevően a par-
lament nemrég törvényt hozott a munkáslaká-
sokról, és ez a szociálpolitikai alkotásoknak 
egyik igazán becses kincse. 

A mezőgazdasági munkások helyzetén a 
kormány ugyanis akként segített, hogy tör-
vényt alkotott, mely szerint az államnak évi 
300.000 korona segítsége mellett mintegy 
tizenötezer gazdasági munkásház lesz évenként 
fölépíthető Magyarországon. Ennek a törvény-
nek gyakorlati haszna, hogy a munkást békés, 
nyugalmas és állandó családi tűzhelyhez juttatja 
s erkölcsi, gazdasági és egészségügyi szempont-
ból gyámolítja és támogatja. A magyar munkás-
lakástörvény eredetiségénél fogva még a fejlett 
és gazdag európai államok hasonló intézményeit 
is messze fölülmúlja és szigorúan alkalmazkodik 
a magyar munkás speciális viszonyaihoz. 

Földmívelési kormányunk a szociálpolitika 
egyik legsürgősebb és legfontosabb föladatát 
fényesen oldotta meg. Tulajdont, otthont ad a 
munkásnak és ezzel védelmet nyújt neki az 
időjárás viszontagságai ellen, nyugalmat a 
munka fáradalmai után és a termelésben el-
használt erő visszaszerzéséhez szükséges kellé-
keket biztosítja. A lakás, mint családi oltár, 
erkölcsi villámhárító lesz a bűnből és a nyomor-
ból keletkező csábításokkal szemben és meg-
menti a munkást az alkoholizmus káros hatá-
sától. Fokozza a magántulajdon tiszteletét és a 
hozzá való ragaszkodást, s ennek természetes 
következménye lesz a kivándorlás csökkenése 
is. Mert megszokott otthonát, a tulajdon házát 
nem hagyja el oly meggondolatlanul és hirtelen 
senki, mint az idegent. 

Ám a jövő nemzedék sorsa valójában a nő 
kezébe van letéve. Az anyáknak nem szabad 
megfeledkezniük arról, hogy a gyermeknevelés-
ben, e nagy és szent hivatásuk teljesítésében 
egyaránt szükségük van gyöngédségre, szeretetre, 
bölcseségre és szilárd akaraterőre. Amellett, 
hogy fiaikkal és leányaikkal megismertetik, 
ami az életben jó és szép, ne feledjék beléjük 
nevelni azokat a tulajdonságokat is, amelyek 
az élet mostoha viszonyaival szemben is erő-
sekké és bátrakká teszik őket. Tanítsák meg 
fiaikat és leányaikat arra, hogy nem olyan 
életre kell készülniök, mely nem ismer akadá-
lyokat, hanem olyanra, melyben azokat le kell 
küzdeniök. Tanítsák meg őket, hogy dolgozni 
magukért és másokért nem átok, hanem áldás. 

A nő, ki jó feleség, jó anya, mindenkinél inkább 
számot tarthat az emberiség tiszteletére. Nagy 
az anya kötelessége és felelőssége, de legnagyobb 
mégis — a jutalma. Ne sajnálat illesse az anyát, 
hanem tisztelet és hódolat. Kultuszt kell csinál-
nunk az anyaságból. A ledérnek híreit franciák 
példát adtak erre, a komoly magyar kövesse. 

KÖNYVESHÁZ. 
Petőfi. 

Irta: Barabás Ábel. (Franklin-Társulat. Ára 
fűzve 4 korona.) 

Az irodalomtörténetírónak közelebb kell ben-
nünket vinni az író vagy költő megértéséhez. 
Rá kell mutatnia azokra a változásokra, melyek 
a külvilág eseményei nyomán a lélekben elő-
állottak, föl kell kutatnia azokat a kis csírákat, 
melyekből a költő vagy író képzelete terebélyes 
fát nevelt. Ha mindezt elvégezte, önérzetesen 
tekinthet vissza munkájára, mert az írót köze-
lebb hozta közönségéhez, érthetővé, nagyobbá 
tette munkáinak azokat a szépségeit, melyek 
vagy homályban maradtak, vagy csekélyebbek-
nek látszottak volna. 

Barabás is arra törekszik e munkájával, hogy 
jobban megértsük Petőfit. Közelférkőzik ahhoz a 
vulkánhoz, amelyet Petőfi leikenek szoktunk 
mondani. Munkáját négy részre osztja. Bevezető 
részében a magyarság ősi történetével, a magyar 
jellem fejlődésével és kialakulásával foglalkozik, 
a munka második részét a költő életének szen-
teli, a harmadik szakaszban jellemének fejlődé-
sét tünteti föl, a negyedik részben — mint 
mondja — az ember és a költő egymáshoz való 
viszonyát tünteti föl. Megjegyzéseinket szaka-
szonként tesszük meg. 

A munka első része bátran elmaradhatott 
volna. Az író azonban abból a hibás alapból 
indul ki, hogy Petőfi lelke tipikusan magyar, 
hogy Petőfi egyesíti magában a magyarság faji 
tulajdonait. Ha hibás a kiindulási pont, hibás 
eredményre is jutunk. Petőfit nem szabad magyar 
típusnak néznünk. Voltak magyar vonásai, de 
emellett nagyon sok idegent találunk benne. Az 
a féktelen tűz, az a kitartó és lángoló tettvágy, 
amely öntudatának ébredésétől sírjáig kíséri, az 
a vad, végletekig menő lelkesedés, melynek 
következtében életét minden pillanatban áldoza-
tul kész dobni az eszme érdekében, nem engedik 
meg, hogy besorozzuk a magyar, különösen 
pedig az alföldi magyar típusok közé. Nagy 
hibája még az első résznek az is, hogy az író 
állításait és többször hibás állítást oly határo-
zottsággal mond ki, mintha ellenmondásról szó 
sem lehetne. Terünk nem engedi a hosszú idé-
zeteket, de néhányat mégis fölemlítünk az elha-
markodott és teljes határozottsággal írt állítások 
közül. Ilyenek : „Ha Kant nem Königsberg egy-
hangú környékén, hanem Görögország valamelyik 
tengerparti városában születik, nem írja meg a 
tiszta ész kritikáját, hanem jeles műtörténész 
(miért épen műtörténész ?) lett volna belőle, 
Plátó pedig, ha a Keleti-tenger partján élt volna, 
komor és fenséges hőskölteményekbe öntötte 
volna lelkét." Ilyen a következő is: „Az alföldi 
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nép az ősi jellemvonásokat megőrizte, elváltozá-
sokat nem szenvedhetett, mert a vele élő nem-
zetiségeket mindjárt a honalapítás első századai-
ban magába olvasztotta." Erré az a megjegyzésünk, 
hogy ez a beolvasztás is bizonyára jellembeli 
változással járt s még nagyobb változásokkal a 
következő időkben folyton folyó beolvasztások. 
Ne feledkezzünk a kun, besenyő, jász telepíté-
sekről s még kevésbé a török kivonulása után 
következőkről. Kevert faj bizony az alföldi magyar 
is ! Nem kevésbé merész állítás, mikor a hon-
foglaló magyarról azt mondja, hogy „öntudatá-
nak erejével emelkedett föl tisztultabb erkölcsi 
világnézletre. Ez az erkölcsi világnézlet — foly-
tatja — a nemzeti eszmében gyökerezik, mely 
a vérszerződéskor tisztán élt a nemzet lelkében. 
A magyar érezte, hogy a nemzet nagy család, 
mely csak akkor lesz ép és egészséges, ha a 
legkisebb organizmus is ép és egészséges benne." 
Bizony nem ért rá a véres harcok között a 
honfoglaló magyar ilyesmiről elmélkedni vagy 
pedig feleségét imádni, mert írónk azt is állítja 
úgy róla, mint a mai kor magyarjáról, hogy 
feleségét „szereti, megbecsüli, megvédelmezi, 
szentnek tartja." A könyvnek az első része 
bátran elmaradhatott volna. Egyrészt azért, mert 
a magyar jellem nem fedi a Petőfiét, csak ha 
mindkettőt erőszakosan alakítjuk, másrészt azért, 
mert sok merész és korántsem kétségtelen állí-
tás van benne a leghatározottabb formában elő-
adva. 

A második szakasz Petőfi rövid életrajzát 
foglalja magában. Az ismert adatok alapján ked-
vesen, színesen, érdekesen megírott életrajz. 
Munkája harmadik részében Petőfi jellemének 
fejlődésével ismerkedünk meg. Itt eltér a szokott 
formától írónk. Nem annak bebizonyítására 
törekszik, hogy a benne levő csírák fokozatosan 
miként fejlődtek a rá gyakorolt benyomások ha-
tása alatt, hanem — mint maga mondja — 
a természettudományokhoz fordul módszerért. 
Ahogy a föld kialakulása közben rétegek kelet-
keztek, úgy fejlődött a költő lelke is. Kiindul 
a legkülső rétegből és folyton beljebb hatolva 
mutatja ki a költőnek jellemvonásait. Érdekes e 
módszer, sok szép, okos és fontos dolgot el is 
mond Barabás fejtegetése közben, de megfeled-
kezik arról, hogy a hasonlat ugyan szép, de 
mégsem egészen találó. A föld felső rétegei 
eltemették az alul levőket, a lélekben nincsenek 
ilyen rétegek. Az ember jellemvonásainak tömege 
ugyan úgy sugárzik ki egy főjellemvonásból, 
mint a nap sugarai, de ha ez utóbbi hasonlatot 
használni akarjuk, ki kell jelentenünk, hogy a 
kisugárzás több pontból, főjellemvonásból indul 
ki. E főjellemvonások nincsenek egymás alá 
rendelve, csak néha a külvilág hatása alatt egyik-
másik átveszi a vezérszerepet. Petőfivel is úgy 

vagyunk. Megvannak a korszakai, de egyetlen 
korszakában sem áll csak egyetlen egy indulat 
hatása alatt. Vagy ha áll is, ez a korszak rövid 
s lelkének tulajdonságai a többi' korszakokban 
is előtörnek. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az író munkáját 
értékesnek tartjuk, fáradsága nem veszett kárba. 
Ha téved is olykor, kárpótol bennünket magya-
ros, szép nyelvével, festői hasonlataival, értékes 
gondolataival. Petőfihez pedig közelebb viszi 
olvasóját, hisz minden sorából rajongó lelkesedés 
sugárzik. Aki pedig egy nagy költőt közelebb 
hoz a nemzethez, illetőleg az olvasót magával 
ragadja abba a világba, melyben a gondolatok 
termettek, értékes munkát végez. n>. 

Az osztrák császárság. A külföldön utazó 
magyar közönség mind mai napig érzi olyan-
fajta útikönyvek hiányát, amilyenekkel németek, 
franciák, angolok, olaszok bőségesen el vannak 
látva. Magyar emberek ezerszámra kénytelenek 
vásárolni a német Baedeker - köteteket, melyek 
természetesen semmit sem törődnek a mi külön-
leges szükségleteinkkel, nem is beszélve arról, 
hogy a csak magyarul tudó ember nem boldo-
gulhat velük. Ezen a hiányon akar segíteni 
Kapitány Kálmán dr., kultuszminiszteri fogal-
mazó, ki személyes tapasztalatai alapján megírta 
az osztrák császárságban utazó magyarok úti-
könyvét. A könyv lelkes magyar szellemben van 
írva, sehol sem felejti el az egyes osztrák helyek 
magyar vonatkozásait s a magyar utast német 
szójegyzékkel és az úti beszélgetések változatos, 
mindenre kiterjeszkedő tömegével segíti. Részle-
tesebb ismertetésére még visszatérünk, ezúttal 
csak megemlítjük, hogy Lampél R. könyvkeres-
kedése adta ki s legközelebb megjelenik Olasz-
országról szóló kötete is. 

Az egységes német helyesírás : szabályok 
és szójegyzék. A legújabb hivatalos adatok 
alapján kidolgozta Kemény Ferenc. Negyedik 
kiadás. Ara 60 fillér. Ez az 54 lapra terjedő 
füzet nélkülözhetetlen segédeszköz mindazok 
részére, akik a német nyelvet tanulják és néme-
tül írnak s egyaránt alkalmas az iskolai és 
magánhasználatra. Főcélja, hogy annak a renge-
teg ingadozásnak, mely az osztrák és német, 
régi és új helyesírás keveredéséből származik, 
véget vessen. Lehetőleg következetesen alkal-
mazza a fonetikus írásmódot. A hazai viszonyok-
hoz alkalmazott terjedelmes Szójegyzék nemcsak 
a szavaknak fő alakjait és változásait közli, 
hanem magyar jelentésüket is. A füzetből mái-
több mint 10.000 példány forog közkézen. A 
megelőző kiadásokban általánosan, vagyis az ösz-
szes iskolafajok számára engedélyezték. 

A nevelés elméletének története. Kármán Mór 
kiváló pedagógusunk Browning angol egyetemi 
tanárnak : a nevelés elméletének története című 
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művét, melynek első kiadása már elfogyott, át-
dolgozva újból kiadatta. A könyvet a tanító-
képző-intézeti jelölteknek s a nagyközönségnek 
szánta a fordító. Az Eggenberger-féle könyvke-
reskedésben 4 koronáért megszerezhető. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZÉT. 
* Német könyv a magyar nyelvről. Érdekes 

könyv jelent meg a napokban egy német kiadó-
vállalat gondozásában. Német a címe, németül 
van írva az egész, német földön nyomtatták, 
onnan küldték meg nekünk is, minden német 
rajta s mégis dobogó szívvel olvassa azt a köny-
vet mindenki, aki lelkesedni tud édes hazánk 
kultúrájáért, tudományos törekvéseiért. Német az 
a könyv — kívülről, de elég egy lapot megnéz-
nünk belőle s örülő lélekkel látjuk : e német 
ruha alatt igaz magyar szív dobog. Kevés könyv 
jelenik meg, mely magyarabb volna ennél a — 
német könyvnél. A címe : Die ungarische Sprache. 
Geschichte und Charakteristik. Von Dr. Sigmund 
Simonyi. Strassburg, 1907. (A Trübner-cég ki-
adása.) 

Elmúlt ezer éve, hogy itt él, itt munkál a 
magyar nemzet Európában s bizony még mindig 
bánt bennünket az a felületesség, mellyel a kül-
földön ismerik a magyarság múltját, műveltségi 
állapotát. Gonosz ferdítők, e hazának liűtelen fiai, 
sokáig hintették, hintik még ma is a magyarság 
régi kulturális törekvéseiről, elmúlt századairól 
a hamis tanításokat. De mégis alig van valami 
a magyar nemzet nemzeti értékei között, amiről 
a külföldnek oly szédítően kevés és bizonytalan 
ismerete volna, mint épen a mi legnagyobb 
kincsünkről, anyanyelvünk múltjáról, szerkezeté-
ről, jelenéről. 

Simonyi Zsigmond, ki egyetemünkön több 
mint negyedszázada tanítja a magyar nyelv tör-
ténetét, szerkezetét, egyszóval : tudományát, el-
határozta már régen, hogy a külföld számára 
tájékoztató könyvet ír nyelvünkről. A föladat 
megoldása rája várt, nemcsak azért, mert hivatása 
körébe esett e munka, hanem azért is, mert régen 
közkézen forog már egy munkája, — A magyar 
nyelv a címe — melyben a magyar közönségnek 
mondja el a magyar nyelv viszontagságos múltját, 
érdekes szerkezetét. E könyv eredetileg a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában jelent meg s 
csak két éve, hogy új kiadásban került régi 
barátai kezébe. Simonyinalc tehát e munkáját kel-
lett átdolgoznia a német közönség igényei szerint. 

Meg is tette s bizvást mondhatjuk, nagy siker-
rel, nagy ügyességgel. Valóságos magyar tárgyú 
német regény ez. Elvonulnak előttünk a mult 
legsajátosabb képei. Nyelvünk eredetének, rokon-
ságának rajza után megtanuljuk, hogy mely ide-
gen nyelvek hatottak a miénkre. Halljuk a régi 

magyart nyelvemlékeink közvetítése által ; halljuk 
népünk mai tájszólásait. Látjuk gyönyörűen fej-
lett mai irodalmunk stílusát. Majd meg alaposan, 
apróra végigjellemzi a tudós szerző nyelvünknek 
minden sajátságát, a hangoktól egészen a hosszú 
körmondatokig. Valóságos nyelvtan ez a második 
rész, csakhogy élvezetes formában megírva. 

Öröm nézni, hogy az a tudomány, melynek e 
könyv valósággal németre fordított kiskátéja, a 
módszernek, a tudásnak mily finom, mily töké-
letes eszközeivel dolgozik. 

S ha ránézünk e szerény, de igen ízléses 
külsejű könyvre, egyéb tanulság eszméje is kél 
lelkünkben. E hazát, kultúráját, nemzeti és álta-
lános emberi törekvéseit sok mindenféleképen 
lehet szolgálni Nekünk tanítóknak anyanyelvünk 
kultusza legyen legszorgosabb föladatunk. Ne 
vessük meg a felületesektől fitymált magyar 
nyelvtudományt ! Müveléséhez kiki hordja csak 
a maga adalékait. Nem utolsók a magyarság hű 
katonái közt azok a csendes munkások sem, kik 
a fiatalság lobogó lángját, a férfikor duzzadó 
erejét s az öregség hangyaszorgalmát : mindent 
oda áldoznak édes anyanyelvünk tudományának 
oltárára. J>r. Rubinyi Mózes. 

* A Magyar Füvészkönyv százados emlék-
ünnepe Debreczenben. A XVIII. század végén 
és a XIX. század elején az ország íróinak nem 
volt középpontja. Pest még német város, sem az 
irodalom, sem a szinészet nem talál otthont 
benne. Bécsben és az ország több részén kisebb 
középpontok alakulnak, melyek ugyan hatással 
vannak egymásra, de nem. minden kérdésben 
értenek egyet. Debreczen városa is egyike volt 
e középpontoknak. Míg hazánk többi részén a 
mult század legelején a költészet német, francia 
és latin költők majdnem szolgai utánzásából áll, 
a debreczeni és Debreczen környékén lakó írók 
legjobban megtartják nyelvben, stílusban, sőt 
tárgyban is magyarságukat, bár természetesen 
ők sem vonhatják ki magukat az idegen hatás 
alól, hisz a mult költészete nem volt elegendő 
arra, a nyelv nem volt fejlett eléggé, hogy pusz-
tán nemzeti hagyományokra építve meg lehessen 
alkotni a népies nemzeti költészetet. Sőt — 
mondjuk meg az igazat — Csokonay kivételé-
vel nem is volt alkalmas ember közöttük a vezéri 
szerepre. Mégis jelentős, igen fontos munkát vé-
geztek. Ok voltak egyrészt kerékkötői a nyelv-
újítási mozgalomnak, mely nélkülök talán még 
nagyobb szertelenségbe csapott volna, másrészt 
megteremtették az első magyar természetrajzot. 

Földi János, Diószegi Mihály és Fazekas Mihály 
neveihez fűződik az első magyar rendszeres ter-
mészetrajzi könyv megírása. Ok voltak az úttö-
rők. Valóban hallatlan erőfeszítésükbe került a 
megromlott, fejletlen magyar nyelven természet-
rajzot írni. Az állat- és növényvilágban szükséges 
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szavakat fáradságot nem ismerő buzgalommal ke-
resték ott, abol egyedül megtalálhatók: a népnél. 
Ekkor válik igen sok tájszó irodalmivá. A szükséges 
műszavakat pedig csinálták. Még pedig a legtöbb 
esetben helyesen, jó magyaros nyelvérzékkel. A 
nagy munkát Földi János indította meg ; megírta 
az állatolc országát. Művét halála után Diószegi 
és Fazekas folytatták s 1807-ben megjelent az 
első magyar rendszeres növénytan. Most száz 
esztendeje. A debreczeni Csokonay-Kör, a királyi 
magyar természettudományi társulattal karöltve, 
november 3-án ünnepelte a százéves évfordulót. 
Emlékmüvet állítottak föl s méltatták a szerzők 
érdemeit A füvészkönyvet növénytani szempont-
ból Török Péter ismertette, míg nyelvi szem-
pontból Kardos Albert, a Csokonay-Kör titkára, ki 
alapos ismerője Földi, Diószegi és Fazekas éle-
tének és törekvéseinek. Beszédet tartottak még : 
Géresi Kálmán, a Csokonay-Kör elnöke, Tüdős 
János dr., Mágocsy-Dietz Sándor, egyetemi tanár. 
Az emlékünnepet azzal fejezték be, hogy a debre-
czeniek és a vendégek kizarándokoltak a Kossuth-
utcai temetőbe és megkoszorúzták Diószegi és 
Fazekas sírját. 

A nehéz munkát végzett újítók régen pihen-
nek már a temetőben. Eletükben a próféták 
lánglelkével küzdöttek, kicsinylés, gúny, fárad-
ság volt osztályrészük, de ők megtörték az útat, 
nyomukban új munkások néztek a kitűzött cél 
felé s most Debreczen városa, a természettu-
dományi társulat tagjai vonultak ki sírjaikhoz 
s lélekben ott volt a nemzetnek egész művelt 
osztálya, hogy bálájáról tanúságot tegyen, hogy 
sírjuknál új erő szállja meg lelkét a küzdelemre. 

Boldog az a nemzet, mely nagy halottait tisz-
teli ; boldog, mert a tisztelet azt mutatja, hogy 
nem haltak meg azok az eszmék, melyekért halottai 
egykor küzdöttek. Diószegi és Fazekas megkoszo-
rúzott sírjai sem az elmúlást, hanem a reményt, 
a haladást, az életet hirdetik. 

* Kontor Elek új Máriadalai. Kontor Elek, 
ki Hazafias Máriadalok című énekfüzetével oly 
szép sikert ért el, előfizetést hirdet a „Hazafias 
Máriadalok" 2. füzetére, mely ismét 10 új éneket 
tartalmaz Szepessy László költeményeire. A füzet 
tartalma : Esdeklés a kivándorlókért. A haza pa-
nasza. Szűz Máriás zászló. A magyar szent koronáért. 
Mária siralma. Szűz Máriás pénzek. Honleányok 
esdeklése. Magyar Máriaszobor előtt. Mária serege. 
Bomlott Magyarország. A Mária siralma és a Bom-
lott Magyarország Demény Dezső szerzeménye, 
ugyancsak Szepessy László költeményeire. A füzet 
tiszta haszna teljesen az esztergomi Tanító-árvaházé 
lesz. A címlapot Ormay Jenő rajzolja. A mű nyom-
tatását Jámbor Simon jónevű hangjegymetsző-
intézete vállalta el. Előfizetési ár : 2 K (bolti ára 
3 K lesz), mely összeg Kontor címére (Budapest, 
VII., Thököly-út 42., II.) küldendő. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A Szafoolcsvármegyei Tanítóegyesület 

rendes közgyűlését Nyíregyházán tartotta. A tan-
ügy illusztris barátai, a távolból s közelből egybe-
gyűlt tanítók szép száma, a főgimnáziumi ifjúság 
jelenléte mutatta a gyűlés iránt való nagy érdek-
lődést. Az elnöknek az egyesületi életre s a benne 
való munkásságra buzdító megnyitója után Kukul-
jevic dr. az „Ethika és a gyakorlati állatvédelem" 
című tanulmányát olvasta föl, ismertetvén az állat-
védelem múltját, jelenét, célját és eszközeit. Az 
egyesület működéséről a főjégyző számolt be. 
Miután a tanítóegyesület eleget tett a Tanítók 
Házában vállalt kötelezettségének, fölmerült az 
Eötvös-alapra fizetett s fizetendő díjak egyhar-
mada hováfordításának kérdése. Osvald Józsefnek 
a nyugdíjpótló-intézményre vonatkozó indítványát 
a közgyűlés megvitatás végett a járásköröknek 
adta ki. 

A A Békésvármegyei ált. tanítóegye-
s ü l e t orosházi járásköre Csorváson tartotta őszi 
közgyűlését, Eabriczy Pál elnöklete alatt. A 
gyűlés megnyitása előtt Balogh János gyakorlati 
tanítást tartott az V—VI. fiúosztályban. Az elő-
adás keretében bemutatta, hogy az agyagmintá-
zással mennyiben lehet az új Tanterv ilv irányú 
követelményének megfelelni, még akkor is, ha a 
tanító kézügyességi tanfolyamon nem vett részt. 
Az elnök megnyitójában megemlékezett a szente-
sített két törvényről, de egyúttal jelezte, hogy 
a tanítók másik létföltétele, a nyugdíjtörvény 
revíziója még mindig megoldásra vár. Balázs Béla 
orosházi ev. tanító a hazaszeretetre való nevelés 
eszközeiről olvasott föl. Mitterholczer Károly 
orosházi állami tanító ismertette a nyugdíjtörvény 
revízióját s annak szükségét. Fölolvasott határozati 
javaslatát a gyűlés egyhangúlag magáévé tette. 
Tárgyalták szintén Mitterholczernek két indít-
ványát, melyek közül az első a gyűlési napidíjak 
fölemelésére vonatkozott. A gyűlés 5 korona napi-
díj kérvényezését határozta. A másik azt célozta, 
hogy azok a tanítók, kik nem tartoznak valamely 
felekezeti tanítóegyesületbe, de az általános tanító-
egyesületbe belépnek, szintén részesüljenek napi-
díj és útiköltségben. A gyűlés ezt is elfogadta. 

X Moson vármegye Általános Tanító-
e g y e s ü l e t e október hó 23-án Mosonban tartotta 
rendes közgyűlését, melyet Petrooich József 
elnök nyitott meg. A jegyzőkönyvnek hitelesítése 
után Pataki Vílibálcl alelnök az ország tanítói 
részéről Apponyi Albert gróf kultuszminiszter 
nevére a Tanítók Házában teendő alapítványhoz 
való hozzájárulásra szólította fel a közgyűlést. 
Majd Tarant Kálmán köpcsényi állami tanító 
szabad előadást tartott a nőemancipáció társa-
dalmi kérdéséről s javaslatot nyújtott be, hogy 
a tanítónőképzőkben 80 V o-ig tanítók leányai 
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vétessenek fel, akikben leginkauD meg van a 
hivatásszeretet. A tanítói nyugdíjtörvény reví-
ziójáról Holezer József királyhidai áll. ig.-tanító 
értekezett, feltárva a mostani állapot szembetűnő 
hiányait, különösen a tanítói nyugdíjilleték nagy 
összegét, összehasonlítva az állami tisztviselők 
nyugdíj-járulékával. A közgyűlés következő tárgya 
a Sopronban tanító és jegyzőfiak számára állí-
tandó internátus volt. Jánossy Gyula kir. tan-
felügyelő szólt először a tárgyhoz, melegen 
ajánlva az eszmét a tanítóság figyelmébe. Svmkó 
Endre a sopronmegyei általános tanítóegyesület 
elnöke, képezdei tanár, ki mint vendég volt 
jelen a gyűlésen, kifejtette ezután az Internátus 
megalapításának kezdeményező munkáját. A Sop-
ronmegyei Általános Tanítóegyesületből indult 
ki ezen eszme, amelyet a sopronmegyei jegyző-
egyesület is magáévá tett. Csakhogy ily intéz-
mény létesítéséhez még így is gyengéknek 
bizonyultak, miért is Moson vármegye tanítóit 
és jegyzőit hivták fel csatlakozásra. Az internátus 
elhelyezésére Sopron városát ajánlotta, amely 
egészségügyi tekintetben kifogástalan, mindenféle 
középiskolával bír, megnyitását a jövő tanévre-
tervezik. Egy-egy gyermek ellátását 3 0 — 4 0 koro-
nára szabják és az intézet felügyeletét és vezeté-
sét egy tanítócsaládra fogják bízni. A Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságának újra-
szervezéséről ennek szükségességéről és módjáról 
Pataki Vilibáld alelnök terjesztette elő javas-
latait. A gyűlés folyamán az egyesület Göhring 
Mihály nyug. miklósfalusi ág. ev. tanítót, az 
egyesület alapításától fogva buzgó tagját és 
volt alelnökét, tiszteletbeli tagjává választotta. 

Az Alsófehérvárni. tanítóegyesület 
gyulafehérvári köre f. évi november 4-én Gyula-
fehérváron az állami iskolában tartja rendes 
őszi gyűlését. 

-4~ A Barsmegyei általános tanítóegye-
s ü l e t 1907. évi november hó 20 án, délelőtt 9 
órakor Léván, a városháza dísztermében tartja 
rendes közgyűlését. 

-X A Nagyküküllővárm egyei Általános 
Tanítóegyesület kőhalmi járáskör0 Kóboron 
tartotta meg őszi rendes közgyűlését. Zahumerszky 
István elnöki megnyitója után Szabó Mózes kóbori 
állami tanító tanulságos előadást tartott a fono-
mimikai írvaolvasásról, ismertetvén az „s és z u 

betűket. Katona Márton alsórákosi áll. tanító a 
népnevelő-egyesületekről, László Gyula kőhalmi 
áll. tanító pedig a természettani szemléltfető-eszkö-
zöknek házi úton való elkészítéséről tartott érdekes 
előadást. Végül elfogadták azt az indítványt, hogy 
tanítók, mint állami tisztviselők, ezentúl olyan 
fuvar- és napidíjat kapjanak gyűlések tartása alkal-
mával. mint amilyet a többi (XI. fizetési osztályba 
tartozó) állami tisztviselők. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
E rovatban csak a szorosan vett közérdekű kér-

désekre vála8zolnnk. Magánérdekű, ú. 11. ii yes-
bajos dolgokban levélben válaszolunk, lehetőleg 
egy héten belül, megfelelő bélyeg vagy levelezőlap 
beküldése mellett. A tanítóság így idejében kap 
választ, másrészt a lapban több hely jut az összes-
séget érdeklő olvasmányoknak. 

R. M. Kassa. A községi bíróság a kisebb polgári 
(bagatel) ügyekben bíráskodik, melyeknek tárgya a 
40 K értéket meg nem haladhatja. Az ítélettel meg 
nem elégedő fél az ügyet a kir. járásbíróság elé 
fölebbezheti, de a további fölebbvitelnek helye nincs. 
Törvényhatósági és rendezett tanácsú városokban ezen 
bíráskodásra egy vagy több közigazgatási tisztviselő 
van kirendelve. — O. F. Csatár. Az 1907. évi 
XXVII. t.-c. végrehajtási utasításának 25. §-a nem 
mondja ki azt, hogy államsegélyes kérvényekhez a 
tanmenet és órarend csatolandó, hanem kifejezetten 
megállapítja, hogy azon körülményt, amely szerint 
valamely iskola megfelel-e a hivatkozott törvény 
15. §. d) pontjában foglalt feltételeknek vagy sem, 
a kir. tanfelügyelő által fölvett iskolalátogatási jegyző-
könyv és a kir. tanfelügyelőhöz az iskolaszék által 
bemutatott tanmenet és órarend alapján a közig, 
bizottság dönti el. A tanmenet és órarend pedig 
minden államsegélyes iskolánál, minden tanév elején, 
a tanfelügyelőséghez beteijesztendő. — P. I. Moliol. 
1. A községnek nincs joga a már megállapított lak-
pénzt alább szállítani. Felebbezze meg a határozatot 
a közig, bizottságnál. 2. Követelje a pályázatban 
megjelölt díjak kiszolgáltatását. — N. F. Szászczegö. 
Ugyané rovatban nem régen tudomásra hoztuk, hogy 
az állami tanítók magasabb fizetése utáni nyugdíj-
járulékot hivatalból vetik ki. — Z. B. K. Az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetbe való felvétel iránti folya-
modványokat í K-s bélyeggel kell ellátni. — B. J . 
R.-Szt-Mórton. Lakáspénz pótlására szolgáló állam-
segélyt nem kaphatnak. — 1 . P. Névtelen levelekre 
nincs válaszunk. — Modor. Hirdetésekért a szerkesz-
tőség semmi tekintetben felelősséget nem vállal, mert 
azok teljesen a kiadóhivatal hatásköre alá tartoznak. 
Egyébiránt azt hisszük, hogy az ügy már rendeztetett 
azóta, mert kételkednünk kell abban, hogy az a cég tisz-
tességtelen szándékkal tette volna közzé hirdetését. — 
V. E. Nagyléta. Korpótlékra csak azon időtől kezdve 
van igénye, amidőn tanítónői oklevelét megszerezte. -— 
Sz. K. Muracsány. 1. Hatósági orvosi bizonyítvánnyal 
igazolt betegség esetén joga van a szabadságra és méltá-
nyos, hogy a helyettesítés költségeit az iskolafönntartó 
viselje. 2. Az 1868 : XXXVHI. t.-c. 140. §-ának azon 
rendelkezését, mely szerint a tanító özvegyét és 
árváit az elhalt tanító egész fizetése és lakása meg-
illeti, az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a a hitfel. iskolák 
rendes tanítóira is kiterjesztette. Az özvegy e fél-
évi járandóságból nem köteles az utódot fizetni. E 
rendelkezés a kántori javadalomra ki nem terjed. — 
Fráter. Az iskolaszéknek a megállapított teendőkön 
kívül nincs joga újabb kötelességek teljesítésével 
megróni a tanítót. Azt hisszük azonban, hogy ami-
dőn az iskolaszék énekkar megalakítására és veze-
tésére kéri föl önt, ezzel nem vállal magára oly ter-
het, m'elynek fejében ellenszolgáltatásokat kellene 
követelnie. De különben is önnek, mint egyúttal kán-
tornak, örömmel meg kell ragadni az alkalmat, hogy 
templomi énekesek kiképzésére módot nyújtanak. — 
B. J. Illetékegyenérték alá tartozik az egyházaknak 
oly vagyona, mely a kántorok fizetésére fordíttatik. 
Róm. és gör. kath. tanítók az általuk haszonélvezett 
föld után az adót maguk kötelesek fizetni. Ily esetek-
ben legjobb a dolgot megfelebbezni a közig. biz.-hoz. 
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SZÉPIRODALOM. 
A vadgalamb. 

— Indiai mese. — 
(A Pancsatantrából.) 

Egy irgalmatlan madarász, 
Akit gyűlölt az erdő népe, 
Betévedt egyszer egymagán 
A rengeteg fák sűrűjébe. 

Rokon, barát nem járt vele, 
Ilyen embernek nincs barátja, 
Ártatlanoknak gyilkosát 
Mindenki elborzidva látja. 

Kalitkát, hurkot és botot 
Cipelt az erdőn át magával, 
Hogy a szándéka rossz megint, 
Ez a sok szerszám is reávall. 

S amíg az erdőn kóborol, 
Borul az égre szürke felhő, 
Eső zuhog, villáin lobog, — 
Hinnéd, világnak vége eljő. 

Ijedten fut a madarász, 
Futtában egy nagy fához ér el, 
S így. szól : „e fának istene 
Megvéd, s a bajból kivezérel !" 

Lakott a fán egy vadgalamb, 
Siratta régen szíve páiját, 
S az ő kezében látta most, 
Csapkodva a kalitka záiját. 

„Eső zuhog, villám lobog" — 
Szegény galamb szól búgva ottan, 
„S a párom vissza mégse jő, 
A fészkünk búsul elhagyottan. 

Asszony nélkül nem ház a ház ; 
Amíg az asszony nincsen benne, 
Asszony, ki férjét szereti — — 
Akárcsak vadon erdő lenne !" 

Hallotta a fogoly galamb, 
Hallotta ezt és sírt a lelke, 
És búgva szépen, csöndesen, 
Ura szavára ezt felelte : 

„Olyan asszony, kinek nem ég 
Uráért minden cseppnyi vére, 
Csúfos halálra érdemes, 
Nem méltó az asszony nevére. 

De most a gondunk más legyen : 
Hallgass a szómra, édes férjem. 
Engedd meg, hogy a madarász 
A fedelünk alá betérjen. 

Az éhező, a szomjazó, 
Ki ételt, szállást kér tetőled, 
Meghallgatatlanul soha 
Ne távozhasson el előled. 

Ne gyűlöld őt, mert elfogott, 
Gyászba borítva a szivünket : 
Lehet, hogy régi bűnökért 
Az isten karja ezzel büntet." 

A vadgalamb érté a szót, 
Leszállt a fázó madarászhoz, 
S így szólt hozzá : „Uram, gyere, 
Szállj be e békességes házhoz." 

A faodúba hogy bement, 
— Túltett az most sok úri házon — 
Mindjárt így szólt a madarász : 
„Kérlek, csinálj tüzet, mert fázom." 

Tüzet rakott a vadgalamb, 
Pattogtak vígan száraz gallyak, 
De nem nyugodt a lelke még : 
„Elébe vájjon mit tálaljak ? 

Másnak van bőven mindene, 
Vehet is ételt pénzen, kincsen, 
De én olyan szegény vagyok, 
Hogy sokszor még magamnak sincsen ! 

Szégyenlem — és nem akarom, 
Hogy többet ily gyalázat érjen, 
S akit vendégül fogadok, 
Ételt tőlem hiába kérjen !" 

így szólt, indult a tűz felé, 
Egy darabig járkált körötte, 
Aztán beléugrott — s a tűz 
A húsát szépen megsütötte. 

„Ó jaj, — kiált a madarász — 
Ez mennyországba jut bizonnyal, 
S pokol mélyére szállok én, 
Küzködve örök fájdalommal. 

De hogy halálomig az ég 
Irgalmasabb legyen irántam : 
Vezeklek súlyosan, amért 
Az állatokkal rosszul bántam." 

Botot, kalitkát összetör, 
A rab galambot elbocsátja —• 
Szegény, hogy félje halva már, 
Kétségbeesve hallja, látja. 

Csak ennyit mond : „nem kell nekem 
Most már a szabadság, az élet — 
Követlek, uram, tégedet, 
A helyem ott, a tűzben, véled." 

A tűz lobog, majd hamvadoz, 
A madarász még egyre térden — 
S a két galamb az égbe száll, 
Egymás mellett, fényes szekérben. 

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

Kinevez te : Makoviczky Cirjék hontvárme-
gyei kir. tanfel. tollnokot a X. fiz. oszt. 3-ik 
fokozatába, az 1904. évi I. t.-e. értelmében meg-
illető személyi pótlékkal, kir. s.-tanfelügyelővé 
és szolgálattételre Nyitra vármegye kir. tanfel-
ügyelőségéhez rendelte ; Kopcsay Gabriella oki. 
tanítónőt a szakolczai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Bundy Miklós oki. tanítót a kisenkviczi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Mihály Károly oki. 
tanítót a nagyteremi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Mátrai Ferenc oki. tanítót a szondi Fernbach-
pusztai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dar Hü Ilona 
oki. tanítónőt a naszódi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé ; Nagy József oki. tanítót a petrovai áll. 
ál. isk.-hoz r. tanítóvá ; Dánér Ferenc oki. taní-
tót az ongai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gémessy 
Jenő oki. tanítót a kismányai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Vargha László oki. tanítót a kisbudaki 
áll. el. isk. hoz r. tanítóvá; Hudák János oki. 
tanítót a tótpelsőczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Dobó Sándor oki. tanítót az igarfalvi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Kemecsei György oki. taní-
tót a sárosmagyarberkeszi áll. el. is.-hoz r. taní-
tóvá ; Göndör Ferenc oki. tanítót a mosoni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Magdó János oki. tanítót 
a korponai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Burg-
hardt Janka oki. tanítónőt a plosiczi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Goldis Demeter oki. 
tanítót a berzovai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Bánfi Alajos, Éles Károly, Németh József, Pap 
József, Hajós István, Vértessy Béláné szül. Nagy 
Mária. Nagy Istvánné szül. Tulok Alice, Bánfi 
Mária, Schröder Erzsébet, Németh Anna oki. 
tanítókat, ill. tanítónőket a sümegi áll. el. isk.-
hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Atádi Béla 
és Atádiné Moga Eugénia oki. tanítót, ill. taní-
tónőt a teregovai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé. 

K i r e n d e l t e : Scheidt Gyula Háromszék vár-
megye kir. tanfelügyelőségéhez szolgálattételre 
berendelt áll. el. isk. tanítót a zágoni áll. el. 
isk.-hoz. 

Jelen minőségében áthelyezte : dr. Boér 
Jenő kir. tanf. tollnokot a hontvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez ; Tatuleszk Izidor almáskama-
rási áll. el. isk. tanítót a kisiklódi áll. el. isk.-
hoz; Pákay György ós Pákayné Golka Anna 
szolnoki áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a kis-
pesti, Magyary Gyula és Magyaryné Nigrinyi 
Jolán rahói áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
szolnoki áll. el. isk.-hoz ; Milói Döme kovát 
szinczi áll. el. isk. tanítót a somogyomi áll. el. 
isk.-hoz ; Géllér Mór sziráki áll. el. isk. tanítót 
a sümegi áll. el. isk.-hoz ; Filiusz Aurél hód-
mezővásárhely-tanyai és Filiuszné Nagy Gizella 

tápióbicskei áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
rahói áll. el. isk.-hoz ; Malatinszky Lajos tisza-
sülyi áll. el. isk. tanítót a szolnoki áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett: Ligethy Ilona 
tiszafüredi munkaképtelen ev. ref. el. isk. taní-
tónőnek 922 K-t; Joób Oszkárné szül. Schulhof 
Julia liptóújvári munkaképtelen áll. el. isk. taní-
tónőnek 1400 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Kelemen László 
csorvási munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
1080 K-t; Bodonyi Károlyné szül. Vargha 
Mária hatvan-vasúttelepi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónőnek évi 720 K-t; Wal dinger Márton 
mányi r. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
1060 K-t. 

Gyám-, ill. segélypéuzt engedélyezett: 
néh. Pfneiszl János nyúlási r. kath. el isk. 
tanító özv., szül. Feitsch Erzsébetnek évi 601 K 
20 f-t, Erzsébet nevű kkorú árvájának évi 100 K 
20 f-t, mindössze 701 K 40 f-t; néh. Mohos 
Gyula őrtilosi nyug. r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Németh Erzsébetnek évi 4 22 K-t: néh. 
Istvánfi János pancsovai áll. el. isk tanító özv., 
szül. Breyer Hildegárdnak évi 720 K t, Emilia és 
Hildegárd nevűkkorú árváinak egyenként 120 K-t, 
együtt 240 K-t, mindössze' 960 K-t ; néh. Kovács 
György középpulyai r. kath. el. isk. tanító őzt., 
szül. Bukovics Ilonának évi 354 K 50 f-t; néh. 
Burró Imre, a nyitrai kir. tanfelügyelőséghez 
szolg. berendelt áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Ország Máriának évi 620 K-t, Béla, Erzsébet, 
Irma és Imre nevű kkorú árváinak egyenként 
10-3 K 33 f-t, együtt 413 K 32 f-t, mindössze 
1033 K 32 f-t; néh. Garzó Pál drávafoki ev. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Tóth Ágnesnek 
évi 600 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Szabadtaní tás Pécsen . Hétfőn, október 

28-án tartotta meg a Pécsi szabadtanítás egye-
sülete alakuló gyűlését, melyen megjelent a város 
társadalmának színe-java, különféle iskolák, egye-
sületek, hivatalok és hatóságok képviselői. A 
megnyitó - beszédet Angyal Pál dr. pécsi jog-
akadémiai tanár mondotta. A szabadtanítás célja 
szerinte abban a vezérlő gondolatban csúcsosodik 
ki, hogy a tudományok csarnokát mindenki előtt 
megnyitva s az abban való tájékozódást mindenki 
irányában biztosítva : a szunnyadó energiákat föl-
ébresszük, a működésben levő erőket pedig helyes 
irányba tereljük, hogy így mindenki megtalál-
hassa s öntudatos lelkesedéssel betölthesse azt 
a munkakürt, melynek keretében egyéni boldog-
ságát megteremtheti s hazájának jólétét előmoz-
díthatja. A nemzetköziség jelszavai már-már hite-
lüket vesztik. A szabadtanítás arra fog törekedni, 
hogy értelmileg és erkölcsileg erőt adjon a tár-
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sadalomnak s a nemzeti összetartozandóság érze-
tének megszilárdításával létrehozza a nemzeti 
egységet. A viharos tetszéssel fogadott beszéd 
után az alapszabályokat olvasták föl ; a terveze-
tet csekély módosítással elfogadták. Az alapsza-
bályok szerint a pécsi szabadiskola hazafias és 
vallásos irányban kíván ugyan működni, de végső 
célja mégis a tudományok terjesztése. A pécsi 
szabadtanítás három fokozatot különböztet meg. 
Ezek egyike a szabadiskola, kisebb műveltségű 
társadalmi rétegek számára. A szabadiskola ismét 
két ágazatra oszlik, úgy, hogy a legalsóbb ága-
zatban az analfabéták egyéb előadások mellett 
írni és olvasni is tanulnak. A szabadiskola máso-
dik ágazata az írni, olvasni tudók cámára készül 
s abban a tudomány elemeit fogják előadni. A 
második ágazat neve szabadliceum lesz, ez az 
intelligens társadalmi rétegek számára készül, 
különféle fölolvasással és kísérletekkel megvilá-
gított előadásokkal. A harmadik fokozat neve 
szabadegyetem, kevesebb, de kizárólag tudomá-
nyos előadások megtartásával. Végül az egyesület 
a tisztviselőket választotta meg. 

— A K i s f a l u d y - T á r s a s á g október 30-án 
tartott ülésén Beöthy Zsolt elnök megemléke-
zett arról, hogy néhány napja mult negyedszá-
zada annak, hogy az a.legnagyobb költői szellem, 
akit a társaság magáénak nevezhetett, Arany 
János, meghalt. A tarsaság kegyeletét kívánja e 
napon tolmácsolni. A közönség e megemlékezésre 
meghatottan fölkelt helyéről s állva hallgatta az 
elnök kegyeletes szavait. 

Az üles másik kiemelkedő pontja Alexander 
Bernát fölolvasása volt, aki Művészet és művészi 
nevelés címen rendkívül vonzó módon értekezett 
a művészeti ízlés hanyatlásának okairol. A közön-
ség a tanulmányt ritka figyelemmel kísérté és 
Alexander mély igazságokat tartalmazó, gyakran 
szikrázóan elmés fölolvasása láthatóan nagy hatást 
tett reá. A fölolvasás tárgyával még fogunk 
foglalkozni. 

— Az Országos Magyar Iskola Egyesület, 
mely különösen a székesfőváros környékén levő 
idegen anyanyelvű községek megmagyarosításá-
ban fejt ki áldásos tevékenységet, R tkosi Jenő 
elnöklete alatt az elmúlt héten tartotta XXII. 
évi rendes közgyűlését, melyet az V. ker. mun-
káskaszinó a Szózat eléneklésével nyitott meg. 
Rákosi örömmel emlékezett meg a munkások 
megjelenéserői, kik a köreikben mutatkozó nem-
zetellenes áramlat dacára jelenlétükkel bebizonyí-
tották, hogy a nemzet fiainak tekintik magukat 
3 hajlandók részt venni abban a munkában, amire 
a nemzeti életben szükség van és amit az embe-
riség szolgálata megkövetel. Majd buzdítja a meg-
jelenteket, hogy a nemzeti kultura szolgálatában 
«zentűl is csüggedetlenül működjenek ; az ifjúság 
pedig vegyen példát az öregek évtizedes munká-

jából, hogy megerősödve, elérjük a kitűzött 
célunkat: hogy Magyarország naggyá, hatal-
massá és dicsővé legyen. Ezután Ábrányi Emil : 
Magyar föld, magyar haza, magyar társadalom 
címmel tartott felolvasást. A hazafias érzülettel 
teljes előadásában Ábrányi rámutatott arra a 
különbspgre, amely a magyar köznép egyes réte-
geinek hazaszeretetében a múlt és a jelen idők-
ben mutatkozik. Hajdan nem jöttek agitátorok, 
hogy a magyar népet a magyar nemzettől elvá-
lasszák. A magyar nép a nemzeti zászlóban meg-
találta mindazt, amit a vörös zászló igér — s 
azonfelül sokkal többet : az édes anyához való 
ragaszkodást és a nemzetnek reá nézve is köte-
lező becsületét. Más vörös szín nem kellett neki, 
csak az, amit a maga kiömlő vére festett a nem-
zeti zászlóra, amikor küzdött és meghalt a haza 
védelmében. Nem kell-e megbotránkoznunk tehát 
a mai napok hamis prófétáin, akik haladást akar 
nak, de úgy, hogy a haladás széles útjai a dara-
bokra tört magyar állam romjaival legyenek ki-
kövezve. Szabadságot akarnak ezek is, de a sza-
badságot úgy értelmezik, hogy mindenki szaba-
don tagadhassa, szabadon becsmérelhesse a hazát. 
Kifakadt bizonyos rontó hatású új tudományos 
rendszerek ellen, melyekkel el akarják homályo-
sítani a nemzeti érzést. Megemlékezik Ábrányi 
a félrevezetett agg norvég költőről : Björnsonról 
is, aki — szerinte — többé nem drámát, hanem 
bohózatot ír és beáll az állítólag elnyomott tót 
nemzetiség fogadatlan prókátorának. Végül kéri 
Ábrányi a társadalomtól az egyesület támoga-
tását. A lelkes éljenzéssel fogadott felolvasás 
után a Nemzeti Kaszinó alapítványának kama-
tait Erős Mária pilis-borosjenői óvónőnek adták 
ki. A megjutalmazotthoz intézett buzdító beszéd 
után Rákosi a közgyűlést berekesztette. 

— A Leányinasok iskoláztatása. A budapesti 
nyomdafőnökök egyesülete arra kérte a kusztusz-
minisztert, hogy a nyomdákban alkalmazott leány-
tanulókat a háztartási ismétlő-iskolák látogatása 
alól mentse föl. A székes-fővárosi tanács, mely-
nek a kérés véleményezésére kiadatott, veszedel-
mesnek és károsnak tartja a nyomdafőnökök 
kérelmének a teljesítését, s azért fölirt a minisz-
terhez, hogy a kérelmet utasítsa el. Egyúttal 
megtette a tanács az intézkedéseket a leányinas-
iskolák szervezésére és utasította a kerületi elöl-
járókat, hogy a főváros területén alkalmazott 
leányinasokat iparágak szerint azonnal írják össze. 

— Székely társaságok. Bethlen István gróf 
képviselőnek a szamosújvári székely gyűlésen 
mondott beszéde hatása alatt sorban alakulnak a 
székely társaságok. E szervezkedést egy kis füzet-
ben ismerteti László Gyula, a mozgalom egyik 
lelkes harcosa. Azt mondja : hogy a Székely Tár-
saság nem egyesület, hanem kerete az élő és mozgó 
faj magyar társadalomnak, melyből eszmék szülét-



4 6 . SZÁÍI. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

nek és cselekvés indul meg. Alkalom arra, hogy 
a nemzeti közéletnek munkásai találkozzanak, 
ismerjék meg egymást és a fenyegető veszedelem 
közös megértésében és elhárítására kezet fogjanak. 
A székely társaságok, tagjai minden hónapban 
egyszer-kétszer összejövetelt tartanak. Az összes 
székely társaságok a Székely Szövetséget alkotják 
s az évenként gyűl össze, más-más társasági szék-
helyen. Vagyis a nemzetiségekéhez hasonló szer-
vezet készülődik Erdélyben. „Ha ez sikerül, — írja 
László — akkor fajunknak kultúrális és gazda-
sági fölénye kidomborodik, látható és érezhető 
lesz a közélet minden mozzanatában." Ez az eszme 
az erdélyi részekben már eléggé megérett. Külön-
böző helyeken már ötven Székely Társaság mű-
ködik. Az erőkifejtésnek azonban egy nagy aka-
dálya van, az tudniillik, hogy a magyar tisztviselői 
kar még mindig fontolgatja, vájjon neki szabad-e 
résztvennie a nemzeti munkában. „Ezt a tiszt-
viselői kart megszabadítani a tévesen értelmezett 
pragmatika nyomása alól elsőrendű föladat, s e 
részben a kormánynak kell fölvilágosítással segít-
ségre jönnie. Mert azon fordul meg a sorsunk, 
— mondja a füzet írója — hogy a kormány is 
észrevegye ezt a társadalmi készséget és ismerje 
el a társadalmi szervezetet szükséges nemzeti 
tényezőnek." A füzetet, mely a székely társaságok 
történetét s a társadalmi szervezet szellemét és 
célját tömören ismerteti, a Székely Szövetségtől 
(Marosvásárhely) bárki megszerezheti. Ara 20 
fillér. 

— Megjutalmazott tanítók. Dr. Batthyány 
László gróf nagybirtokos, a köpcsényi áll. el. 
iskolai gondnokság elnöke, az elmúlt iskolai év 
végén ismét tanújelét adta nagylelkű áldozatkész-
ségének. Az áll. iskola tanítóit és tanítónőit sikeres 
működésük elismeréseül egyenként 200, összesen 
1000 korona jutalomban részesítette. Ez alka-
lommal a nemesszívű gróf az áll. iskola igazgató-
jához a következő levelet intézte: „Midőn június 
17-én, mint a köpcsényi iskolabizottság elnöké-
nek, alkalmam volt a zárvizsgálatokon részt venni, 
talán túlléptem a törvény által szabott ténykedé-
semet azáltal, hogy saját magam a gyermekekhez 
folyton kérdéseket intéztem. Tettem pedig ezt 
azért, hogy alaposabban meggyőződhessek azon 
munkáról, melyet a tanítói kar az év folyamán 
végzett, annál i.s inkább, mert az iskolaév alatt 
saját kórházi munkám gátol abban, hogy köteles-
ségemet eziránt kellőleg teljesítsem. Meglepett 
engem, milyen helyesek voltak a feleletek, melye-
ket a vizsga alkalmával u tanulóktól kaptam. 
Midőn belátva : mily óriási fáradságba kerül a 
kis gyermekekbe a különböző tantárgyak bele-
ojtásn, különösen tekintve azon körülményt, hogy 
legnagyobb része a magyar nyelv megtanulásával 
küzd és csakis nyelvünk elsajátítása után foghatja 
föl wf. egyes tananyagot, érdemük annál nagyobb. 

Fölkérem tehát igazgató urat, volna szíves a köp-
csényi tantestület részére minden tanító, illetve 
tanítónőnek egyenként 200 koronát nevemben 
kiutalványozni, mely összeget azon szándékból 
adom, hogy az annyira megérdemlett szünidejük 
alkalmával nekem is juthasson egy kis örömem 
abban, ha talán szünidejüket ezen csekély összeg 
segítségével még üdvösebben használhatják föl 
kipihenésre. Végül fölkérem igazgató urat, hogy 
ezen levelemet a tanítói kar tudtára adja és nekik 
egyenként üdvözletemet kifejezni szíves legyen." 

— Egy tanító ünneplése. Szép ovációban 
részesítette Székelykeve község október 22-én 
az ottani állami iskola igazgatóját: Szabadka 
Gyulát, abból az alkalomból, hogy tanítói műkö-
désének 20. évét betöltötte. Délután az iskola 
épületében az összes növendékek és nagyszámú 
vendég jelenlétében üdvözölte a jubilánst a székely -
kevei tantestület nevében Czáró János tanító, 
majd Landerer Margit tanítónő nyújtott át egy 
értékes ezüst-tintatartót az ünnepeltnek, mint a 
testület ajándékát. Ezután az iskolai gondnokság 
alelnöke : dr. Kiss Dezső ecsetelte szép szavak-
ban az igazgatónak az iskola vezetése és fejlesz-
tése terén kifejtett munkásságát s a gondnokság 
nevében aranytollat nyújtott ál emlékül a jubi-
lánsnak. Töry Dezső községi jegyző és Keszthelyi 
István plosicsi igazgató üdvözlő szavai után az 
ünnepelt meghatottan mondott köszönetet a meg-
lepetésért. Este a helybeli kaszinó majdnem szűk-
nek bizonyult a társasvacsorára egybegyűlt ven-
dégsereg befogadására. Török Béla járási főszolga-
bíró, a népnevelés fontosságát hangoztatva, az 
ünnepeltet, mint a tanítóság egyik legkiválóbb 
tagját üdvözölte. 

— Női ipariskola Budapesten. A kereske-
delemügyi minisztérium elhatározta, hogy a nők-
nek ipari munkákra való tökéletesebb kiképzése 
érdekében Budapesten külön női ipariskolát léte-
sít. E célból az 1908. évi költségvetésben 2u0.000 
koronát irányoztak élő. 

— Halá lozások . Lenek Vilma, a nőnevelés 
lelkes munkása, kinek a mult század hatvanas és 
hetvenes éveiben internátussal kapcsolatos inté-
zete volt Sopronban s hosszú ideig vezette az 
ev. népiskola kézimunka - tanfolyamát, életének 
88-ik évében elhunyt. Kádár Géza kőteleki 
kántortanító életének 47., boldog házasságának 
25. és eredményes tanítói működésének 30. évé-
ben elhunyt. — Makny Ida igazfalvi áll. tanítónő 
életének 24., működésének 4. évében elhunyt. 
Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Vörösmarty-szobor — Petőfi-ház. — 
A tanult ember és a nép. Gaal Mózes. — A szabad-
tanításról Benkóczy Emű. — Gyermek nélkül. Lakatos 
Lajos. — Könyvesház. — Irodalom és művészet. — 
Egyesületi élet. — Szépirodalom : A vadgaiamb. 
(Vers.) B. M. — Hivatalos rész. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: K R O r . O P P ALFEÉD. 

A n i u n k á s h á z a k . 

Azok között a nagy horderejű intézkedések 
között, amelyekkel újabb időben a kormány 
a munkásosztály támogatását, segítését célozza, 
igen előkelő szerep ju t a munkásházakról 
intézkedő 1907. évi XLVI. törvénycikknek, 
amelynek végrehajtási rendelete is megjelent 
immár. A törvényhatóságok saját ügykörükben 
dolgoznak is serényen az új törvény szellemé-
ben. Munkásházakról alkotandó szabályrende-
leteik tervezetét szorgalmasan készítik, hogy 
a törvény rendelkezései szerint a munkásházak 
tömeges építése mielőbb megkezdődhessék. 

A munkáslakás kérdése egyike azon szociál-
politikai problémáknak, amelyeknek helyes 
megoldása a nemzeti termeléssel, a nemzeti 
állam közgazdasági és társadalmi alapozásával 
szorosan összefügg. Az ország és a munkás 
szempontjából is egyaránt nagy horderejű kér-
dést oldott meg a kormány azzal, hogy a 
munkásház-törvényt megalkotta. Biztosította 
magának a munkást, megadva nekik a jólét 
előföltételét, az egészséges lakást. Az a sok 
ezer munkáskéz, amelyet nemzeti termelésünk 
a kivándorlás folytán elveszített, most nekünk, 
az országnak, fog dolgozni. Mert nagyrészt a 
lakáshiány okozta a kivándorlást. Nem volt 
eléggé helyhez kötve a munkás. Es a lakás-
hiány közgazdasági szempontból számokban 
ki sem fejezhető veszteséget jelentett hazánkra 
nézve. 

A jó lakás elsőrendű szükséglet. Jórészt 
ettől függ a lakó, a munkás egészsége, a ter-
melésben elhasznált munkaerő visszaszerzéséhez 
szükséges nyugodalma, ez ad békés otthont 
a munka fáradalmai után. 

A lakás erkölcsi fogalom is, mint családi 
tűzhely. Amelyik munkásnak háza van, nem 
igen fogja otthonán kívül keresni szórakozását. 
Megtanítja az állandó lakás a munkást a ma-
gántulajdon tiszteletére, a hazai földhöz való 
ragaszkodásra. Ezért nemcsak egyéni érdeke 

a munkásnak az állandó jó otthon, hanem 
országos érdek is. 

Bölcsen meglátta ezt a törvényhozás s az 
új törvénnyel olyan szociálpolitikai kérdést 
oldott meg, amelynek áldásos hatását az egész 
ország, a nemzeti termelés s a munkásosztály 
százezrei jótékonyan fogják érezni. 

Az Iparcsamokban levő nemzetközi munkás-
jóléti kiállításon a bejáratnál látható egy ma-
gyar mnnkásház, amelyet gyönyörűség meg-
nézni. Magyar tervezőnek szép, modern mun-
kája. Ilyenek, ehhez hasonlók lesznek azok a 
munkásházak is, amelyeknek építését a kor-
mány évenként 300.000 koronával fogja támo-
gatni. E kiállításon résztvevő majd minden 
nemzet bemutatja képben vagy modellben 
munkásházait. Egyikéi mellett sem szégyelhet-
jük magunkat. Az orosházai, békési, szentesi, 
hódmezővásárhelyi már felépült munkáslakások 
bizony talán még különbek, mint a külföldiek. 
Mert a kormány az egyes helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodik a tervezetek jóváhagyásánál. 
Nem köti meg szabályokkal az építkezés me-
netét, anyagok választását stb. Csak megfelelő 
jó épületet kíván s rögtön adja rá a segélyt. 
Az előzetes munkálatokat, terveket pedig ingyen 
készítteti. 

Az új költségvetésben 260.000 koronát vett 
fél a kormány a gazdasági munkások ügyeinek 
elősegítésére, jobban mondva munkáslákások és 
népházak létesítésére. Már eddig is 1901 — 
1905-ig összesen 290.239 koronát adott e célra. 
Tíz vármegye és két város részesült már e 
segélyben, az új költségelőirányzat pedig 
biztosítja azt, hogy minden kérelmező tör-
vényhatóság megkaphatja a munkáslakások 
építési segélyét. 

A munkásház-törvényt részletesen itt nem 
ismertethetjük, röviden csak felhívjuk rá nép-
tanítóink figyelmét. A törvény megvalósítása 
jórészt úgyis a vármegyék vállain nyugszik. 
Kísérjék hát figyelemmel a vármegyei sza-
bályrendeletnek megalkotását s legyenek rajta, 
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hogy községük is kapjon munkáslak ásókra 
segélyt. 

Minden gazdasági előnytől is eltekintve, 
felette hasznos erkölcsi vonatkozása lesz a 
munkásházrendszemek. Eddig egy helyiségben 
két-három szegény munkáscsalád is együtt élt. 
Már pedig ahol a különböző nemhez tartozó 
gyermekek egymás mellett serdülnek fel, nél-
külözni fogják a szeméremérzet legelemibb 
követelményeinek megfelelő berendezést. Ez 
pedig erkölcsiségi vonatkozásokra is kiható, 
visszás állapot. 

Megfelelő munkásházak pedig mindezeket a 
társadalmi bajokat is megszüntetik. 

(Budapest.) Papp Viktor. 

Magyarország növénytermelése. 
Éghajlat, fekvés, talaj. 

Az ország kontinentális fekvése miatt éghaj-
lata szélsőségek között változó. A természeti 
viszonyok a föld felületének alakulásával szo-
ros kapcsolatban vannak és ezen alapon az 
ország három földmívelési zónára osztható : 
alföldre, dombvidékre és hegyvidékre. 

A nagy Magyar-Alföld, mely az ország 
középső és déli részén, a Duna-Tisza mentén 
közel 100.000 km2 kiterjedéssel bír, éghajlati 
viszonyok tekintetében a legnagyobb szélső-
ségeket mutatja. I t t a hőmérsékingadozások 
szélső határai közötti különbség a 62 C-t is 
eléri, télen át erős fagyok, nyáron nagy hőség 
uralkodik ezen rónaságon. Ugyanilyen szélső-
ségesek ezen országrész csapadékviszonyai is. 
Az évi csapadékmennyiség általában csekély, 
500—700 mm. között változó és ez nagyon 
egyenlőtlenül oszlik meg, mert a hosszan-
tartó szárazságot ismét tartós esőzések vált-
ják fel. 

A különböző talajnemek az Alföldön mind 
feltalálhatók és általában ' jellemző reájuk, 
hogy az uralkodó talajnemek nagyobb össze-
függő területet alkotnak és nagyon mély 
rétegüek. Északkeleti részén a homok, helyen-
ként futóhomok, délfelé haladva, különböző 
minőségű agyag az uralkodó talajnem, melyet 
egyes helyeken ismét homok- és sziklatalaj 
vált fel. Északkeleti és déli részén na-
gyobb mocsarak és ezek körül tőzegterületek 
vannak. 

. Az ország nyugati részén elterülő, közel 
17.000 km2 kiterjedésű kis Magyar - Alföld 

jellege hasonló a nagy Magyar-Alföldéhez. A 
talaj itt főképen meszes vályog, helyenként 
homok, sok helyen nagyon sekély rétegű. 

Nyugati részén mintegy 80.000 kat. hold terü-
leten fekszik az eddig csak szénatermelésre 
használt Hanság nevű tőzegvidék. 

A dombvidék a nagy Alföldet nyugaton, 
északon és keleten övezi. 

A nyugati dombvidék, az ú. n. Dunántúl 
dombokkal és sekély nagyságú hegyekkel borí-
tott része földmívelési tekintetben nagyon 
fejlett. Uralkodó talajnem itt a meszes agyag 
és a lösz, melynek termékenysége, mélysége és 
fekvése változó ugyan, de általában a mérsé-
kelt égöv alatt díszlő legtöbb növény terme-
lésére alkalmas. Helyenként a talaj jóminőségű 
homok és a Balaton mentén tőzegterületek is 
vannak. A magasabb dombok erdőmívelés alatt 
állanak. Ezen vidék éghajlata szintén száraz-
földi, de kedvezőbb, mint az Alföldé; az évi 
hőmérsék 10 — 11° 0., a csapadék 600—800 
mm. között váltakozik. 

Az északi dombvidék a Kárpátoknak északi 
része és az Alföld között terül el. Ez mívelési 
tekintetben a legváltozatosabb és különösen 
nyugati fele gazdasági szempontból a legfej-
lettebb része az országnak. I t t a középkötött 
vályog a leggyakoribb talajnem. Az éghajlati 
viszonyok is kedvezőbbek, mint az Alföldön 
és azért ezen vidék síkfekvésű részein, vala-
mint a lejtős domboldalakon nagyon változa-
tos mezőgazdasági termelés folytatható. Ezen 
vidék déli része 9—11 C. hőmérsékletével a 
tengeri és szőlő termelésére is alkalmas; az 
északi részek átlagos hőmérséklete 6—7 C.-ra 
száll le. 

Az ország keleti részén fekvő Erdélyi 
Dombvidéknek valamivel enyhébb éghajlata 
van, mint az északinak, a csapadék mennyi-
sége itt 600—1000 mm. között váltakozik. Míg 
az északi dombvidéken a gabonatermelés öve 
200—350 m. között van, addig az Erdélyi 
Kárpátokban még 1300 m. magasságban rozs-
és zabvetések vannak. 

A hegyvidékhez számíthatjuk a Magas-Tátra 
környékét, a máramarosi és az erdélyi hava-
sokat. I t t az évi hőmérsék 5—6 C., a csapadék 
mennyisége pedig 1000—2000 mm. között 
változik és ezen vidéken a földmívelést a 
legelő- és erdőgazdálkodás váltja fel. 

Birtokmegoszlás. 

Az 1895. évben eszközölt mezőgazdasági 
statisztikai felvétel adatai szerint az ország 
területéből (Horvát- és Szlavonország nélkül) 
mívelés alatt állott 36,857.283 kat. hold és 
ez 2,388.482 gazdaságra oszlott. Birtokkate-
góriák szerint ezen terület megoszlását az 
alábbi táblázat mutatja: 
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A gazdaság nagysága 
Az ftsaxci gaz-daságok t.rü. lcte kat hol. (lakbalt 

A gazdaságok 
Oaszca terüle-
téből az egye* 
nagyság kate-
góriákra esett 

százalék 

Törpe g a z d a s á g (0—5 h o l d a s ) . . 2,155.168 5-81 
Kis „ (5—100 holdas) . . 17,186.946 46-60 
Közép „ (100—1000 liold.) . . 6,663.789 15-37 
Kagy „ (1000 holdon felül) . 11,901.380 32-29 

36,857.283 100-— 

Vagyis az ország területének legnagyobb 
része kis- és nagybirtokra oszlik, a közép-
birtokok száma pedig ezekhez arányítva kevés. 
Az állam és egyház kezén van 5 millió kat. 
hold terület és ezenkívül 64 község van az 
országban, amelyek községi tulajdonát képező 
latifundiális birtoka a 10.000 kat. holdat meg-
haladja. Ezek között legnagyobb Debreczen 
város birtoka, 89.260, Szegedé 71.897, Kecs-
kemété 40.104, Szabadkáé 48.300 kat. hold; 
Erdélyben Brassónak 68.104, Zágonnak 45.902, 
Telesnek 32.230 kat. hold birtoka van. 

Az újabb birtokmozgalmak a nagybirtokok 
rovására a kis- és törpebirtokok szaporodását 
segítik elő, mert a nagybirtokok parasztbirto-
kokra parcelláztatnak; a középbirtokok számá-
nak jelentékeny szaporodása nem tapasztalható. 

A földbirtok 34'56° o-a állami, egyházi, hit-
bizományi és testületi kötött birtok, amelyből 
10° o a teljesen lekötött egyházbirtok és hit-
bizomány. A kötött birtokok terjedelme eszerint 
nagyon jelentékeny, de ezen hátrányt azon 
körülmény csökkenti, hogy annak 607o-a erdő 
és részben terméketlen terület, vagyis a mező-
gazdasági termőterületnek ténylegesen csak 
21 "/o-a van lekötve és ennek jelentékeny részét 
kéj:>ezik a közlegelők, amelyek kihasználása 
kötött birtok alakjában történik legelőnyöseb-
ben. Eszerint a kötött birtok mennyisége nem 
olyan nagy, hogy veszedelmet rejtene magában. 

Gazdálkodási rendszerek. 
A földbirtok kezelése tekintetében a leg-

kezdetlegesebb külterjes gazdálkodást még 
épúgy feltaláljuk az országban, mint a legbel-
terjesebb ipari gazdaságokat, de ezen a téren 
a fejlődés állandó és a belterjesség felé halad. 

A legnagyobb birtokokon általában a váltó-
gazdaság rendszere az uralkodó, de sok helyen 
tejgazdasággal és mezőgazdasági ipari vállala-
tokkal kapcsolatosan, okszerű szabad gazdál-
kodás folyik. Ma már sok olyan uradalmi 
birtok van, amely a nyugati országok legma-
gasabb fokú fejlettséggel bíró gazdaságaival 
egy színvonalon áll. A nagyobbmérvű befek-
tetések, telkesítések, főképen vízlecsapolások 
és öntözések, a korszerű építkezések, legújabb 

rendszerű gépek teljes mérvű kihasználása 
nagy mértékben általánosodik, a gőzekemíve-
lés, helyenként a villamos üzemberendezések 
létesíttetnek, az istállótrágyán kívül a mű-
trágyák nagy mértékben alkalmaztatnak. 

Ezen nagyon belterjes gazdaságokon kívül 
az uradalmi birtokok nagyobb része közép-
terjesen kezeltetik, kis számban vannak olyan 
uradalmi birtokok is, melyek főképen gabona-
termeléssel, juhtenyésztéssel foglalkoznak és 
ugartartással teljesen extensiv gazdasági üzemet 
követnek ; a legkezdetlegesebb gazdasági üze-
mek a homokvidékek és dombvidékek vasúti 
vonalaktól távoleső részein találhatók. 

Olyan vidéken, hol a tej- és vajértékesítés 
szövetkezetek vagy nagygyárosok közelsége 
révén biztosítva van, a parasztbirtokokon újab-
ban a gabonagazdaság háttérbe szorításával, 
a takarmánynövények termesztése is kielégítő 
mértékű. A dombvidékeken általánosabb ezen-
kívül a parasztbirtokokon a szántóföldi takar-
mánytermelés, a burgonya- és kis részben 
cukorrépatermelés is űzetik, de az «ország többi 
részében és főképen az Alföldön a kis- és 
törpebirtokon a gabonagazdálkodás és főképen 
a hármasnyomású gazdasági rendszer általános. 

A földbirtok nagyobb része házi kezelésben 
van, de a bérbe adott birtokok száma is jelen-
tékeny és az újabb időkben a haszonbéres 
gazdaságok térfoglalása tapasztalható. Az 1895. 
évi statisztikai összeírás szerint Magyarország-
ban (a társországok nélkül) a gazdaságok összes 
területének 82'097o-a volt a birtokos vagy a 
haszonélvező kezelésében és 17"91 % -a haszon-
bérben. Legkevesebb bérbeadott birtok van 
Erdélyben, 9'057o, azután a Tisza-Maros szögén 
13-237», a Duna balpartján 15-247», a Tisza 
jobbpartján 20'55%, a balparton 19"217«, a 
Duna-Tisza közén és a Duna jobbpartján 
23*52, illetőleg 23'037o van a gazdaságok 
területéből bérbe adva. Megyék szerint legtöbb 
bérbeadott terület van Sopronban, 35"627o és 
Somogyban a gazdaságok területének közel 
egyharmada. 

Birtoknagyság szerint a haszonbéres gazda-
ságok l l -607o-a 200—500 hold, 16'367.-a 
5 0 0 - 1 0 0 0 hold, 56-86 7o-a 1000 holdnál 
nagyobb terjedelmű, tehát főképen a nagyobb 
gazdaságok vannak bérleti kezelés alatt. 

Munkásviszonyok.' 
A mezőgazdaság szempontjából hazánkban 

a munkás viszony ok a legújabb időkig nem 
voltak kedvezőtlenek, mert a helyenként mu-
tatkozó munkáshiány vándormunkások szer-
ződtetése útján könnyen elhárítható volt. Az 
utóbbi években azonban, részben a szociális 
eszmék terjedése, de főképen a munkásosztály 
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nagymértékű kivándorlása miatt a munkás-
viszonyok nagyon megromlottak. Ennek a kö-
vetkezménye, hogy némely vidéken — külö-
nösen a felvidék egyes részein — nemcsak az 
időszaki munkák végzésére szükséges munká-
sokban, hanem az állandóbb jellegű gazdasági 
cselédekben is nagy a hiány, aminek termé-
szetes következménye, hogy a kézimunkaerő 
nagyon megdrágult. Az újabban nagyon sza-
porodó ipari vállalatok a mezőgazdaságtól 
szintén sok munkaerőt vonnak el és ezért a 
munkásviszonyok a közel jövőben valószínűleg 
még rosszabbodni fognak : remélhető azonban, 
hogy az újabb szociális törvényalkotások és 
munkások kereseti viszonyainak rohamos javu-
lása a kivándorlást csökkenteni fogja és a 
visszavándorlást elősegíti. 

A gazdasági munkások és cselédek évi ke-
resete a vidékek szerint nagyon különböző ; 
ezideig átlagosan 600 K volt, tehát nem sok, 
de mégis annyi, hogy a munkás egyszerű 
szükségleteit kielégíthette. Az utóbbi években 
a kereseti viszonyok, a napszám és szakmány-
bérek annyira emelkedtek, hogy a családos 
munkásnak, kinek családtagjai is munkába 
járnak, egy évben 800 K, sőt vidékenként 
ennél nagyobb évi keresete lehet. 

Magyarország területe mívelési ágak szerint 
1880. és 1905. években a következő volt: 

1880. évben a 1905. évben a 
terület terület 

hektárokban °/0 hektárokban % 
szántóföld 11,585*002 12,158.410 
kert 347.766 366.606 
rét 2,993.222 2,903.594 
szőlő 358.045 203.122 
legelő 3,708.883 3,505.548 
erdő 7,598.041 7,538.906 
nádas 90.174 72.115 
nem termő terület . . 1,598.038 1,495.118 
Az összes terület . . . 28,278.171 28,243.409 

A két felvétel között az összes területben 
némi különbség van, de az adatok a mívelési 
ágak egymáshoz való arányát a valóságnak 
megfelelően mutatják. Eszerint az utóbbi 25 év 
alatt a szántóföld területe, főképen a termé-
ketlen terület és legelők rovására jelentékenyen 
növekedett, a szőlőterület a nagyarányú tele-
pítések dacára még mindig nem érte el a 
25 év előtti arányt, csökkent a nádas, rét és 
kis mértékben az erdő területe is. Az adatok-
ból megállapítható, hogy mezőgazdaságunk a 
belterjesség felé halad. 

Az összes területből 5 '29% a terméketlen, 
tehát 94'71Vo termőterület, ami nagyon ked-
vező arány, amilyen még csak Ausztriában és 
Németországban található, ellenben Olaszor-
szágban csak 86'9°/o, Franciaországban 84 '3%, 
Belgiumban 81"4%>, Angliában 65*1 °/o a termő 
terület. 

Az ország termőterületének legnagyobb részét 
a szántóföld foglalja el és ez legnagyobb arány-
számban a kis és nagy Magyar-Alföldön talál-
ható, a dombvidékeken a legelő és erdő arány-
száma növekedik és a hegyvidéken főképen az 
erdő lesz túlsúlyban. 

A szántóföldi vetemények egymáshozi 
aránya. 

A földmívelésre használt terület legnagyobb 
része a fentebbi adatok szerint szántóföld és 
azért ennek okszerű kihasználása biztosítja 
mezőgazdaságunk jövedelmezőségét. Ezért fon-
tos körülmény az, hogy a szántóföld milyen 
növények termelésével használtatik ki. 

Az 1906. évi statisztikai kimutatás szerint 
1905. évben a szántóföld összes területéből 

őszi vetés volt . . 
tavaszi vetés volt 

összesen . 

A kiveszett vetés területe 
ugarnak maradt . . . 

összesen . 

41-760/0 , 
58-250,0 , 
87-510/0. 

2-260,0, 
10-240,0, 

100--

Eszerint az ugarterület hazánkban még min-
dig jelentékeny és ez nagyobbrészt a trágya-
hiányban szenvedő homokvidékekre, részben 
pedig az ország gazdaságilag fejletlenebb keleti 
részeire esik. 

A tényleg learatott terület 1905. évben ter-
mények szerint a következőképen oszlott meg : 

learatott terület 
őszi búza 
tavaszi búza . . . . . 
kétszeres 
őszi rozs 
tavaszi rozs 
őszi árpa 
tavaszi árpa 
zab 
köles 
tatárka 
őszi és tavaszi repce . . 
szemes tengeri . . . . 
magbükköny 
borsó, lencse, bab . . . 
len 
kender 
burgonya 
dohány 
cukorrépa 
takarmányrépa . . . . 
csalamádé 
lucerna, lóhere . . . . 
bükkönykever., mohar stb. 
egyéb 

109.666 5) 1-01 
78.591 )> 0-72 

1,029.665 JJ 9-51 
22.531 » 0-21 
64.156 5) 0-59 

968.817 » 8-94 
1,016.863 n 9-39 

20.942 JJ 0-19 
6.109 5J 0-06 

25.063 » 0-23 
2,123.405 » 19-60 

47.179 n 0-44 
32.546 n 0-30 
13.078 >? 0-12 
58.225 n 0-54 

536.837 5J 4-96 
42.142 n 0-39 
94.202 n 0-87 

164.759 n 1-52 
88.106 r> 0-81 

476.419 n 4-40 
395.741 5J 3-65 
109.142 V) 1-01 

összesen . 10,831.736 hektár 100"—°/o 

Eszerint a gabonafélék közül az őszi búza, 
a tengeri, azután az őszi rozs, zab és tavaszi 
árpa foglalnak el nagyobb területet, a kapás-
növények közül a burgonya, a takarmány-
növények közül pedig a lóhere és a lucerna. 



4 6 . SZÁÍI. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 21 

A learatott terület 60"91%-a a kalászos 
gabonával volt bevetve, kapásnövényekre — a 
tengerit is ezekhez számítva — a learatott 
területből 29'31%, a takarmánynövényekre 
8"86% esik, a hüvelyesekre 0*74%, a fonalas 
növényekre 0'66°/o esik, ami szántóföldi ter-
melésünk nagymérvű egyoldalúságát matatja. 

Legfontosabb kultúrnövényeink. 
Amint azt a fentebbi adatok is mutatják, 

legfontosabb gazdasági növényünk az őszi búza, 
amely nemcsak a bevetett terület nagysága, 
hanem a termés pénzértéke tekintetében is 
első helyen áll. Magyarország 1905. évi őszi 
búzatermése 41,840.013 q és ennek értéke 
631,105.000 korona volt. 

Legkiterjedtebb a búzatermelés az Alföldön, 
ahol Jász-Nagykún-Szolnok, Békés, Csongrád, 
Temes és Torontál megyékben a learatott terü-
letnek közel 50%-á t foglalja el. A silány 
talajú hegyvidéken alig termelnek búzát, Szepes, 
.Árva és Liptó megyékben a learatott területnek 
alig 1%-át foglalja el, ellenben a dombvidéken, 
a Dunántúlon és Erdélyben a learatott terület 
28—30°/o-a őszi búzával volt bevetve. 

A búza, különösen az Alföldön, kitűnő minő-
ségben terem meg, de átlagos termése nem 
elég nagy. 1905. évben a búza országos átlag-
termése egy hektáron 12'65 métermázsa volt, 
pedig ez az év jó búzaesztendőnek mondható. 

Búzatermésünkből átlagosan 20—24 millió 
métermázsa a belföldön fogyasztatik el és a 
többi részint búza, részint pedig liszt alakjában, 
kivitel útján értékesül. 

Az őszi búza után a rozs hazánk legfontosabb 
kalászos növénye. Ez az ország homokvidékein 
és a zordabb éghajlatú dombvidéken a fő 
kenyémövény, ezért Pest és Szabolcs vár-
megyében a learatott területnek 25—31%-át 
foglalja el, a Felvidék zordabb éghajlatú me-
gyéiben 20—25%, Békés, Csanád és Torontál 
vármegyékben pedig alig 1% esik ezen 
növényre learatott területből. 

Az őszi rozs 1905. évben 12,638.692 q 
termést adott és ennek értéke 157,893.000 
korona. Az országos átlagtermés pedig egy 
hektáron 11"27 q volt. 

A kétszeres, vagyis a rozszsal keverten vetett 
búzát ma már a régebbinél sokkal kisebb 
arányokban vetik, mert nem piacképes árú. 
Leginkább Bihar, Szilágy vármegyékben és 
Erdély némely részein vetik. 

A tavaszi árpa termelésének a sörárpatermő 
vidékeken van nagy jelentősége, mert itt 
nagyon jövedelmező növény és azért a tavaszi 
árpával bevetett terület legnagyobb része ezen 
vidékekre esik. Főképen Nyitra, Pozsony, Bars, 
Nógrád vármegyék, Trencsén déli része, Sopron, 

Borsod és Heves megyékben nagyobbarányú 
a sörárpatermelés és itt a bevetett teriilet 
25—30%-át foglalja el. Az erdélyi vármegyék 
közül Alsó-Fehér, Kis- és Nagy-Küküllő, vala-
mint Udvarhely vármegyékben nagyobbarányú 
a tavaszi árpával bevetett terület. 

A tavaszi árpa termése 1905-ben 12,673.940 q, 
ennek értéke 164,091.000 korona, az országos 
átlagtermés pedig egy hektáron 13'08 q volt. 

Az őszi árpa takarmányozás céljaira és csak 
kis mértékben termeltetik. 

A zabot nagyobb területen termelik, mint 
a tavaszi árpát és ez csaknem eléri a rozszsal 
bevetett terület nagyságát, mert a hegyvidéken, 
főképen Árva, Liptó, Zólyom és Mármaros 
megyék zord éghajlatú vidékein ezen kalászos 
a népesség kenyémövénye és itt a zab a 
learatott területnek 25—58%-át teszi ki. Az 
alföldi megyékben és a dombvidékeken a zabot 
takarmányozás céljaira termelik és itt a leara-
tott terület 4—5%-án van zab. 

A zab országos átlagtermése hektáronként 
11—14 q, de a hegyvidéken átlagosan csak 
7—8 q termést ad, a termékeny alföldi me-
gyékben pedig 13—18q-át terem egy hektáron. 
1905. évben az ország zabtermése 11,322.978 q 
volt és ennek értéke 135.480 korona. 

A köles és tatárka vagy hajdina esak kisebb 
mértékben, részben a kipusztult vetések pót-
lására, részben másodterményül, tarlóba vetve 
termesztetik, főveteményül a kisgazdák vetik 
némely vidéken. 

A tengeri az ország learatott területéből a 
búza után legtöbbet foglal el, mert termése 
sokoldalúan használható fel és az utóbbi 
néhány kedvezőtlen esztendőtől eltekintve, 
általában biztos és jó termést szolgáltatott. 

A tengeri egy jelentékeny része — évente 
mintegy 6—7 millió q — emberi táplálkozásra 
használtatik és ezen célra főképen az ország 
keleti, részben déli részein lakó népesség által 
fogyasztatik. Állatok és különösen sertések 
hízlalására szintén nagymennyiségű tengeri 
használtatik fel, hasonlóképen szeszgyártásra 
is, mert nagyobb ipari szeszgyárainknak jó-
részben tengeri a nyersanyaga. 

Vidékek szerint a tengerivel bevetett terü-
letre az összes szántóföldi területből esik: 

a nyugati dombvidéken 5°/o 
az északi dombvidéken 7°/o 
a Dunántúlon 12°/o 
a Keleti dombvidéken 15°/o 
az Alföldön 26% 
az erdélyi országrészben 35°, o 

1905. évben az ország szemes tengeri ter-
mése 23,888.648 q és ennek értéke 316,408.000 
korona volt, ezen mennyiségből azonban az 
országból aránylag csak kevés vitetik ki a 
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külföldre szemes tengeri alakjában. 1903. év-
ben 2,554.504 q, 1904. évben 2,243.104 q, 
1905. évben 904.771 q volt a kivitel, a ten-
geri túlnyomó része tehát a belföldön hasz-
náltatik föl, a már fentebb említett célokra. 

1905. évben az országos átlagtermés egy 
hektáron szemes tengeriből 1125 q volt. 

A kapásnövények közül a burgonyának fő-
képen azon vidékeken van jelentősége, amelyek 
a szemes tengeri termelésére nem alkalmasak. 
Emberi táplálkozásra, takarmányozás, kemé-
nyítő- és szeszgyártás céljából termelik, de 
országos jelentősége nem oly nagy, mint a 
tengerié, mert a szántóföldi területből sokkal 
kevesebbet foglal el. Legkiterjedtebb mérték-
ben termelik Sáros, Liptó, Szepes, Túrócz, 
Zólyom, Árva, Trencsén, Nyitra vármegyék-
ben, ahol a learatott terület 2 0 — 3 0 % - á t fog-
lalja el, ezenkívül nagy jelentősége van Pest 
és Szabolcs vármegye homokvidékein, az Alföld 
jobb talajú részein és Erdélyben, azonban a 
learatott területnek csak 1—2° o - a burgonya. 

A burgonya termése a különböző évjáratok 
szerint nagyon ingadozó ; a 90-es években évi 
termése 18—28 millió q között változott, 
1905-ben 45,783.444 q burgonya te rmet^ 
148,873.000 korona értékben; a termés csak-
nem teljesen az országban dolgoztatik föl. 
A burgonya átlagos termése 1905-ben egy 
hektáron 85"28 q volt. 

A cukorrépával bevetett terület a többiek-
hez viszonyítva nem nagyon jelentékeny, de 
tekintettel azon nagy előnyökre, amit a cukor-
répatermelés a gazdaságnak nyújt, kívánatos 
volna, hogy a cukorrépával bevetett terület 
növekedjék. Sajnos azonban, hogy a nehéz 
munkásviszonyok és a cukor árának hanyat-
lása miatt ez a közel jövőben nem remélhető. 

A cukorrépa természetesen a cukorgyárak 
elhelyeződése szerint foltonként van az ország-
ban elterjedve. Legáltalánosabb az ország 
északnyugati és nyugati részeiben Pozsony, 
Nyitra és Bars, illetőleg Sopron és Yas vár-
megyékben, a Dunántúlon még Somogy, az 
Alföldön Heves, Borsod, Abauj és Zemplén 
déli része, Békés, Csanád és Csongrád, Erdély-
ben pedig Maros-Torda vármegyében. 

1905. évben a cukorrépa termése 19,225.148 q 
volt, 34,240.000 korona értékben ; az országos 
átlagtermés egy hektáron 204'08 q volt. 

A talcarmányrépa csaknem még egyszer 
olyan nagy területen míveltetik, mint a cukor-
répa, olyan vidéken, ahol a cukorrépa nem 
termesztetik. 1905-ben 39,951.221 q takar-
mányrépa termett, 49,094.000 korona érték-
ben ; az országos átlagtermés egy hektáron 
242-11 q volt. 

Megemlítendő e helyen még a cikória, mely-
nek termesztését a kassai és csurgói cikoria-
szárítógyárak közelében űzhetik, de nagy-
mérvű elterjedést ezideig nem volt képes 
elérni. 

Az ipari növények közül a repce, kender, 
len és dohány azok, amelyeknek nagyobb 
jelentőségük van, némely vidéken a komló, 
mák, paprika és hagyma is nagyobb arányok-
ban termeltetik. 

A régebben nagyarányú repcetermesztés ezen 
termény árának hanyatlása miatt ma már jelen-
téktelen területre zsugorodott össze, a kender 
és len sem foglal el nagyon jelentékeny terü-
letet, de az újabban alapított kender- és len-
kikészítő-gyárak révén ezen termények nagyobb-
arányú elterjedése remélhető. A kender terme-
lése főképen az Alföldön, a lené inl^Ri a 
dombvidékeken terjed. Dohánytermelésünknek 
az előző évtizedben mutatkozó hanyatlása lát-
szólagosan megszűnt, mert a 90-es években 
56.000-ről alig 40.000-re hanyatlott dohány-
terület 1905. évben 42.142 hektárra emelke-
dett, a további fejlődés a kerti levelek terme-
lésének fölkarolása útján és a Dohánykiviteli 
Részvénytársaság működése révén remélhető^ 
A komló termelése szintén fejlődő irányt mu-
tat ; nagyobbszámú komlótelepek Erdélyben 
és Bács megyében vannak. 

A szálas takarmánynövények termesztése 
még nem oly nagyarányú, hogy annak további 
fejlődése kívánatos ne volna, de állattenyész-
tésünk fejlődésével ezen a téren is örvendetes 
javulás tapasztalható, mert takarmánytermesz-
tésre 

1880. évben a learatott terület . . 3'14c o 
1890. „ „ „ . . 4-58», o 
1905. „ „ „ 8'46° o 

fordíttatott szálas takarmány termesztésére. 
Az országban termesztett takarmánynövé-

nyek közül a legfontosabb a lóhere, lucerna, 
bükkönykeverék, csalamádé, zöld rozs és mo-
har, kisebb mértékben terjesztik a baltacímet, 
nyúlszapukát, bíborherét, szőrös bükkönyt, 
helyenként a csibehúrt, zöldborsót és mus-
tár t is. 

A szálas takarmánynövények termesztésére 
fordított terület az ország különböző részei 
között nagyon egyenlőtlenül oszlik meg, mert 
Máramaros, Temes, Arad, Szilágy és Bács-
bodrog, valamint az erdélyi vármegyék leg-
nagyobb részében a learatott területből csak 
1*5—3% esik ezen növényekre, ezzel szemben 
Pozsony, Győr, Sopron, Tolna, Vas és Vesz-
prém vármegyékben a 8%-o t meghaladja, sőt 
Brassó és Fejér megyében 12"/o-ra emelkedik, 
tehát itt megfelelőnek mondható. 

(Magyaróvár.) Gra/mer Emil. 
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Az angol sertések okszerű 
tartásáról. 

A ló- és szar vasmarhatenyésztésnél már régen 
elfogadták azon elvet, hogy az okszerű állat-
tartás és neveléshez világosság, levegő és minél 
több mozgás szükséges. Ezen elvet ma már 
a legtöbb tenyésztő nemcsak hirdeti, hanem 
meg is valósítja. Sajnos, hogy nagyon is máskép 
áll a dolog a sertéstenyészetekben. Igen gyakran 
láthatni azt, hogy a sertés szűk helyre bezá-
ratik; a helyiség sötét, télen túlságosan hideg, 
nyáron nagyon is meleg az istállónak nevezett 
helyiség levegője. Természetesen, az ilyen 
viszonyok között fölnevelt állat szervezete 
elpuhul, a betegségekkel szemben elveszíti ellen-
állóképességét. A sertéstenyésztésnél is a leg-
fontosabb dolog a sertés okszerű tartása, ami 
sem nagy költségtöbbletet, sem nagyon sok 
munkát nem igényel és bőven megtéríti a reá 
fordított költséget. 

A- sertésólak körül igazán kevés költséggel 
lehet kifutókat készíteni, ahol azután, ha a 
sertések nem járhatnak a legelőre, a szük-
séges mozgást elvégezhetik, azonkívül friss 
levegőt kapnak. Az ilyen kifutókat célszerű 
nagyobb kijáróval felszerelni, hogy szekérrel 
is be lehessen jutni. Nagyon ajánlatos ugyanis 
a kifutókba hordani iszapot, árkok tisztításánál 
kikerülő löldet, fal- és vakolattörmeléket stb,, 
a sertések ugyanis nagyon szívesen fogyasztják 
az ilyen dolgokat és ösztönszerűleg előmozdítják 
ezáltal nemcsak a maguk, hanem az utódaik 
egészségét is. A kifutónak egyik árnyas részébe 
kell elhelyezni az itató-vályút, amelynek vizét 
azonban naponta többször kell felfrissíteni. 
A vályúból kifolyó vizet a kifutó egyik mélyebb 
helyére vezetve, készen van az iszapfürdő. 
Ismert dolog, hogy a sertés sokkal szívesebben 
megy az iszapba, illetve a pocsolyába, mint 
valami tisztavizű és homokos fenekű vízbe. 
Célszerű lesz a kifutókba néhány erős, kérges 
fatörzset vagy oszlopot leásni, ahol a sertések 
dörzsölődhetnek, illetve vakarózhatnak. 

A kifutó egyik részébe aránylag kis költség-
gel építhetünk egy ú. n. menedékhelyet. Ez 
legfeljebb 1'5 m. magas legyen, oldalai kőből 
vagy sárból készíthetők. A sertések még rossz 
időben is szívesebben tartózkodnak itt, mint 
az istállóban, illetve az ólban. Ha a tél nagyon 
íüdtíg, a menedékhely tetejét vékonyan be-
terítjük trágyával, akkor elég meleget ad. 
Ajtóval nem szükséges felszerelni, mert az 
ajtót egészen jól lehet zsákból készült füg-
gönnyel helyettesíteni. A sertések megszokják 
hamarosan, hogy a zsákkal elfüggönyözött 
helyen van a bejáró. Az ilyen védőhely tetején 
célszerű egy-két ablakot készíttetni, hogy 

nyáron át állandóan szellőztethető legyen. 
Nyáron homokot szórunk bele, csak télen 
almozunk szalmával. Minthogy a sertés tiszta 
állat, mindig ugyanazon helyre piszkít, így a 
kifutc't könnyen lehet tisztán tartani. Ha a 
menedékhelyet megszokta, illetve odajár le-
feküdni, sohasem fogja bepiszkítani, így az 
mindig száraz marad. A kifutó egy másik 
része szintén nem nagy költséggel berendez-
hető úgy, hogy a sertések ott takarmányoz-
tassanak. Természetesen ide csakis az etetéskor 
bocsátandók az állatok. 

A malacozás előtt 14 nappal a kocákat 
kutricákba kell zárni. Kisebb sertéstenyésze-
teknél a tehén- vagy a lóistálló egy része is 
könnyen átalakítható kutricákká, különösen, 
ha arra vigyázunk, hogy az összes kocák ne 
egy időben malacozzanak. Ha a malacok már 
elválasztattak, a kocák újra befödöztethetők 
és ismét a többi sertés közé kerülnek. Ily 
módon a sertéstenyésztés igen olcsó lesz, 
az istálló egy részét és alomszalmát is 
megtakaríthatunk, azonkívül egy ember sok-
kal több sertést gondozhat, mintha azokat 
istállózzuk. 

Szükséges továbbá az is, hogy a tenyész-
sertések állandóan természetszerűen takarmá-
nyoztassanak ; nyáron a legmegfelelőbb takar-
mány a lóhere zölden, télen a takarmányrépa. 
Ügy a zöld takarmányhoz, mint a répához 
még egy kevés koncentrált takarmányt is kell 
adni, legcélszerűbb durva búzakorpát etetni. 
A szoptatós anya sertéseknek természetesen több 
koncentrált takarmányt kell adni és legmeg-
felelőbb erre a célra az árpadara. 

A sertések fedeztetése rendszerint a reggeli 
órákban történik. Legalább is 8—9 hónapos-
nak kell lennie az emsének, mikor először kan 
alá bocsáttatik, a kant pedig sohasem szabadna 
egy éves kora előtt tenyésztésre használni. 
Ha a kant kíméletesen használjuk, sok ideig 
tenyészképes marad, ami pedig különösen 
értékesebb állatoknál nagyon is figyelemre 
méltó. 

Még néhány szóval a leggyakoribb sertés-
betegségekről teszünk említést, ezek a sertés-
pestis, sertésvész és az orbánc. Sajnos, hogy 
az először említett két veszedelmes betegség 
ellen biztos orvosszert még nem ismerünk. 
A betegséggel szemben még legjobban úgy 
védekezhetni, ha az állatokat természetszerűen 
neveljük, mert az edzett állat mégsem oly 
fogékony a betegségek iránt, azonkívül a beteg-
séget is könnyebben kiállja. Bebizonyították 
azt is, hogy oly sertések, melyek állandóan 
kifutókban tartatnak, és ahol a kifutót tiszta 
vízzel, iszapfürdővel látják el, továbbá a nap 
heve ellen a lombos fa nyújt az állatoknak 
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árnyékot, a sertésoi'báncot nem kapják meg, 
ami pedig nagyon figyelemre méltó dolog, mert 
a sertésorbánc a legveszélyesebb betegségek 
egyike. M. Sz. 

Törkölybor. 
A jelenleg érvényben álló bortörvény meg-

engedi a törkölybor készítését, kimondván, 
hogy törkölybor (csiger vagy lőre) az az ital, 
amely a friss és egészséges szőlőtörkölyből, az 
illető törköly kitaposása vagy kisajtolása után 
legkésőbb három nap alatt, a törkölyben maradt 
boraik atrészeknek vízzel vagy cukrosvízzel való 
kivonása útján, erjesztéssel házilag állíttatik 
elő. (Végrehajtási Rendelet, 4. §, C.) 

Bortermő vidékeken már régóta ismerik a 
törkölybort. A német csakúgy megcsinálja 
szüretkor a maga „Hansel"-jét, mint az olasz a 
„vino piccol0a-t, vagy a francia a „petit-vin"-t. 
ami egyazon értelmű a magyar csigerrel, 
lőrével, vagyis törkölyborral. Petiot burgundi 
szőlőbirtokos meg épen rendszerbe foglalta az 
eljárást, de a vége ennek is csak az, hogy 
a kisajtolt törkölyre vizet öntünk s ha kierjedt, 
újra kisajtoljuk s ez a törkölybor. 

Ha az embert nem a kapzsiság vezérli, igazán 
mondhatjuk, nagyon érdemleges dolog a csiger 
készítése. Úgyszólván tiszta haszon az, ami 
ebből származik. Különösen ott bír fontos-
sággal, ahol kevés volt a termés és ahol a 
törköly egyéb hasznosítása nehézséggel jár. 
Ott azután igen gazdaságos dolog; megérdemli 
azt a kevés fáradságot, mely a készítésével jár. 
Es a mai nehéz termelési viszonyok között 
ugyan ki ne akarna szőlejéből minél több 
hasznot látni ? Saját tapasztalatomból mond-
hatom, hogy a törkölybornak épúgy megvolt 
a maga tág vevőköre és fogyasztóközönsége, 
mint a színbornak ; és nem egy sajnálkozó 
haug szólalt föl, mikor fogytán volt pincémben 
a csiger. 60 fillér volt literje a színbornak; 
30 fillér pedig a csiger literje ; ez utóbbi 
sokkal kelendőbb volt; rövidesen elfogyott 
10 hektoliter, úgy hordták 2—3 literenként 
az emberek (vasárnaponként többet is). És az 
előállítási költség ? Oly csekély, hogy szót sem 
érdemel. 

Már a szüret megkezdése előtt kell elhatá-
roznunk, hogy csinálunk-e törkölybort vagy 
nem. Ha igen, úgy gondoskodnunk kell olyan 
kádról (hordóról), amely alul csappal bír, s 
természetesen csapnyílás-védővel (fonott fűz-
ve>szőkosár). E kádban gyűjtjük össze a sajtó-
ból kikerült törkölyt. A törkölybor jóságára 
való tekintetből a cefrét csak egyszer sajtoljuk 
ki > a kisajtolás után azonnal a kádba hord-

juk, annyi vizet öntvén rá, mint amennyi 
must lefolyt óla a sajtolás alkalmával. Tényleg 
azonban jobb, ha ennél kevesebb vizet öntünk 
rá. Ez az arány csak akkor állhat fenn 
igazán, ha a felöntéshez cukrosvizet használunk. 
Már most, hogy cukrosvízzel több csigerünk 
legyen-e, vagy közönséges vízzel kevesebb-e, 
az tisztán számítás dolga. Részemről azt tartom, 
hogy érjük be tiszta, tehát nem cukrosvízzel. Aki 
azonban cukrosvizet használ, az a felöntésre 
szolgáló víz minden hektoliterjéhez 12—18 
kilogramm cukrot (süvegcukrot) tegyen. A 
cukrozásnak fölfelé megvan a törvényes határa. 
Aszúborhoz hasonló édes italt a törkölyborból 
nem szabad készíteni. Különben is meddő 
dolog volna túlon-túl cukrozni a törkölybort, 
mert a sok cukrozás dacára mégsem volna 
meg a normális borjellege. A törkölybor csak 
maradjon törkölybor. 

Készítésénél egyik főkellék, hogy maga a 
törköly friss legyen és ne érintkezzék sokáig 
a levegővel. Ahol *a szőlőt lebogyózzák, ott 
a csutkaanyagot kilúgozzák a felöntésre szánt 
vízzel, de a csutkát nem sajtolják ki, mert 
sok keserű anyagot juttatna italunkba. Másik 
főkellék, hogy a törköly minél hamarabb 
jusson erjedésbe. Kisgazdáknál vajmi ritka 
eset, hogy erjesztőkamra volna. Ha azután 
szüretkor hideg idő jár, ott a félszer alatt a 
kádban bizony lassan indul erjedésnek a lőre. 
Melegítsük föl tehát a [felöntő-vizet s arra 
törekedjünk, hogy az erjedésnek induló anyag 
hőmérséke 17—20° C. legyen. 4—5 nap alatt 
azután az erjedés megindul s akkor a törköly 
„kalapot kap", vagyis a teteje fölemelkedik. 
Ezt napjában többször le kell nyomkodni 
valamely faeszközzel, mert különben megecete-
sedik. Igen célszerű a kádat nagy ponyvával 
letakarni az ecetlegyek ellen. 

Mikor az erjedés megindult, akkor az alsó 
csapon át eresszük le, ami magától lefolyik; 
ezt mindjárt a hordóba tölthetjük. Azután 
kisajtoljuk a többit s tovább úgy járunk el 
vele, mint a színborral. Minthogy az erjedés 
a hordóban még folytatódik, kotyogót alkal-
mazunk. A törkölyborban rendszerint sok olyan 
anyag van, mely a bornak későbbi megtörését 
idézi elő (oxydase), azért mindig úgy kezeljük, 
hogy sok levegővel érintkezzék (nvilt fejtés! 
szellőztetés !). 

Mihelyt a seprű leülepedett (4 — 6 hét múlva), 
a fejtéssel ne késsünk sokáig. Ilyenkor mindig 
tanácsos egy kevés ként égetni el a hordóban 
(a szokásos kénszeletnek Vi-részét számítva 
egy hektoliterre). 

A további kezelés azután megegyezik a többi 
borokéval. Különös gondot kell azonban for-
dítani a feltöltögetésre, mert a törkölybor, 
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mely már természeténél fogva kevesebb alkohol-
tartalmú, hamar megvirágosodik. Nyárig azon-
ban jól eltartható s akkor a nagy melegekben, 
aratás idején, munkásbor gyanánt igen jó 
hasznát vehetjük. 

Természetes azonban, hogy a bortörvény 
szigorúan tiltja a törkölybornak más, nem-
törkölyborral való összekeverését. Még a jel-
zésre nézve is előírja többek között a bor-
törvény, hogy „a törkölybort vagy gyümölcsbort 
tartalmazó minden hordónak kifelé álló 
fenekén, vízzel le nem mosható s a hordó 
színétől feltűnően elütő festékkel, a hordóra 
festett (de semmi esetre sem krétával jegyzett 
vagy írt) és könnyen olvasható „TORKOLY-
BOR", illetőleg „GYÜMOLCSBOR" jelzéssel 
keh ellátva lennie." 

„Ha az illető hordó űrtartalma tíz hekto-
liternél nem nagyobb, akkor az előírt jelzést 
alkotó betűknek legalább hat centiméter maga-
saknak és legalább egy centiméter vastagoknak, 
a tíz hektoliternél nagyobb hordókon pedig 
legalább tíz centiméter magasaknak és legalább 
két centiméter vastagoknak kell lenniök"' 
(Végrehajtási Rendelet 5. §-a.) 

(Raffna.) Gy&ry Elemér. 

(ivóaviiövények. • Ot • 
Laib és Várady (Böős, Pozsony megye) gyógy-

szerészek gyógynövénytelepének 1907. évi ter-
melési jelentéséből tájékoztatásul a következő-
ket hozzuk a gyógynövények termelésével 
foglalkozó t. tanítók szíves tudomására : 

1. Absynthium gallic. Nagy termést ad s ez 
indokolttá teszi termelését, miután igen szerény 
igényekkel bír. Nagy mennyiségekben értéke-
síthető. A kultivált absynthiumnak levelei 
nagyobbak és értékesebbek, illóolaja is becses. 

2. AltJiea offic. Fekete, homokos talajban, 
jó erőben lévő földben, cölledai mód szerint 
termelve, kitűnően bevált. Gyökérképződés bő, 
egyenes és vastag. 2 éves gyökerek húsosak, 
puhák s ősszel lesznek szedetve. Levélképződése 
gazdag, s kivált külföldön keresett virágai is 
jól értékesíthetők. 

3. Angelica offic. Magról való termelése nem 
ajánlatos, mert a magvak csíraképessége na-
gyon hiányos, 1 év múlva teljesen megszűnik. 
Tavasszal elültetett gyökerek jól megeredtek 
s kivált árnyékos, hűvös helyen szépen dísz-
lenek. Lelevelezés által gyökere nagyra ne-
velhető. 

4. Carum, carvi Holland., melynek termelé-
sétől gazdáink még idegenkednek, éghajlatunk-
nak megfelel és jó termést ad, 12 métermázsát 
hektáronként. Tavasszal eke után eltett rászák-

kal beültetett terület, dacára a májusi száraz-
ságnak, mind megeredt s jövőre koraibb ter-
més várható. Illóolaj-tartalma 5'5%> volt. 

5. Carduus benedictus. Korán vetett kevésbé 
sikerült, míg a májusi vetés már eddig a má-
sodik termést adja. Külföldön nagyon keresett 
drogua és tekintve a magnak kitűnő csíra-
képességét és a növény gyors fejlődését, ter-
melése biztos s így ajánlható. Kitűnő hézag-
pótló növénynek bizonyult ott, hol egyes mag-
vak ritkán keltek, avagy évelő növenyek ki-
fagytak. 

Ára à 100 kg. 60 K. 
6. Coriandrum sativ. Korai vetés csak lassan 

fejlődött és hiányosan, míg a későbbi annál 
szebb és bővebb termést adott. A magvak 
kézzel való szedésétől teljesen eltértünk. Kellő 
időben aratva, féléretten kis kévékbe kötve 
és utóérésnek átengedve, époly szép árut ka-
punk, mint az azelőtti, sokkal drágább módon. 
— A coriander nagyon keresett, különösen a 
mi spanyol eredetű magunk, melyből 2000— 
5000 kg. megy ki külföldre. 1905-ben 75 
korona volt az ára 100 kg.-ként. 1906-ban 
30—40 korona. Az idei ár még bevárandó és 
korai eladástól óvakodjunk, miután áremelkedés 
remélhető. Termett kat. holdanként 10 mm. 

7. Calendula offic. Könnyen termelhető nö-
vény, szépen szárított szirmai kelendők és jól 
értékesíthetők. Virágzása késő őszig tart. A 
szirmok szedését kis gyermekek is elvégezhetik. 

8. Calamus aromat. Termesztése egy lassan 
folyó patak mentén jól sikerült, de a vadon 
szolgáltat elég olcsó anyagot, úgyannyira, hogy 
annak termelése nálunk csak kísérletként 
történik. 

9. Chamomüla vulgáris. Termését a májusi 
3 heti szárazság megrontotta ; virágai nem 
fejlődhettek ki szépen. 70 százalékkal keve-
sebb termett, mint az azelőtti évben. S emiatt 
kevesebbet is ekszportálhattunk. (4000 kg.-ot.) 

10. CamomiUa rom. Termelése magról nem 
sikerült, kísérletezés olaszországi tövekkel 
folytatódik. 

11. Chamomüla citr. Bő termést adott. Nálunk 
nem igen keresett, inkább illóolaj-gyártásnál 
játszik szerepet. Csak korlátolt mennyiségben 
termelendő. 

12. Foenum graecum. Közepes termést adot t ; 
a marokkói árú olcsósága ezen cikk termelé-
sének rovására van. 

13. Foeniculum rom. 10 évi praxisunk után 
az idén történt meg először, hogy a gyökereket 
a hosszú tél kifagyasztotta. Ez indokolttá tette 
a morvaországi módszert: a gyökereknek ősszel 
való kiszántatását, vermekbe rakását és tavasz-
szal eke után való elültetését. A kora tavasszal 
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vetett mag jól kelt ki, a növények már eddig 
levirágoztak és a mag szépen fejlődik. Zölden, 
de kitejlődötten szedett és szárítóban szárított 
árú nagyon keresett cikké lett, s a jóhírü 
szászországival egyenlő rangra emelkedett, 
habár még árban nem foglalta el ugyanazt a 
helyet. Nagyobbszemü foeniculum Ausztriába 
exportáltatott, míg a kisebbszemü illóolaj-
gyártásnál lett értékesítve, 4 ' 5% illóolajat 
szolgáltatván. 

14. Hyssopu- officinalis. Háromszori vágása 
az idén is biztos. A szép árú elég jól értékesít-
hető. Bő termést szolgáltatott, ami indokolttá 
teszi árát, mely 40—50 kor. à 100 kg. 

15. Iris florentina, olaszországi gyökerek, 
dacára a hosszú útnak, jól megérkeztek s elül-
tetve, szépen fejlődtek. 

16. Liquiritia itcdica gyökerek jól meg-
eredtek, szaporítás az ősz folyamán gyökér-
részekről történik. 

17. Levisticum officinalis. Termelése árnyékos 
helyen bevált, 2 éves gyökerek 250—300 gr. 
súlyt értek el. Mérsékelt mennyiségben ter-
meszthető. 

18. Majorana hart. Ifnng. Közepes jó ter-
mést adott. Háromszori vágás várható. Szép 
zöld árú, szár nélkül keresett. Ára à 100 kg. 
80—100 kor. 

19. Malva arborea levirágzott. Közepes jó 
termést adott. Szépen szárított, kehely nélküli 
árú állandóan keresett. 1—2 hold termelése 
mindenkor ajánlható. Szárítása nagy figyelmet 
és berendezést igényel. 

20. Melissa citr. Első vágása színre nézve 
hiányos árút szolgáltatott. Kedvezőtlen időjárás 
szárítását befolyásolta. Forszírozott termelését 
jogosítja a nagy kereslet, amely főleg leveles 
árú iránt mutatkozik. Illóolajtartalma friss 
állapotban desztillálva 0 ' 4 ° / o volt. 

21. Mentha crispa. Jó közepes termést adott. 
Sürüen beültetett területre nem ajánlatos. 
A növények főleg szárba mennek s kevés 
levelet produkálnak. Ily árúnak értéke is kisebb, 
s nem keresett. Legajánlatosabb a német mód-
szer. Évről-évre eke után átültetni sorba a 
gyökereket, sűrűre, de kellő sortávolságban. 
A beültetett területtel arányban kell a szárító-
helyiségben is lenni, mert a nem szép zöld 
mentha crispa alig értékesíthető. Termesztése 
csak korlátoltan történjék. Illóolajtartalma 
1-5—2% volt. 

22. Mentha piperita. Vidékünkön jól meg-
termett és nagyon keresett volt. Korlátlan 
mennyiségben termelhető, de csak úgy, ha kellő 
szárítóhelyiséggel rendelkezünk, miután csak 
a szép árú bír értékkel és fizeti a termelési 
költséget. A szép magyar árú immár kedvelt, 

külföldön is keresetté vált, úgy, hogy thüringiai 
kereskedők is szívesen fedezik vele hiányukat. 
Termelési módozata ugyanúgy történjék, mint 
a fentemlített mentha crispáé, s ennél is több 
levélre törekedjünk, mint szárra. Ha pedig 
igen szárba ment a növény, akkor csak a zöld 
levelekig kell vágni a szárt, a megmaradt 
száron annál inkább nőnek mellékhajtások, 
melyek előbb adják a második vágást. Saját 
gyártmányú borsmenta-olajunk kitűnőnek bizo-
nyult és kedveltté vált. 0-5—2—2'5% illó-
olajat adott. 

23. Rutha graveólens. Magról jól kelt. Mű-
trágyázás iránt hálás volt. A fiatal növények 
gyakori kapálás mellett szépen fejlődtek. 1 éves 
növények jó hozamot szolgáltattak. Termelése 
korlátolt mennyiségben ajánlható, mert minden-
kor jól értékesíthető. Két vágást ad, szárítása 
nem oly kényes és gyorsan történik. 

24. Salvia offic. Magról szintén jól kel. 
2 éves növények jó termést adnak. Értékesítése 
nagy mennyiségekben nehéz, miután nagy a 
kínálat, s ebből a gyógyászatban kevés kell. 
Droguisták az olcsó, vadon termő dalmát zsályát 
hozzák forgalomba, a kerti zsálya rovására. 
Mert míg a dalmát zsálya à 100 kg. 20 kor., 
a kultivált herba salviae még 50 koronáért 
sem kelt el, ami termelését ezen oknál fogva 
kérdésessé teszi, miután már úgyis túl-
produkció van. 

25. Thymus, vulg. A leglaposabb földben is 
jól állotta a telet. Másodszori vágása folyamat-
ban van. Keresett, bőven termő növény, melynek 
szaporítása gyökosztás útján történt. 

26. Saturcia hort. Amilyen lassan fejlődött 
májusi eső hiányában, oly gyorsan fejlődött a 
júniusi esőzések után. 3 vágás várható. Kitűnő 
csíraképességü magja után vetésekre nagyon 
ajánlható. Korlátolt mennyiségben értékesíthető ; 
nem annyira mint gyógyszer, hanem mint 
konyhafüszer keresett cikk. 

27. Rosa centifolia. Telepünk idei termése 
még csekély volt, de igen jó minőségű. Szaporí-
tása folyamatban van. 

28. Valeriana célt. Vadon termő gyökerek 
átültetése megmunkált földbe érdemes. Ezen 
mód szerint igen szép és becses munkát 
nyerünk. 

A vidéki gyógynövényszárításnak a gyakori 
esőzés nagy ártalmára volt. Első, rendes árú 
nagyon kevés kei-ült piacra, ami részben a 
hiányos és felületes szárításnak is tudható be. 
Nagyon ajánlatos a gyógynövénytermelöknek 
elsősorban szárítóhelyiségről, keretekről gon-
doskodni s csak akkor nagyobb termeléshez látni. 
Beváltatott gyárunkban eddig 10.200 kg., 
de még kétszerannyi várható. Hátra lévén a 
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coriander és foeniculnm és az évelő nö-
vények második és harmadik vágása. 

* 

Termelésre ajánlhatók: angelic agy ökér, Car-
duus benedict., calendulavirág, német kakukfü, 
foeniculum, malva arborea, majoranna, rosa 
centifolia, rutha hortens. és sáfrán. Magvakat, 
gyöksarjakat szívesen felajánlanak beszerzési 
áron (a beszolgáltatott termés árából levonva). 

Nagy kereslet volt kamilla, maszlaglevél, 
maszlagos nadragulyából, papsajtlevél, bodzafa-
virág, ezerjófű, ökörfarkkóróvirág, cicfarkkóró 
virágostól, pipacsvirág és pemetefűből, mely 
féleségek ekszport-droguákat képeznek s ezért 
azokat gyűjteni érdemes. (*) 

Noveinberhavi teendők a méhé-
szetben. 

Lassan, feltartóztathatatlanul közéig a rideg 
tél. A metsző, hideg északi szél lassan elher-
vaszt minden növényi életet s méheink lassan 
egészen beszorulnak szűk lakásukba. Ha e hó 
elején itt-ott egy félreeső védettebb zugban 
vagy völgyhajlásban kidugta félénken színes 
kelyhét egy elkésett virágocska, azt a kedve-
zőbb meleg napokon szívesen körülzsongják 
méheink s örömmel hordják haza azt a kevés 
mézet s virágport avagy kaptáraik réseinek 
betömésére ragasztóanyagot, mit elvétve itt-
ott találnak. Később már a haldokló termé-
szet ez utolsó hírnökeit, e megkésett árva 
virágocskákat is leperzseli a kemény dér. Vé 
kony jégkéreg borítja már a reggeli órák-
ban a víz felületét, a fokozódó hideg mind-
jobban fészkükhöz köti máskor a virradatot 
is oly türelmetlenül váró kis munkássereget ; 
most már csak a kedvező meleg, verőfényes 
déli órákban repülnek ki, nem is annyira a 
munka, mint a kitisztulás kedvéért. Nagyon 
előnyös, ha méheink minél hosszabb ideig 
tudnak kirepülni, mert annál könnyebben néz-
nek elé a hosszú tél viszontagságainak. Már 
ezen szempontból is előnyesebb, ha méheinket 
szabadban teleltetjük, mert minden kedvező 
időt fel tudnak használni a kirepülésre s tél 
utolján is, a nem várt első kedvezőbb meleg 
napon, megtehetik tisztuló kirepülésüket, míg 
a zárt helyen betelelteket bajos ily hirtelen 
felhordani s újból visszavinni. Ezen fontos ok-
ból tehát — ha méheinket mégis zárt helyen 
akarnók áttelelni — ne siessünk méheinket 
téli szállásukra vitetni, amíg csak az állandó 
rossz idők be nem következnek, hagyjuk künn 
a szabadban törzseinket. 

Hogy a méhek jól kitelelhessenek, szükséges, 
hogy jó, melegtartó kaptárakban legyenek s ne 

legyen azokon semmi nagyobb hézag, hol a 
metsző téli szél behatolhat fészkükhöz. A mé-
hek jól kibírják az erős hideget is, azért mégis 
óvni kell őket a szélsőségektől, mert nincsen 
prémes bundájuk, mint a rengetegben levő 
vadállatoknak. A nagyfokú hideget szélcsendes 
időben egész jól kiállják a méhek, de már a 
szél iránt igen érzékenyek s azért az ellen 
lehetőleg védjük őket, mert a szél folyton 
nyugtalanítja őket, emiatt több mézet fogyasz-
tanak s ha hosszan tart a tél, igen könnyen 
megkapják a vérhast. Ajánlatos tehát, ha a 
rüplyukak elé a szél behatolásának meggát-
lása céljából védődeszkákat erősítünk fel, úgy 
azonban, hogy ez a levegőnek szabad beha-
tolását ne akadályozza. Az időjárás szeszélyein 
kívül a téli időben főleg arra legyen gondunk, 
hogy méheink a legteljesebb nyugalomban 
legyenek s ezért kerüljünk mindent, ami őket 
zavarná. Emellett minden ellenséget tartsunk 
távol a kaptártól ; áll ez főleg az egérre és 
különösen a törpe cickányra, melyek, ha a 
kaptárba bejuthatnak, ott a méheket rágcsá-
lásukkal, járkálásukkal folytonosan nyugtala-
nítják, a kaptárt kiállhatatlan bűzössé teszik 
s emellett az egész lépépítményt összeroncsol-
ják s hosszú télen nemcsak a viaszépítményt 
és mézet, hanem még a méheket is teljesen 
felemésztik. Ügyeljünk tehát arra, hogy a röp-
lyukak jól elszükítve legyenek, nehogy azokon 
idegen ellenségek beférkőzhessenek, az egere-
ket pedig zajtalanul működő fogókkal pusz-
títsuk el ; macskát méhesbe ne eresszünk be, 
mert ezek ugrándozásukkal még több bajt 
okoznának. Nem ajánlhatom a künn, szabad-
ban hagyott kaptárakat szalma- vagy tengeri-
szárkévékkel beborítani, mert ezekben az ege-
rek jó védelmet találnak s alattuk könnyen 
átrágják még a kaptár oldalát is s így hatolnak 
be a családhoz. Cinkék, harkályok, szarkák is 
sok bosszúságot és bajt okoznak kopogtatá-
sukkal a méhesben, sőt mivel a harkály erős 
csőrével és fűrésznyelvével oly nagy lyukat 
képes vágni a kaptáron, amelyen a kaptárba 
is bejuthat a kedves, gyenge rovarcsemegéért, 
ezért ezeket riasztgassuk el a méhes közelé-
ből, de a vaklövésektől tartózkodjunk, mert 
ezekkel is igen zavarjuk méheink nyugalmát. 

Az elsoroltakra való gondoskodás mellett 
legyen gondunk arra is, hogy elhasznált s 
megromlott méhészeti eszközeink, kaptáraink 
a hosszú téli estéken apránként kijavítva, a 
hiányzók pótolva legyenek s ha ezekkel is 
rendben leszünk, úgy a következő hónapokban 
lesz alkalmunk kaptárainkat újakkal is szapo-
rítani, melyek mindig olcsóbbak s talán job-
bak is, mint amelyeket készen veszünk. 

M. jtf. 
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Klima-képek. 
Aminő csodaszép Krim délpartjain Yalta és 

Livadia : annyira szomorú a hegység északi 
háttere, mind sivárabban ereszkedik le és megy 
át a sós síkságba ; ki-kipúposodik itt-ott egy-
egy vöröses domb belőle, de sem rajta, sem 
körülötte élet nincs. A félsziget emez erős 
ellentétét a klima hozza létre ; az északi oldalt 
száraz, hideg szelek járják, a délit a tengerről 
jövő vízpárás, enyhe légáramlat. Krim déli 
partja a legszebb Déleurópája egész Orosz-
országnak ; nem is áll az hátrább a Genovai 
öbölnél, csak rövidebb. Hogy az orosz gazda-
gok nem mind mennek oda telelni, oka az, 
hogy ott hiányzik a rivierai, sanremói és a 
nizzai telelő közönség. 

Angliában úgy tapasztalták, hogy 1824 óta 
nem volt annyi eső, mint 1903-ban és meglepte 
a megfigyelőket, hogy épen a sok és nagy esők 
esztendejében bámulandó kevés volt a halálo-
zás. Naponta 6 cm. lett volna az esőréteg-
magasság, egyenletes eloszlás mellett. Azt 
hiszik, hogy az eső a levegőt úgy kimossa, 
mint a víz a szennyes ruhát és ezen alapon 
egészségesebb is a benne való lélekzés. 

Nem hiába fekszik Berlin az északnémet 
síkon, de sok tüzelő is kell ott az északi 
hideg szeleknek kitett tájon; már 1869-ben 
4.176 millió tonna kőszenet, kokszot, 90.350 
öl tőzeget, 178.000 öl tűzifát fogyasztott, 
pedig sok takaréktűzhelyet már petróleum-
használatra is berendezett a lakosság. 

Wald és Wedell turisták írják az északi 
sarkkörön belül fekvő Skandinávia-részletről, 
hogy ott június hónapban elvesz az ember 
időbeli minden tájékozása ; nem tudja, mikor 
van reggel, dél, est, éj. Aludni alig bírtak a 
folytonos nappali fényben. Az ottlakók is a 
munkát, evést, alvást akkor végzik, mikor a 
szükségessége fölmerül. Az egyik ebédel, a 
másik erdőre megy, a harmadik végignyújtózik 
a leterített iramszarvasbőrön és alszik föl-
öltözve. A tyúkok kapargálnak, a gyermekek 
játszanak, a cselédek pokrócot vernek éjfélben. 
Mikor rájuk esik az álom, félrevonulnak aludni. 
Ennek a klimahatásnak következménye az, 
hogy elmaradozik emberen, lakáson az idő-
szerint rendesen visszatérő mosdás, tisztogatás. 
Nehezebb a sors decemberben, az örök sötét-
ségben, melynek súlyát a holdvilág, a hó, a 
sarki fénv mérséklik valamennyire. 

A hosszú, 24 órás nappalok örömünnepe a 

Szentiván (jún. 24.) nap, de akkor is meg-
történik elég gyakori esetben, hogy köd borai 
a látóhatárra. A messze földről jövő turisták, 
akik éjféli napot óhajtanak látni, legörömes-
tebb az Avarsaxa hegyre mennek föl éjjel 
11 órakor és ott lesik éjfél után 1 óráig a 
szép tüneményt, de méltán esik rosszul nekik, 
ha a hosszú út (Haparandától 15 mértföld) 
után köddel telt zsákba kell nézniök. 

Barrents hollandus expedició naplója jelzi, 
hogy 1596/97 telén a sarkvidéken a víz, mely-
ben a fehérneműjöket mosták, a ruhával együtt 
elválaszthatatlan és tűznél föl nem olvasztható 
tömeggé állott össze. Grönlandban 1631-beti 
akkora hideget tapasztaltak, hogy az emberek 
kezén megrepedezett a bőr, mintha ostorral 
verték volna azt össze; repesztgette az a hideg 
a sziklákat is. 

Parrv azt írja, hogy mikor a jégbefagyott 
hajójuk fűtött belsejének ajtaja kinyílt, a rög-
tön alakúit gőzfelhő jégkárpittal vonta be a 
deszkafalakat; a kenyér és hús baltával sem 
volt fölaprózható. Kane expedíciója tagjai 
állandóan felhőbe burkoltan jártak, a testük 
párája volt az, mely körülöttük megsűrűsödött ; 
aki a sapkáját megemelte, annak a fejéről 
annyi pára emelkedett föl, mint egy forróvizes 
fazékból. A szempillájuk összefagyott. 

Az 1875/76. évi angol sarki expedició —58° 
C. hideget írt, a Franklin-féle expedició —72" 
G - t . 

Nansen sarki utazó írja, hogy —38° hideg-
ben a víz a ruhán azonnal jéggé, fagy és aztán 
rögtön száraznak hatását kelti. 

A Föld leghidegebb helye, eddigi észleletek 
szerint. Verchojanszk, Kelet-Szibériában, ahol 
többször volt —69 fokos hideg: a Matocs-
kinszár tengerszoros partján a legmagasabb 
hőfok 15°, a legalacsonyabb —70°; igaz, 
hogy az utóbbi 30 év alatt ilyen csupán egy-
szer fordult elő. Verchojanszk vidékén állan-
dóan *vagy tízezer ember él, de ilyen hideget 
csak úgy tud elviselni, hogy tél idején majd-
nem szélcsend van és a levegő igen száraz. 
Kovalik Szergiusz mondotta ezt, az irkucki 
földrajzi társaságban. Viharok tavasszal áll-
nak be. nyáron van délután 30 fok meleg és 
éjszaka sokszor fagy. Nem is igen van ott fa, 
csak fű a rénszarvasoknak, nyulaknak. Ez a 
két állat ott az ember fönntartója. 

Már szeptember elején beáll a hideg, októ-
berben a hó, és kitart májusig, a tél közép-
hőmérséklete —48° C. Onnan északra, Szfagasz-
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tyrban (a szélesség 73" 251 alatt) már —38°, 
Usztjanszkban (70*351) —34°. Ott azon a tájon 
a hó szinte felhőtlen égből hall alá. (Szibéria 
klimájáról bőven értekezik a Rundschau für 
Geographie XXI. 9 8 - 1 0 3 . , 171—175. lap.) 

Jóval délibb fekvésű a Bajkál-tó és mégis 
rendes szánútra használhatja föl télen a szibé-
riai vasútvonal. A végtelen hóval födött jég-
tükör akkor gyönyörű képet tár a szem elé, 
mikor a Nap téli sugarai a hósivatagon végig-
tündökölnek. A tó középtáján vendéglő van, 
sokáig használható az, mert ott a 30 fokos 
hidegek kitartók. De már vasút lerakására 
nem alkalmas a Bajkál-tó jege, mert rianásai 
vannak. 1904. februárban is sok vasutas és 
szállított katona alatt leszakadt a 34.900 négy-
szögkilométer kiterjedésű jégtükör. 

1904 márciusban 300 főből álló angol 
katonacsapat ugyancsak érezte, minő hideg 
ország Tibet. Örökös hó és jég környékezte 
őket, a tisztek sátraikat sziklaodúkban verték 
föl és csak szőrmezsákban, szorosan egymás 
mellé fekve tudtak aludni, a kezüket, lábukat 
hosszú pokrócokba kellett göngyölniük. Reggel 
a teát trágya tüzével főzték, és ha nem tüzel-
tek bőven, jégréteg képződött a forralni való 
vízen. Hajnalokon jéghidegen metsző szél szo-
kott kerekedni, mely finom homokot szór a 
levegőbe, onnan a légzőcsőbe, a ruhák redőin 
át a testre, ami olyan hatást okoz, mintha 
vérszopó állat csípte volna meg ; akinek zsebé-
ben érctárgy volt, égette az úgy, mint a parázs ; 
fegyvert kézbe fogni nem lehetett. 

Az emberi test kifejlődésére, jólétére nézve 
kedvezőbbek a melegebb levegőjű tájak. 

Forró földövön a leány 10—11 éves korban 
megy férjhez, de ennek a kora fejlesztő ég-
hajlat az oka; viszont alig ad a társadalom-
nak 2—3 új tagnál többet a tropikus égövi 
asszony. Sok is ott az elvirágzott, senkinek 
sem kívánatos nő, holott nem rövidebb az élet-
koruk, mint nálunk. Föltűnt ez sok utazónak ; 
nálunk pedig nem öreg asszony a vén asszony, 
okkal-móddal talán meg is csinálják azt, ők 
tudják mikép okos' a dolog. 

De már az mégis sok, ami a Perzsa-öböl 
Bachrain szigetén végbe megy; az évi közép-
hőmérséklet 29 fok R. A július—szeptemberi 
évnegyedet jövevény ki nem bírja. Gyakori az 
eset, hogy napfelkeltekor 30 fok, délután 3 óra-
kor 48 fok, éjjelenként 33 fok a hőség. 

Payta vidékén, Peruban 7—8 esztendőben is 
kimarad az eső, nincs is több kilencféle növé-
nyénél, közöttük hét egynyári, de mélyen gyö-
kerező és a magvaik nyolc évet is kiállnak 
csíraképesen a talajban. A perui gyapotcserje 
ellenben jól díszlik, sőt dús virágot és gyü-
mölcsöt hoz a lakosok javára. 

Van a Napnak a sarkvidéken is annyi mele-
gítő ereje, hogy légtükrözést, délibábot teremt. 
A sarki tengereken járó hajót kékes-fekete 
oszlopok látszanak körülvenni, olyanok, mint, a 
bazalt-képződés. Máskor a levegőben játszó 
jéghegyek számtalan tornyú várost tüntetnek 
föl s bámulatba ejtik a tapasztalt tengerjárót 
is; hogy nem való dolgok, a folytonos alak-
változásukról tudhatni meg, de képnek bámu-
landó szépek. Olykor obeliszkek mutatkoznak 
párosával, egymásra hajlanak s az alattuk 
képződött kapunyíláson habzó folyó tör elő és 
ezek mind szemcsalódás okozta jelenetek, a 
sarki klíma jellemző képei. 

Dr. Servus tanár szerint az igen szigorú 
telek 90 évenként ismétlődnek ; jó szüret min-
den 45. évben van. Erősen havas tél 17 évi 
időszakokban fordul elő; az 1885/86. előjött 
1902/3-ban, ismétlődni fog 1920/21-ben. A leg-
forróbb nyarak a 17 éves időszak közepére 
esnek. Az évek középhömérséklete 1911-ig 
növekszik, azontúl 1920-ig csökken. Aki meg-
éri, megfigyelheti. 

Időjósló szokás Oroszországban a vízszántás. 
Tavasszal teszik azt meg ; a pap megáldja a 
meglábolható folyópontot, az ekét 6 fiatal 
leány vonja, egy öreg asszony kormányozza; 
ha szépen partot érnek, nem lesz vízár abban 
az évben, ellenkező esetben elemi szerencsét-
lenségek várhatók. 

1905-re meleg nyarat jósoltak Európának 
abból, hogy az északsarki jeget igen hamar 
szakgatta föl a déli szelek ereje az év elején 
és így a sarki jégzajlásnak korábban kellett 
lefolynia. Ez az időjóslás be is vált. 

Régi magyar nemesi kúriákon, középületek 
csúcsain csikorgó szélkakas volt az időjósló. 
Nem sóhajtozhatott akkor a legalattomosabb 
szél sem, bogy a kakas észre ne vette légyen, 
be ne jelentette volna, szándékosan készítették 
nyikorgóra. Ma a baro- és thermométer az időjós. 

A mexikói sóstavak erősen zsugorodnak, 
mióta az erdőpusztítás a közelükben erősen 
folyik. Az Antillákon a Trinidad sziget botanikus-
kertjének igazgatósága panaszkodik, hogy az 
eső apránként, de következetesen kimarad. 
1862—1871 közötti 10 évben átlag 1587 mm. 
volt, 1872—1881 között 1570, 1882—1891 
között 1545 min. Es ezt az erdők könnyelmű 
irtásának rója föl következményeül az 1897-iki 
keletű értesítés. 

Málta szigeten Calypso nimfa-barlangjában 
hajdan 4 patak csörgedezett, mikor még erdős 
volt a „föld virág"-ának nevezett sziget; a 
patakok szülője, dajkája a felhő, amely áldását 
a földre hullatja, ma ritkább ott. 

1901 március 10-én csodaeső volt Szicíliá-
ban és Dél-Itáliában. Palermo fölött vörös 
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felhő mutatkozott, déli szél hozta ; a belőle 
aláhullott csöppek vérszínűek voltak. így volt 
Napoliban is. Tudták a hozzáértők, hogy a 
Szahara vörösfövényes sivatagjairól érkezett a 
színesítő anyag. Rómában a sirokkó-széltől 
hajtott felhők már sárgás színűek voltak. 
Keleti Stájerországban a havat festette meg 
vörösessárga színre. 

Portugáliában „fehér eső"-nek nevezik a 
hópehelyhullást, mivelhogy a tengerparton nem 
gyakori Jelenség. Volt azonban már ott fekete 
eső is. Evek előtt a déli szél sodorta oda, ami 
vasas, sötétszínű ásványi részeket a Szahará-
ban szárnyaira szedett. A csodaesőkben elő-
forduló szerves anyagok némelyikéről szó volt 
„Az Időjárás" 1907. évf. 104—105. lapján. 

Küldöttek próbákat az itáliai véres eső üle-
dékéből Stuttgartba, dr. Müllerhez, aki meg-
állapította előbb azt, hogy abban a homokban 
lisztfinomságú kvarcszemek vannak, vasérc-
nyomok és szilikátok ; másodszor kiderítette, 
hogy teljesen megegyezik az üledék a Szahara 
homokjával, közöttük csak az a különbség, 
hogy a sivatag homokja öregszemű, ez pedig 
lisztneműen finom volt. Grácban március 11-én 
jelentkezett az, de áthatolt ugyanakkor Herce-
govinába és Boszniába is. 

A Rubia-hajó 1903 február 22-én Gibraltár-
ból Algírba mentében porfelhő közepette 
haladt a nyilt tengeren. Délelőtt vette az 
körül és csakhamar tetemes porréteg rakódott 
le a hajó fedélzetére. Igen meleg délkeleti 
szél hozta. A Sparta nevű portugál hajó, amely 
februárius 21-én Lisboából Maranhaoba (Bra-
zília) ment, az európai parttól 400 mérföld-
nvire, sűrű sárgás porfelhőbe jutott s 12 óra 
hosszat haladt benne. A Numidia-hajó februá-
rius 24-én érkezett Montevideoból Madeirába 
és útja utolsó 1 és fél napján oly sűrű por-
felhőben haladt, hogy miatta látni alig lehetett 
és csak folytonos jeladásokkal folytathatta 
útját. Hunusz István. 

Gazdasági Tanácsadó. 
K. E. Zemplén-Csabócz. A borsó a leg-

kitűnőbb takarmányfélék egyike, amely átlag-
ban 22'5 Vo fehérjeanyagot, 3 % nyers zsírt és 
52'5% légenymentes anyagot tartalmaz. Tehát 
a táparány meglehetősen szűk. Könnyen emészt-
hető, s ha nem egészben, hanem zúzva eteti, 
továbbá, ha nem magában, hanem szalma, 
pelyva vagy szálastakarmány szecskájával eteti, 
akkor elsőrangú hizlalótakarmányt képez. 
Azonban vemhes állatokkal etetni nem sza-
bad. mert könnyen okoz felfúvódást, s így 
esetleg elvetélést is. Hízó sertéseivel tehát elő -
nyösen etetheti a borsót, s csakis a hizlalás 

utolsó heteiben etessen borsó helyett árpát 
vagy kukoricát és pedig azért, mert úgy a 
húsnak, mint a zsírnak a borsó is, mint álta-
lában a hüvelyesek, kesernyés ízt adnak. — 
R. Gy. Alsóvidra. 1. A kérdéses méhkaptár 
megszerzése végett forduljon közvetlenül az 
orsz. magyar méhészeti egyesülethez. (Buda-
pest, IX., Imre-utca 4. sz.) A földmív. miniszter 
ugyan szintén ad méhkaptárt és méhészeti esz-
közöket, de csak korlátolt mennyiségben. A 
kérvényt, amelyre 1 koronás bélyegjegyet kell 
tennie, bármikor benyújthatja felettes hatósága 
útján. — 2. A baromfi óvantaga elleni véde-
kezés, az állat különös életmódja miatt, rend-
kívül nehéz és állandó kitartást igényel. Ahol 
az óvantag már elszaporodott, mint pl. a t. 
cím által felhozott esetben, ott a baj ellen 
egyéb orvoslás nincs, mint a fertőzött ólat 
földig lerombolni s minden részét úgy meg-
semmisíteni, hogy azzal elpusztuljon az óvan-
tag is. Az ól fás részeit óvatosan szét kell 
szedni, hogy bontás közben az óvantag szana-
szét ne hulljon, azután az ily szétbontott része-
ket nyilt és tűzveszélytől ment helyen az utolsó 
darabig el kell égetni. Ugyané tűzbe kell dobni 
az ól falának tégláit is, amelyek azonban kellő 
áthevítés után ismét felhasználhatók. A vako-
latot stb. anyagot pedig 1 méter mél_. ségre 
el kell ásni. Az óvantagos baromfiakat olajjal, 
petroleummal vagy sertészsírral be kell kenni, 
mert ettől az óvantag elpusztul. A szénkéneg 
alkalmazását tűzveszélyessége és robbanó ha-
tása miatt nem ajánlhatom. — M. T. Szilágy. 
A bornak kétféle megtörését különböztetjük 
meg. A rosszabbat a bor megfordulásának 
vagy rothadásának is nevezzük, és e baj ellen 
ezidőszerint orvosszerrel nem rendelkezünk, sőt 
még okát sem tudjuk; a nem veszedelmes, 
csak alkalmatlan (barna) megtörés rendesen 
bizonyos anyagok élenyülési termékeinek ki-
csapódásán alapul és rendszerint — mint pl. 
valószínűleg a jelen esetben is — iskolázatlan 
borokon észlelhető. Ezen segít a gondos derí-
tés és a többszöri lefejtés, valamint esetleg a 
szeszezés és pasteurözés is. A derítőszerek közül 
jók a közönséges zselatin, amelyből egy hekto-
literre 12 —15 grammot vehet és a közönsé-
ges tyúktojás fehérje, amelyből 60 liter borra 
egy tojás fehérjét szokás számítani. — Szőlész. 
Szikes talajon nehezen megy a szőlőmívelés, 
de megkísérelhető. A megadott viszonyok kö-
zött ajánlható borfajták : a bakator, az olasz 
rizling ; a csemegefajták közül a chasselasok. — 
K. J. Szolnok. Ha a száraz földjét csak vala-
mennyire kielégítően is megmunkálhatja, min-
denesetre jobb lesz mostya száraz földbe el-
vetni a búzát, mert az most a száraz, rögös 
földön csak az őszi esőzések után kel ki, 
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amely már soká nem késhetik. Jobb tehát, 
ha a mag már most a földbe kerül, mert az 
őszi esőzés bekövetkezése után úgylehet már 
nem is jut hozzá a vetéshez, vagy pedig sáros 
földbe kell azt vetnie. Ha azonban a fel-
szántandó talaj túlkemény, úgy a szántással 
várni kell a talaj jó átázásáig, és ha csak 
nagvon későn vethetne inkább tavaszi sabo-» • • 1 nát vessen őszi szántásba, őszi gabona helyett. 
— 1,. M. Mihályfa. A kötött agyagtalajú rét 
műtrágyázásánál elsősorban is a foszforsavat 
kell figyelembe venni, mely célra a műtrágyák 
közül a Thomassalak alkalmazható. Igaz, hogy 
a kötött talajok általában véve kevésbé hálál-
ják meg a káliumtrágyázást, de ép réteken 
akárhányszor kitűnt ezeknek haszna is. Kívá-
natos lenne ezen oknál fogva a rét egy részén 
Thomassalakon kívül káliumtrágyát is adni és 
az eredményt figyelemmel kísérni. Thomas-
salakból kat. holdanként első ízben 300 kff.-ot Ö 
kellene adni s azután kétévenként 200 kg.-ot. 
A káliumtrágyák közül a 40%-os kálitrágya 
alkalmazása lesz helyénvaló és pedig kat. hol-
danként első ízben 100 kg.-ot számítva, később 
— ha alkalmazása előnyösnek bizonyulna — 
kétévenként 70—80 kg. is elegendő. A két-
féle trágya, egymással összekeverve, késő ősz-
szel kerülhet kiszórás alá. Megjegyzendő, hogy 
a réten, különösen ha legeltetve lesz, a nitro-
géntrágya alkalmazása is igen indokolt, mely 
célra kat. holdanként 35—40 kg. chilisalétrom 
korán tavasszal, 20—25 kg. az anyaszéna le-
kaszálása után szórandó ki. Fölteszem azon-
ban, hogy a legeltetés csak ősszel történik, a 
tavaszi legeltetés pedig egyáltalán mellőztetik. 
— Sz. J. Déva. A földmívelésügyi miniszter 
az állami facsemete-kertekből az 1908. évi 
tavaszi és őszi erdősítésekhez szükséges cse-
metekészleteket a következő föltételek szerint 
•osztja ki a folyamodó birtokosoknak : a kopár 
és vízmosásos területek beerdősítésére kért 
csemetéket teljesen ingyen adják, a folya-
imodónak csupán a csomagolási, vasúthoz szál-

ítási (ezrenként egy korona) és vasúti szállítási 
költségeket kell megfizetni. Kisbirtokosoknak 
kivételesen, méltánylást érdemlő esetekben — 
melyekről az illetékes állami erdőfelügyelőség 
tanúskodik — lakóhelyéhez legközelebb fekvő 
vasúti állomásig teljesen díjtalanul szállítják 
el a csemetéket. Az esetben, ha a fenti erdő-
sítések céljaira szükséges csemeték kiszolgál-
tatása után is marad fenn készlet, másféle 
erdősítési célokra is adnak ki csemetéket, de 
csupán az átlagos termelési költségek, csoma-
golási, vasúthoz szállítási stb. díjak megtérí-
tése mellett. Kisbirtokosoknak méltányos ese-
tekben az árból 50 százalékot elengednek. 
E tárgyban a kellően felszerelt kérvényeket 

december hó 15-ig kell az illetékes erdőfel-
ügyelőséghez beterjeszteni. — K. A. Beodra. 
Baltacímet egy évre vetni nem érdemes, mert 
vetőmagja sokba kerül és a 2—3-ik évben 
adja a legnagyobb termést. A baltacímet tavasz-
kor kell tavaszi gabona, mint védőnövény közé 
vetni. Vethető ugyan tavaszkor őszi gabona 
közé is, de csak hántolt mag, mert a hámo-
zatlan magot nem lehet a kellő mélységbe 
aláboronálni. A baltacímet az első évben le-
geltetni nem szabad, a második és harmadik 
évben pedig az anyaszéna levágandó és csak 
a sarjú legeltetendő. — T. J. Szt Imre. Leg-
helyesebb eljárás lenne az istállótrágyát az 
ősszel megszántott földre télen át kihordatni, 
ott elteregetni s jövő tavasszal leszántani. 
Ennek a többek között meglenjjp az az előnye 
is, hogy az elteregetett trágya alatt a föld 
lassabban száradna ki tavasszal s így a tavaszi 
szántás, ha elkésetten adatik is — ami az 
ugaroló szántásnál valószínű — jó, omlós föl-
dön lenne eszközölhető és a trágya könnyen 
és tökéletesen lenne leszántható. Amennyiben 
a trágya télen át a szántatlan földre hordat-
nék ki — amely eljárás, t. i. az őszi szántás 
elhagyása, nem helyes — akkor tavasszal az 
első szántást középmélyre kell adni, a második, 
keverő szántást teljes mélységre, a vetőszán-
tást pedig keskeny forgatással ismét csak 
középmélyre. 

Gazdasági irodalom. 
— A derecskei önálló gazdasági nép-

iskola ismertetése 1901 — 1907. címen tar-
talmas, 6V4 ív (100 oldal) terjedelmű füzet 
jelent meg az iskola vezetője : Geher Lajos 
áll. gazd. szaktanító összeállításában. Jelen mű 
az első dolgozat, mely a külön szaktanítós 
gazd. ismétlő-iskolák, különösen pedig egyik 
legrégibb s jól működő ilynemű iskola : a 
Biharderecskeinek részletes leírását tartalmazza. 
Az iskola működését különben kartársaink 
lapunk útján eléggé ismerik. Az ügyesen 
összeállított könyvet több fényképmelléklete, 
valamint térkép- és épületrajzai igen becsessé 
teszik azok előtt, kik gazd. ismétlőben taníta-
nak ; községeknek pedig, melyek ilynemű iskola 
felállítását tervezik, úgyszólván nélkülözhetetlen 
kézikönyv. Kezdve az iskola keletkezésének 
történetétől a tanítandó anyag, növendékek, 
a gyakorlati területek teljes üzemtervei, leltár, 
költségvetés, vagyonkimutatás stb. stb. fel 
vannak ölelve s mondhatni, minden tanító- és 
tanügybarátnak élvezetes és felette hasznos 
olvasmányul, valamint becses kútforrásul szolgál-
hatnak. Olcsósága pedig (ára csupán a nyomdai 
költségeket fedezi) lehetővé teszi, hogy minden 
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ismétlő-iskolai tanító és tanítónő megszerezze 
s a belőle meríthető tanulságokat saját viszonyai 
között haszonnal értékesítse. A műből a minisz-
térium 300 példányt rendelt. Iskolák- és taní-
tóknak 1 korona. (Magánegyéneknek 20 fill, 
portó is fizetendő.) Kapható : a Gazd. nép-
iskolában, Bihar-Derecskén. 

V e g y e s e k . 
— Mintaszüretek. Darányi Ignác föld-

mívelésügyi miniszter borvidékenként az állami 
szakközegek vezetése alatt mintaszüretek tar-
tását határozta el, amelyeket évenként felváltva 
más-más olyan helyen fognak rendezni, ahol 
azokra legnagyobb szükség van s ahol leg-
könyebben s minél több termelőnek és szőlő-
kezelőnek nyújtható alkalom arra, hogy a 
mintaszüreten részt vehessen s a helyes szü-
retelésre vonatkozó ismereteket gyakorlatilag 
elsajátíthassa. Ebben az évben 12 helyen 
tartottak mintaszüretet, még pedig Egerben, 
Bihardiószegen (a vincellériskolával kapcsolatos 
jankafalvi állami szőlőtelepen), Kecskeméten, 
Ménesen, Pozsonyban, Tarczalon, Pécsett, Mis-
kolczon, Beregszászon, Tapolczán, Nagyenyeden 
és Czelnán. 

— A szarvasmarhák csontlágyulása. Egy 
gyakori betegség a szarvasmarháknál a csont-
lágyulás, vagyis azon kóros állapot, melynél 
a csontokból a mészsók felszívódnak, s ennek 
következtében a csontok ellágyulván, azok 
elgörbülnek, sőt el is törnek. Leggyakrabban 
találkozunk e betegséggel oly vidékeken, ahol 
a talaj ásványi részekben, tehát főleg foszfor-
savban és mészben szegény, s mesterséges úton 
nem pótolják e hiányt a föld megmívelésénél, 
de ezenkívül nagy szerepet játszik a csont-
lágyulásnál a takarmány hiánya is. A csont-
lágyulás tünetei többnyire csak a baj előre-
haladottabb stádiumában észlelhetők. Ilyenkor 
az állatoknál, különösen a tejelő marháknál, 
de nem ritkán az igásökröknél és növendék-
marháknál is feltűnő a nyalakodási vágy. 
Az állatok feltűnő előszeretettel nyalják a 
jászlat, a falat, a sós és meszes anyagokat. 
A nyalakodási vágyat követi azután az étvágy-
talanság, elannyira, hogy sokszor még a legjobb 
minőségű takarmányt is érintetlenül hagyják. 
Az étvágytalanság folytán az állatok lefogy-
nak, szőrük borzolt és fénytelen lesz. Majd 
később sokat váltogatják állásközben lábaikat, 
egyik-másikat gyakran felrántják, hátukat fel-
púposítják, ürítés közben nagyokat nyögnek, 
feszesen járnak, nehezen kelnek fel. A felkelés 
alkalmával gyakran létrejöhetnek törések és 
rándulások; utóbbi esetben javulás már alig 
remélhető. Az elmondottakból láthatjuk tehát, 

hogy a csontlágyulás elég kellemetlen baj, 
amely ellen védekezni ebből kifolyólag minden 
gazdának saját érdekében áll. A védekezés 
elsősorban a talaj javítására irányuljon. Fosz-
forsavat tartalmazó trágyák alkalmazásával 
sókban gazdagabb takarmányokat nyerhetünk, 
s ez már jelentékenyen segít az állapoton. 
Változtatni kell azután a beteg állatok takar-
mányát ; hüvelyesek, például bab, borsó" igen 
jó szolgálatot fognak tenni. Adhatunk azután 
állatjainknak foszforsavas meszet, vagy pedig 
a takarmány közé preparált csontlisztet, nap-
jában 30—50 grammot. 

— A tojás színe. Az angolok a sötéten 
árnyalt héjú tojásokat különbeknek tartják 
a fehéreknél és jobban fizetik. Az élelmes 
franciák ezt észrevéve, festeni kezdték a szál-
lított tojásokat, amit az angolok jó darabig 
nem vettek észre; jeléül annak, hogy előbbi 
fölfogásuk csak képzelődés volt. Egy szak-
ember leleplezte képzelődésüket, de egyúttal 
kimutatta, hogy a tojás héjának színe mitsem 
igazol. Szerinte a tojás ízletessége függ : a 
tyúkok szabad járásától, változatos élelmétől és 
vasnak avagy húsételnek adagolásától. A vasat 
legcélszerűbb apróra vagdalt spenót alakjában 
adagolni, úgy, hogy most a francia tyúkászok 
szorgalmasan tenyésztik a spenótot tvúktakar-
mánynl. Ugyané célt szolgálja a hereszéna etetése. 

— Lombtold. Aki szereti a virágot, az a 
lombföldre gyakran reászorul. A lombföld 
annál jobb, minél keményebb és minél lassab-
ban növő fának lombjából készül. Legegysze-
rűbben úgy gyűjtjük, ha a fa alatt összehúz-
zuk kupacba a lehullott leveleket és ezeket 
beszórjuk homokkal. Tavaszkor átlapátoljuk, 
úgy, hogy a téli külseje befelé kerüljön. Az 
ilyen kupac őszre, tehát egyéves korában már 
elkorhadt. Csak arra vigyázzunk, hogy r ho-
mokkal nagyon szorosra ne tapossuk, mert így 
begyullad és értékét veszti. 

— Kanári vedlése. Ilyenkor tartsuk jól 
hangyatojással, vagy tojásmorzsával, hogy a 
vedlés rövid tartamú legyen. A madarat óvjuk 
a léghuzamtól és kínáljuk meg sűrűn langyos 
fürdővel. Ha a lábáról nehezen vedlik le a 
bőr, olajozzuk meg és később óvatosan húzzuk 
le ; mert a durva régi bőr az érzékeny új bőrt 
szurkálja s az állatot idegessé teszi. 

Tartalom : A munkásházak. I'app Viktor. — 
Magyarország növénytermelése. Grábner Emü. — Az 
angol sertések okszerű tartásáról. M. Sz. — Törköly-
bor. Györy Elemér. — Gyógynövények. (*) — Novem-
ber havi teendők a méhészetben. M. M. — Klima-
képek. (Tárca.) Hanusz István. — Gazdasági Tanács-
adó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

Felélőn szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. Dubovón az ág. ev., tót tannyelvű isko-

lánál betöltendő a tanítói állás. Jövedelme : 600, szóval 
hatszáz korona egyházi pénztárból. Kiegészítést a 
törvényszabta fizetésig államtól kapott a volt tanító. 
Lakás az iskolai épületben, kerttel. Jelentkezések, 
fölszerelve a törvény követelte okmányokkal, november 
10-ig ev. lelkészi hivatalhoz, Ivánkafalván (Túrócz m.), 
küldendők. (1815—III—3) 

Hernádkaki (u. p. Gesztely) kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 354 korona állam-
segéllyel 800 korona. Egy szoba, konyha, kert (mel-
léképületek nincsenek). 1000 koronára kiegészítést 
kérelmezünk. Pályázatok a ref. lelkészi hivatalhoz 
november 2-ig küldendők. Állás azonnal elfoglalandó. 

(1843—U—2) 
Nagy-Halászra (Szabolcs m.), állami kinevezés 

folytán, kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : 1400 korona, havonként előre fizetve, temetési 
stóla, jó lakás, kert és melléképületek. Kötelessége : 
az egyháztanács által kijelölt osztályoknak a tiszán-
túli egyházkerület tanterve szerinti tanítása, lelkész 
akadályoztatása esetén és kanonikus órákon való 
templomi szolgálatok teljesítése. Most a III—VI. 
osztályt tanítja. Gazdasági ismétlők tanításáért, ha 
oklevele van 200, ha nincs, 100 koronát fizet a köz-
ség. Korpótlék államsegélyből kéretik. Csak okleve-
les, református vallásúak pályázhatnak. Személyes 
jelentkezés előnyös. Kérvények 1907 november 9-ig 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Állás azonnal 
elfoglalandó. (1850-11—2) 

Okleveles tanítónő segédtanítói állást keres, azon-
nali belépésre. Cím: Budapest , Izabella-utca 11., 
földsz. 3. (1863—II—2) 

Róm. kath. okleveles tanítót, tanítónőt, óvónőt vagy 
képezdészt keresek helyettesül június végéig egy 
felső - magyarországi városkába. Ajánlatokat igény 
megjelölésével „Fenyves",poste restante Alsó-Kubin. 

(1845—II—1) 
A homol icz i (Torontál m.) közs. iskolához róm. 

kath. tanító, mint helyettes, bizonytalan időre keres-
tetik. Fizetés : havi 60 korona készpénz, szabad lakás, 4 
köbméter tűzifa, útiköltség oda és vissza. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. (1881—1—1) 

Az a p a g y i református egyház nyugdíjazás folytán 
megüresedett orgonista-kántortanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Fizetése : államsegéllyel, évnegyedes 
részletekben fizetve, 800 korona. 1000 koronáig való 
kiegészítésért egyház folyamodik. Korpótlék : állam-
segélyből. Két szobából, előszoba, konyha, kamarából 
álló lakás, melléképületekkel és 400 • - ö l kert. Orgo-
nistakántori teendőkért külön-alapból évi 300 korona. 
Ismétlő-iskolások tanításáért községtől 40 korona. 
Faiskola kezeléseért községtől 100 korona és az ela-
dott csemeték árának 50°/o-a. Egy öl fa árába 24 ko-
rona. Temetési stóla 40 — 50 korona. Kötelességei: 
Tankötelesek tanítása a tiszántúli református egyház-
kerület Gj tanterve szerint. Orgonista-kántori teen-
dők végzése, presbitérium utasítása szerint. Lelkész 
akadályoztatása esetén és kanonikus órákon isteni-
tisztelet végzése. Községi faiskola kezelése. A szabá-
lyosan fölszerelt kérvények november 16-ig alulírott 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Kezdők 1 próbaévre 
választatnak. Személyesen megjelenők, próbaéneklést 
végezők előnyben részesülnek. A megválasztott úti-
költségét egyház megtéríti. A megválasztott hivatalát 
november 20-án köteles elfoglalni. Apagy (Szabolcs 
m.), 1907 okt. 27. Szabó Aladár, ref. lelkész. 

(1882-1—1) 
Csekély díjazással, gyakorlott, róm. kath., oki. tanító-

kántor segédtanító-nevelőnek ajánlkozik. Cím : N. N., 
tanító. Eger, Irgalmas-zárda. (1883—1—1) 

33 

A német nyelvet tejesen bíró és zenében jártas 
IV. éves tanítójelölt, tanítói vap̂ y nevelői állás keres. 
Cím : „Tanító", postrestant. Kőszeg , Vas megye. 

(1886-1—1) 
A hontbörzsönyi róm. kath. elemi iskolánál 

most szervezett osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma : lakás, mely áll 2 szobából, 1 kony-
hából, 1 kamrából. Hitközség pénztárából 100 korona, 
a többi az 1907-ik évi XXVII. t.-c. értelmében állam-
segéllyel. Kötelessége : az I—H. osztályt vezetni, a 
kántortanítót akadályoztatása esetén helyettesíteni s 
az ismétlő-iskolát fölváltva tanítani. Német nyelvben 
jártasok előnyben részesülnek. Pályázati határidő : 
november 17, amely napon d. u. 3 órakor a válasz-
tás meg lesz tartva. Személyes megjelenés megkíván-
tatik. Az állás azonnal elfoglalandó. A kellően fölsze-
relt folyamodványok főt. Bohnert M. Endre, iskola-
széki elnök címére küldendők. Puchardt Győző, iskola-
széki jegyző. (1891—1—1) 

Minthogy a vezetésem alatt álló kir. javítóintézet-
nél kinevezés folytán a családfőgyakornoki állás meg-
üresedett, folyó évi november hő 1-től 14-ig bezáró-
lag ezen állás betöltése iránt pályázatot hirdetek. A 
családfőgyakornok illetményei : évi 750 korona, havi 
utólagos részletekben és egy egyszobás lakás. Ezen 
állásra zenében jártas, okleveles népiskolai tanítók 
pályázhatnak. A folyamodvány a pályázónak születé-
séről, egészségi és családi állapotáról, hadkötelezett-
ségi viszonyairól, végzett tanulmányairól és eddigi 
működéséről kiállított bizonyítványokkal szerelendő 
föl. Megjegyzem, hogy a szóbanforgó állásra csak 
nőtlen egyének pályázhatnak. A gyakornoki teendők-
ről és kedvezményekről pályázók kimerítő tájékozást 
hivatalom útján levélbeli megkeresésre nyerhetnek. 
Aszód, 1907. évi október hó 28-án. Ducker Ödön, 
igazgató. (1894—1—1) 

A hybbe i ev. egyház egyik kántortanítói állására 
pályázatot hirdet. Fizetés : pénzben, terményben körül-
belül 1600 korona; ebből 1000 korona alapfizetés, a 
többi azonnal fizetendő öt-öt éves korpótlék, amely 
a szolgálati évek leteltével a törvényes összegig foko-
zatosan fog kiegészíttetni. Az iskola tót tannyelvű, 
magyar tanképesítéssel. Jelentkezhetni alulírottnál 
f. évi november hó 15-ig. Liptó-Hybbén, 1907 október 
21-én. Simkovic János ev. lelkész, főesperes. 

A kokava i ev. leányegyház egyik kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetés : 800 korona és 
négy fuvar puha tüzelőfa. Az 1000 koronáig való 
alapfizetés-kiegészítésért az egyház még ez évben 
folyamodik a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
hoz. A lakás egyelőre egyszobás, tavasszal kétszobás 
lesz. A tannyelv tót, magyar tanképesítés megkíván-
tatik. Jelentkezhetni azonnal alulírottnál. Liptó-
Hybbén, 1907 október 27-én. Simkovic János lelkész, 
főesperes. _ (1887-H—1) 

Pályázat a csorvás i rk. kántortanítói állásra. 
Fizetés : a hitközségtől 820 korona, alapítványból 87 
korona 36 fillér, alapítványos szentmisék után 20 ko-
rona 54 fillér; 7'/a kis hold föld haszonélvezete és 
50 mm. kőszén, melyből elsősorban az iskolaterem 
fűtendő. Kötelességei és stólajegyzéke a díjlevélben. 
Az iskolaszékhez intézett folyamodványok f. évi novem-
ber hó 19-ig a róm. kath. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. A megválasztott az állást lehetőleg azonnal 
elfoglalni tartozik. (1910—1—1) 

Ágostai hitvallású evangelikus, theologiát végzett 
fiatalember úri házhoz, elemi vagy középiskolát végző 
gyermekekhez nevelőnek ajánlkozik. Cím : Hajtmanszky 
Gyula, Abaújszántó . (1907—1—1) 

A n á g o c s l rk. másodtanítói állomásra november 
10-re pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 korona és 
lakás. 1000 koronára való kiegészítés folyamatban. 
Iskolaszék. (1900—1—1) 
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Garamkesziben, Garamújfa lu fiókegyházában 
megürült osztálytanítói önálló állomásra pályázat hir-
dettetik f. évi november hó 14-ig, amely nap n az 
állomás választás útján be fog töltetni. Jövedelme : 
100 korona a község pénztárából és 700 korona állom-
segélyből ; van két szobából álló lakása. Köteles : a 
főtanító felügyelete alatt a neki kijelölt osztályt 
vezetni; ha tanítónő választatik, akkor ez köteles lesz 
a női kézimunkát úgy a mindennapi, valamint az 
iemétlő-iskolai nőnövendékeknél tanítani, amiért külön 
díja'ás m m jár ; ha férfitanító fog megválasztatni, 
akkor köteles lesz az ismétlő-iskolát vezetni és szlöjd-, 
t. i. kézi ügyességre tanítani a növendékeket. Az 
oklevéllel bíró és a magyar nyelven kívül a tőt 
nyelvben is jártas pályázók fölszerelt kérvényeiket 
a sraramkesiii r. kath. iskolaszékre címezve, Báthy 
Gyula ker. alesperes-plébánoshoz küldjék, Garam-
újfaluba (pósta helyben, Bars vármegye). 

U 8 9 6 - I - 1 ) 
A fe l sö lendva i (Vas megye) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : I. Tisz-
tán kántori fizetés: földekben, készpénzben és termé-
nyekben körülbelül 780 korona. II. Tisztán tanítói 
fi/.etés körülbelül 300 korona. A tanítói fizetésnek a 
legújabb törvény alapján nyerendő államsegéllyel való 
kiegészítése fog kerelmeztetni. A kántortanítónak 
kötelessége : a kántori teendőkkel a harangozást is 
végezni. A tanítás nyelve : magyar-vend. A kellőleg 
fölszerelt kérvények minél előbb, de legkésőbb novem-
ber hó 23-ig az alulírt iskolaszéki elnökhöz intézendők. 
Bednárik Rezső felsölendvai plébános, iskolaszéki elnök. 

(1895—1—1) 
Decemberben képesítőző nős, reformítus tanító 

állást keres. Hatévi gyakorlattal. Debreczen , Darabos-
utca 21. Kovács Lajos. (1897-11-1) 

Betegségem folytán kisegítő tanítót keresek. Ké-
pezdei tanfolyamot végzettek, gyakorlattal, oklevéllel 
bírók előnyben részesülnek. Fizetés : havi 20 korona 
és teljes ellátás. Ajánlatok november 15-ig Gólya 
Gyula ref. tanítóhoz, Kisdoba (pósta : Szilágyszent-
király, Szilágy megye), küldendők. (1899—1—1) 

A homol i cz l (volt határőrvidék) községi elemi 
népiskolánál nyugdíjazás folytán üresedésben levő 
tanítói állomásra ezennel pályázatot hirdetünk. Ezen 
községi tanítói állomás a következő évi fizetessel jár : 
évi 1000 korona készpénz; 1 hold 1098 [ -öl szántó-
föld ; 16 köbméter puha, vagy 12 köbméter kemény 
hasábtüzifa, udvarba szállítva; udvar és házikert; 
4 korona 20 fillér írószerátalány ; 6 korona lakás-
meszeltetési díj ; szabad lakás, mely áll : 3 szoba, 
2 konyha, kamara, pince, padlás és istállóból. Előny-
ben ré zesülnek, akik r. kath. vallásúak és német 
nyelvben járatosak s kántori képesítéssel bírnak. 
Amennyiben a r. kath. hitközség a kinevezendő tanítót 
mint kántort fölvenné, a hitközségtől évi 10 méter-
mázsa tiszta búzát élvez. Fölhívom pályázni óhajtó 
okleveles tanítókat, hogy a torontálvármegyei közig, 
bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, 
kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi november 
hó 30-ig a megyei közig, bizottságnak, Nagybecs-
kerekre küldjék be. A magyar nyelvben való szó- és 
írásbeli jártasság, valaniiut a magyar honosság okmá-
nyilag igazolandó. Nagybecskerek, 1907. évi október 
hó 29-én. Dr. Yértesy, kir. tanfelügyelő. 

(158/h—III—1) 
Szilágy vármegyében, Bogdándon , református 

esperesi irodában teljes ellátással mosáson kívül és 
havi 30 korona fizetéssel alkalmaznék egy jó író, 
ref. tanítójelöltet. Ki némelykor templomozást is 
végezne, előnyben részesül. K. Nagy Elek, h.-esperes. 

(1892—1—1) 

— <0.$<3E 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211 1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a'gyártó cég: 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (691-26-24) 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Jullay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák az 
I., III. és 1Y. oszt. összes tantárgyainak tanításához 
osztályonként 5 K-ért, a II. osztályéhoz pedig ö K-ért 
Zinia János főv. tanítónál, Budapest, VII., Thököly-út 
4ő. sz. alatt rendelhetők meg. (1571 —VIII—8) 

Munkácshoz közel, egytanerős /""I ÇJ TT1 "D Tjl T 
áll. iskolánál működő tanító W t J i l l X b £ j J j 
többtanerős iskolánál működő, róm. kath. vallású taní-
tóval. „Állami tanító", Beregleányfalva. (1814—II—2) 

A pécsi országos kiállításon kitüntetve ! A leg-

tást a Kerekes féle népiskolai irkákkal 
lehet elérni. Ára : 100 db 3 K 30 f, bérmentes csoma-
golás és küldéssel. Az 1904. évi budapesti országos 
tanszerkiállításon is kitüntetésben részesült. Rende-
lések utánvéttel, aznap eszközöltetnek. Kiadja : Gal. 
Fekete Mihály, Kecskeméten. (1822-111—2) 

A BOCZONÁDI-rendszert 
tárgyaló, legolcsóbb és legtartalmasabb szaklap a 

„MÉHÉSZET." 
Kiadótulajdonos és íelelős szerkesztője : 

idősb boczonádi S Z A B Ó IMRE. 
Évi előfizetés :t korona. = = = = = 

Méz és méhviasz vétele és eladása. 

A Boczonádi-rendszerű kaptárakról és méhészeti esz-
közökről árjegyzéket, a „Méhészet" szaklapból mutat-
ványszámot^ ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal. 

LIJPEST, Széchényi-utca 7. szám. 
(35—XII—11) 

ízlésteljes és divatos 

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

gokat legolcsóbban szállít: 

WIEG TESTVÉKEK, 
női kézimunka- és mürajzterem, Budapest, IV. ker..-

l)eák Ferenc utca. Kívánatra választékárú. 
(1781—X—3) 
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Orgona-harmóniumok 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol,önmagá-
nak zeng dicséretet. 65 írttól 
följebb minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre 

berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari hangszer-
gyáros, a m. kir. Zeneaka-
démia, színházak, művészek 

stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánchíd-utca 5. 

Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
legkiválóbb minőségű összes húros, vonós és fúvó-
hangszereit szakéi-tói és föltétlen szolid árak mellett. 
„Haligfokozó gerenda", mely által bármely hegedű, 
gordonkának beillesztése után sokkal jobb, erősebb 

és lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 
Legnagyobb raktár és g.yár. 
Saját találmányú (Rákóczi) tárogató, általánosan el-
ismert legjobb, mely tökéletes szólóhangszerré ál-
talam konstruáltatott. Iskolával 30 frt'tól tolj ebb. 
Árjegyzék minden egye« hangazerról külön kir&natra brr-

mentre küldetik. (34—52—44) 
K i v i t e l n a g y b a n é s k i c a i n y t t e i i . 

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

KRATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. 
Vidékre mintákat mértékvétel i 
utasítással bérmentve. = 

( 3 1 - 5 2 - 4 3 ) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

HHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áqegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (219-40—33) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
8, i , 5, 6, 8 írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban é* 

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

központi üzletében, 
BUDAFEST, Kerepesl-út 36 T szám. 

Aljegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 
kapható. (1634—25—7) 

saját műhelyünkben készítünk : 
egy elegáns férfiöltönyt,mérték után, legjobb kivitelben 

3 5 k o r o n á é r t 
egy felöltőt mérték után, szintén csak 25 koronáért. 
KLEIN és TÁRSA, legolcsóbb angol férfisaabóknál, 
Budapest, TIL, llottenbiller-ntca t/B. (Munkás-
utca sarok.) Szabászunkat kívánatra házhoí küldjük. 
Vidékre minták bérmentve 1 Kérjük hasonló cégekkel 
össze nem téveszteni. (1826—10—3) 

r 

Epen most 
jelentek meg 

Az Új Rajzfüzetek IX—XII. számai. 
A legújabb Tantervhez alkalmazkodva, természeti 

és használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet 
szerint tervezte : Nagy József. Mutatványt ezen új 4 
füzetből (IX—XII. szám) 30 f, az' összes 12 számból 
pedig a hozzávaló Vezérfonallal együtt 1-30 K elő-
leges beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve 
küld a kiadó: Horovitz Adolf, Nagyszombat. 

(1877—III—2) 

Novemberben megjelenik 
Egy tanévre való ünnepi és alkalmi 

Iskolai Beszédek 
című kötet. Irta : VADÁT JÓZSEF, közs. isk. igaz-
gató. Ez a mű könyvkereskedésbe nem lesz bocsátva, 
ezért előleges megrendelése kéretik, mely a szerző 
címére, Nagyváradra küldendő. Előüzetési ára 2 K. 
Utánvéttel 2 K 55 f. (1806—III—3) 

Legolcsóbb 

tiszta rajzfüzetet 
8 lappal, csinos kivitelben, darabja 6 fill, (tanítóknak 
5 fill.) Ajánlja : HOROVITZ ADOLF, Nagyszombat. 
Mintafüzetet kívánatra ingyen. (1785—VI—3) 

= K É Z I M U N K A = 1 
vétele előtt hozassa meg nagy képes I 
áijegyzékemet, mely 286 oldalon 2670 
részletesen körülírt rajzokban sorolja I 
föl a női kézimunka összes anyagait s I 
telj is útbaigazítást nyújt azon vevők-1 

nek, kik megrendelésüket személyesen nem esz- J 
közölhetik. Vidékre bérmentve és ingyen. 

BÉBCZID. SÁNDOR, 
Alapí t ta tot t 1X83. K i r á l y - u t c a 4 . s z . 

„ V I K T O R I A " e U T.V£r h oL"? í g ' p 

D.M. C . E n c y k l o p e d i a ( m S Ä - e n 

munka-tankönyv) bemutatja 610 oldalon, 880 I 
ábrával a kézimunka-tanítást. Minden tanítónő- I 
nek nélkülözhetetlen. Díszes angolvászon kötés- I 

ben 2 K, póstán bérmentve 2'GO K. 
(33—52-44) I 
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Székely s Beszéd-, ért.-gyak. vezérk. I.oszt. 2 K, II. oszt. 
2 K. Megjelent Kovács Gyulánál, Nagybányán. 

(1324 -XXI—10) 

íirÖTTIP v a n s°k e z e r iskolának, melyek az olvasás 
U1 Ulllü tanításának megkönnyítése céljából a Péter 
József vágsellyei igazgató-tanító fonoinimikai eljárá-
sát használják. Ez á fonomimikai eljárás miniszterileg 
engedélyezve van és díszoklevéllel lett kitüntetve. 
Kérjen prospektust. Kiadja az „Első Galántai Könyv-
nyomda" , ' Galánta (Pozsony m.). (278 - 4 2 - 3 6) 

T c a r ó l n i n l i a í t 5 tanerős áll. iskolától Pest v. 
U û t l o l l l l U l l d j l Csongrád megyébe, áll. iskolához 
Simon István, áll. tanító, Rákóczifalva (Szolnok mellett). 

(1846-1—1) 

0 A nagyon csinos és dallamos előjáték — II. rész — 
Ä^t 1 korona, bérmentve. Zámbó Károly, Szeged 6. 

(1835—V—3) 

Á l l a m c o t y á l v kérvényezéséhez ! Negyedik, töké-
A l l d l l l ö C g e i J létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m.). (1858—X—2) 

DAIrp pásztoijáték. 1 példány 30 fillér, 17 példány 
DtjUCj 5 korona ; portómentesen kapható Szabó 
János főtanítónál, Udvard, Komárom megye. 

(1837—III—2) 

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

berendezések 
gyára. 

K i r á n a t r n meg-
kiildl 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 i t 

b é r r a e i i t r e . 
(2—SÎ—44) 

12 és 15 írtért készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. szám. Vidékre 
minták bérmentve. (1906—10—1) 

P c p f p I atföldi nagyközségből, 7 tanerős iskolától, 
UovI Cl bárhová. Cím : Harangozó Árpád, Magyar-
bánhegyes. (1908—1—1) 

• = t R B I F 
M p f f i p l p n t a P^nz előleges beküldése esetén 
if iCgJClClll portómentesen küldi Kovács Gyula, 
Nagybánya. Pálinkás B. : Köszöntések könyve —"60, 
Pálinkás B. : Besíéd-, ért.-gyak. vezérkönyve I. oszt. 
anyaga, az új tanterv szerint 2'50, Pálinkás B. : 
Elemi iskolai tanítástan 2.—, Pálinkás B. : Tanítók 
adóügyi útmutatója 1*—, Pálinkás B. : Egyetemes 
pályamutató, I/II. 5-—, Pálinkás B. : Szőlő ellen-
ségei —"30, Szabó J. : Irvaolvasás, számolás, rajz, 
agyagmunka vezérkönyve 1'50, Pataki : Méhészet 
—•30, Szász : Gyümölcsészet —"30, P. Hilarius : 
Ministratió-módja 100 db 7'— korona. (1477—X—9) 

100 GYERMEKJATEK. 
Gyűjtötte Barna Jakab, székesfőv. ta-
nító, a tanítónőképző-int. tornatanára. A 
székesfőv. iskolakönyv-pályázaton elfo-

gadott munka. Ára fűzve l'6ü, kötve 2 "K. Kap-
ható : Lampel R. könyvkereskedése (Wodiáner F. 
és Fiái)részv.társ.-nál, Budapest, Andrássy-út 21., 
és minden könyvkereskedésben. (1794—V—4) 

kéttanerős iskolától áll. tanítópár. Cím: „Ref. kán-
toria," Vajdahunyad. (1909—III—1) 

Minden tanító 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha megrendeli az épen most megjelent Makkaj-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Árak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K ; két összevont osztályé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1'20 K. Megrendelhető a pénz és 
minden füzeinél 30 f póstadíj, ajánlási díj 80 f előleges 
beküldése mellett Dosztál Kálmán „Erzsébet" könyv-
nyomdájában, Dicsőszentmárton. (1903—III—1) 

Végzett tanítót keresek 
nevelőnek 7 éves fiam és 10 éves leányom mellé. 
Előnyben részesülnek a hegedülni tudók. Ajánlatok 
az igények megjelölésével Gogl Adolf főerdészhez 
intézendők, Kegye (Szilágy m., u. p. Szakácsi). 

(1898-1 -1 ) 

A legújabb rendszerű 
Zongora - Hitelosztály 

megnyílt, 
mely minden hitelképes ve-
vőnek alkalmat ad kész-
péiizárban zongorát részlet-
fizetésre venni, mert a zon-
gorát egy előkelő bank 
kifizeti és a vevő a banknak 
marad adósa, anélkül, hogy 
a részletüzleteknél szokásos 
60 — 80°/o-os ái-fölemelést J 
volnakénytelenfizetni,mert "£ 
ugyanazon árban kapja az »-52»S.3 
árút, mintha készpénzfize- CCOCfí G*íf CC 0 ; ; 
tés mellett vásárolná, nemcsak zongorát vagy pia-
ninót, de harmóniumot, cimbalmot, hegedűt, vagy 

bármely hangszert 

Reményi Mihály 
általánosan a legszolidabb kiszolgálásról elismert 

magyar hangszertelepén, 

Budapest, Király-utca 58. szám. 
Telefon: 87-84. (428-30-27) 

Ái-jegyzék minden hangszerről külön-külön kérendő. 
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T a n H ö n y v e H 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék (Erzsébet-nőiskola), valamint az or-
szág összes tanintézetei számára a legújabb 
kiadásban nálam megszerezhetők, továbbá 
polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók : 
Lovcsányi Gj. : Jegyzetek az Ó-kor törté-
netéhez, a Középkor történetéhez, az Újkor 
történetéhez és Magyarország történetéhez. 
Röhn J. : Jegyzetek Európa földrajzához. 
Lányi E.: Művészetek története, jegyzetek. 
Koch F. : Ásványtan és kémiai jegyzetek. 
Uyulai Á. : Jegyzetek a Magyar irodalom-
történethez és Nyelvtani jegyzetek. Pauler 
Á. : Filozófia és pedagógia kapcsolatos tör-

ténete. Továbbá Számtan és Mértani 
jegyzetek. (1411-15-10) 

Mindennemű fö l r i l&gos i t á s sa l k é s z s é g g e l szo lgá lok . 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

T O L D I L A J O S 
könyvkereskedésében, 

lindapest, EL ker., Fö-ntca 2. szám. 

S 
j 

p » 
S 

i 
» r 

ISKOLAHEGrEDUK! 
Tisztán kidolgozott, sötét színben, 
remek hanggal. 1 db vonó, újezüst 
karika, csonttolókával ; 1 db tok, 

Tf :í preparált, amerikai bőrutánzatból ; 
1 db hangolósíp, érctokban ; 1 db 
álltartó, ébenfából, rézcsavarral ; 1 db 
nyereg, szép faragott minták ; 1 db 
gyanta, dobozban, különlegesség ; 

1 db hangtompító, ébenfából ; 6 db húr, igen jó 
minőségű ; 1 db mesés szép tárgy, mint ajándék. 

Összesen 1(> db csak 6 írt. -ws 
Ugyanezen készlet még finomabb kivitelben 10 frt. 

Wágner a „Hangszerkirály" 
Budapest, VIII., József-körút 15. 

Számos fővárosi zeneiskola szállítója. Mindenféle ja-
vítás olcsón eszközöltetik. (1781-V-4) 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang- á 
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti Tel-
jes jótállással, részletfize-1 
tésre is kaphatók. Har-I 
niónhiniok beszélőgépek, 
gramofonok, fonográfok ] 
bámulatos szép hanggal.' 
Hegedűk, harmónikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és 
tanítónőknek 10°/o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen küld: MOGYORÓSSY GYULA 
m. kir. szab. hangszergyára, Budapest, VIII. ker., 
Rákóczi-út 71. ( 6 1 - 5 2 - 4 3 ) 

HARMÓNIUM 
= = = = = i s k o l a = 
írta: Kossovlts József. I. kötet ára 5 korona. 
Kapható minden könyv- és zeneműkereskedésben és 
a kiadónál: Lampe l R. könyvkereskedés (Wo-
diáner F. és Fiai) r.-t.-nál, Budapest, Andrássy-út 21. 

(1793—V—4) 

Fizikai, kémiai műszerek, 
természetrajzi és földrajzi 

eszközök és mindennemű tan-
szerek legjobb beszerzési forrása : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

VIII. ker., Baross-utca 21., Tanszermúzeum 
mellett. 

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

(23—43—22) 

Epen most jelent meg! Épen most jelent meg! 
Minden tanítónak nélkülözhetetlen! 

Y E R Ö , A Tornatanítás Vezérkönyve 
az új Tanterv és Utasítás szerint az elemi népiskolák számára, részletes 
tananyagbeosztással és 350 ábrával. Ára egész vászonkötésben 2 kor. 40 fill. 

Kiadja a POLATSEK-féle könyvkereskedés, TEMESVÁR. 
Kapható minden könyvkei'eskedésben is* (1852—II—2) 



38 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 5 . SZÁM. 

Értesítés. 
A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók 

járandóságairól szóló 

1907. évi XXVII. t.-c. 
és az ezen törvénycikk végrehajtása tárgyában a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1907. évi 76.000. sz. a. kelt rendelettel 
kiadott 

U T A S Í T Á S 
a m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál egy kötetbe kötve 

1 korona 20 fillérért kapható. 
Ezen törvénycikket és Utasítást a pénz beküldése mellett portómentes hivatalok, ható-

ságok és tanintézeteknek portómentesen küldjük meg, mások pedig portóra példányonként 
20 fillért tartoznak beküldeni. 

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

IHMV»» 

NÉPTANÍTÓK lapja néptanítók lapja 

Ë l ô f i z c t c s i f e l h í v á s 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI Á B : 

Egész évre 
Félévre .... 
Negyedévre 

10 kor. — fill. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő* 
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tnd.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 

Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XL. évfolyam, 47. szám. Budapest, 1907 nóvember 14. 

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- é s polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal egyútt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előflzetégi 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 
kiadó hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
e lőre a kiadóhivatalba küldendők. 
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Művészet és művészi nevelés. 
(Mr.) A Kisfaludy-Társaság legutóbbi 

ülésén Alexander Bernát fölolvasást tar-
tott a művészetről és művészi nevelésről. 
Arról szólt, hogy miért hanyatlik nap-
jainkban a művészi ízlés, holott a föld-
míves sem vetheti el bővebben a magot, 
mint a mai élet a művészetre való ösz-
tönzést. A kérdés is, a reá adott felelet 
is olyan, hogy mindnyájunkat érdekel-
het. Olyan ember, aki élete céljának 
nemcsak azt tekinti, hogy holta napjáig 
megkeresse valahogy a kenyerét: nem 
lehet meg művészi élvezetek nélkül. 
Akármilyen kultúrális sivatagba kerüljön 
valaki, vágyódni fog az ilyen élvezetek 
után és módot keres arra, hogy föltalálja 
őket. Akiből ezt a vágyat az alacsony 
környezet, a kenyérkereset gondja tel-
jesen ki tudta ölni : szánalomraméltó 
ember, az élete nem élet többé. 

De hát mi az a művészi élvezet 1 
Olyan művészi alkotásokban való gyö-
nyörködés, melyeket mi a legtöbb eset-
ben nem tudnánk ugyan megcsinálni, de 
megértünk és ízlésünk szerint valónak 
találunk. íme, ebbe a meghatározásba 
belekerült egy súlyos szó: ízlés. Mi az 
ízlés? Ha ezt nem tudjuk, azt sem tud-
juk, hogy mi a művészi élvezet. Az ízlés-
ről pedig nehéz megmondani, hogy mi-
csoda. Mert kétségkívül ízlés a vad ember, 
sőt az állat ízlése is, mikor egyik-másik 

rikító szín feltűnik és megtetszik neki. 
De ez a mindnyájunkkal született ízlés 
igazi művészi élvezetet nem szerezhet 
nekünk. Az igazi ízlés munkának, fejlő-
désnek az eredménye. Ebben a munká-
ban, ebben a fejlődésben az egyént se-
gíteni kell az iskolának és a társadalom-
nak. Az a kérdés tehát: fejlesztették-e 
ezek a mi művészi ízlésünket? És ha 
nem miért nem ? 

Nem fejlesztették. Az iskola nevelése 
egyoldalú. Valamelyes irodalmi művelt-
séget még csak ad, de az is, egyrészt, 
mert sok száraz adattal, formulával ke-
veredik, másrészt, mert a művészet többi 
ágaival szerves összefüggésbe hozva nincs, 
hamar elpárolog. Kevés ember van, aki 
az iskolán kívül komolyan foglalkoznék 
irodalommal, költészettel, hacsak épen 
a foglalkozása nem kívánja ezt meg. 
Képzőművészettel az iskolában alig is 
foglalkozott. Nemcsak e művészetek tör-
vényeire, történetére nem tanítottak, de 
még csak arra sem, hogy a szemét ki-
nyissa, lásson, halljon, megfigyeljen. Na-
gyon sokan, akik iskolai képzettségük 
alapján joggal hihetik magukat művelt 
embereknek, komoly arccal sétálnak el 
képek, szobrok százai előtt, anélkül, hogy 
e művészetek legelemibb fogalmaival 
tisztában lennének. Sőt, ami rosszabb, 
ítéletet mondanak róluk, rendesen a kép 
vagy szobor tárgyának rokonszenves vagy 
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nem rokonszenves voltát vévén tekin-
tetbe — és nem jnt eszükbe, hogy a 
kép legfőképen szín- és vonalhatások 
kedvéért, a szobor vonal- és tömeg-
hatások kedvéért jött létre. Egy fiatal 
leány rosszul megfestett képe száz em-
ber közül kilencvennek jobban tetszik 
egy kitűnően festett vénasszony-képnél. 
És ez így van minden ágában a művé-
szetnek. Pedig nem volna szabad így 
lennie. Nemcsak a művészek érdekében, 
akik igazán műértő közönség hiányában 
kénytelenek megalkudni, vagy külföldre 
menekülni. Magának a művelt közönség-
nek érdekében is. Először is nem csap-
nák be hamis művészi értékekkel kufár-
kodó színházak, könyvkiadók és mű-
kereskedők. És aztán egészen más élve-
zetet érezne egy komoly tudás alapján 
megbírált művészi alkotással szemben, 
rejtett szépségeket fedezvén föl benne, 
— mint most, amikor alig tud komoly 
különbséget tenni egy olajnyomat és egy 
művészi kép között. 

Ezt a sokoldalú művészeti tudást és 
ízlést pedig esak az iskola fejleszthetné 
ki mindenkiben — leszámítva azokat a 
szerencsés halandókat, akiket anyagi 
viszonyaik szinte született műértőkké 
tesznek. Már pedig úgy, ahogy most van, 
az iskola nem teljesíti, nem is teljesít-
heti ezt a kötelességét. Budapesti felsőbb 
iskolák növendékeit még elviszik néha 
tárlatokra, múzeumokba, de ez elenyésző 
jelentőségű dolog és vidéken még ezt 
sem tehetik. És előbb vagy utóbb mégis 
módot kell találni arra, hogy az iskolá-
nak ez az egyoldalúsága megszűnjék. 

A másik vétket a művészi ízlés fej-
lődése ellen a társadalom követi el. Ez 
a vétek az erkölcsök általános lazasága, 
a pénz, az élvezetek, a feltűnés után 
való lelkiismeretlen hajsza. Pedig, mint 
Alexander igen helyesen mondja: egész-
séges művészi élet az erkölcsi erő nagy ép-
ségét kívánja meg. 
f A művészet maga nem erkölcsös és 
nem erkölcstelen, nem szemérmes és nem 

szemérmetlen — az csak művészet. Az 
ember erkölcsi erejétől, ízlése fejlettségi 
fokától függ, hogy mit lát benne. A re-
gény, mely egy nagy gonosztett elkö-
vetését írja le, a bűnös lelkiállapotát, 
a bűnt megérlelő gondolatokat és körül-
ményeket magyarázza, semmi esetre sem 
erkölcstelen. De erkölcstelen az, aki nem 
művészi szempontból nézi a regényt, 
hanem hasonlóságot látván a regény 
hőse és saját személye közt, talán saját 
bűneire keres jólhangzó mentséget a 
könyvben. Nem szemérmetlen a mezte-
len test, ha művészi célból ábrázolták; 
ha a festőt, a szobrászt színek, vonalak 
érdekelték; nem szemérmetlen egy ér-
zéki jelenet ábrázolása sem, ha a művész 
a jellemzőt, az igazat kereste benne. De 
szemérmetlen az, aki ebben a meztelen-
séget, az érzékiséget önmagáért keresi. 
Olyan társadalom pedig, melynek erkölcsi 
ereje csökkent, csak ilyen szempontból 
tudja nézni a művészetet. 

A legnagyobb baj az, hogy vannak, 
akik a művészi ízlés és erkölcsi erő 
hiányát kihasználják és a közönségnek 
erre a két hiányzó tulajdonságára spe-
kulálva, kitűnő üzleteket csinálnak. Ná-
lunk is, a külföldön is, színházak, mű-
kereskedők és könyvkiadók egész serege 
alapítja arra az életét, hogy a közönség 
akármit bevesz művészetszámba, ha 
idegeire, érzékeire kellőképen hatni tud-
nak. Ezek a számítások rendesen beütnek, 
s a művészet élősdijei gyakran kiveszik 
a kenyeret a becsületes művész kezéből. 

íme, a művészi ízlés csökkenésének 
legfőbb oka: a társadalom erkölcsi ere-
jének csökkenése. Ezt az erőt kell növel-
nünk, hogy a művészet igazi megértése 
és megbecsülése általános lehessen. De 
— hogy Alexander szavaival éljünk — 
hiába elmélkednek a művészetről, állí-
tanak múzeumokat, rendelnek meg emlék-
szobrokat, tanítják a művészet történe-
tét, terjesztik a nagy alkotások jó re-
produkcióit, amíg a legfőbb tényező gyöngü-
lésének aggasztó jelenségei mutatkoznak 
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A történettanítás. 
(—ó —) Ha végigpillantunk az emberiség 

történetén, merészen előretörő hadseregek, büsz-
kén lengő harci lobogók, vértengerben úszó 
mezők mellett meg kell látnunk azoknak 
válogatott csapatát is, kik vérük, életük, bol-
dogságuk árán^ az emberiséget közelebb vitték 
ideáljai felé. Útjuk nincs mindig haldoklókkal 
borítva, rivalgó harci kürtök nem jelzik jöttüket, 
páncélba öltözött daliák, büszke hadsereg nem 
kíséri lépteiket : rendesen magukkal viszik azt 
a keresztfát, mely az örökkévalóság jelképe, 
elszenvedik azt a kínhalált, melyből később 
embertársaik nagy tömegére boldogság, meg-
nyugvás, jólét árad- Ezek a tudomány, a haladás, 
az emberszeretet vértanúi. Fegyver ritkán van 
a kezükben, ellenfeleik csúfolódva, ujjongva, 
diadalittasan állják körül mártírságuk helyét, 
mégis övék a győzelem, mert nekik köszönheti 
az emberiség, hogy folytonosan halad az egyéni 
szabadság, a boldogság, a tökéletesedés felé. 
Az emberiség történetében övék a vezető szerep. 

Ha az emberiség múltja királyok uralkodásából, 
torzsalkodásokból, rablóhadjáratokból állana, 
értenők a társadalomtudomány néhány harcosá-
nak azt a törekvését, mely a történelem tanítása 
ellen küzd, de mikor a történelem, különösen 
az újkori történelem alakjainak nagy része az 
emberi boldogságért, a vallás- és gondolat-
szabadságért, az egyén jogaiért szólította fegy-
verbe nemzetét, vagy nemzetének egy részét, 
egyáltalán nem érthetjük meg, hogy épen a 
társadalomtudomány emberei, kiknek épen a 
kivívott szabadság ad erőt a küzdelemhez, száll-
nak síkra a történelem tanítása ellen. 

Nemcsak a történelemtanítás ellen harcolnak, 
hanem megtámadják azokat a nagy alakokat 
is, kiket követendő példáknak állítottunk gyer-
mekeink elé, lekicsinylik azokat a hatalmas 
nemzeti mozgalmakat, melyeknek köszönhetjük, 
hogy ez a föld megmaradt magyarnak, amelyek-
nek következménye,v hogy a kultúra mai fokára 
emelkedhettünk. 

Werbőczvnek, a hatalmas, jogszerző köznemes-
nek emlékét nem régen ünnepeltük. A mi sze-
münkben Werbőczy az idegen uralkodó hatalmát 
megnyirbáló, a köznemesség tömegébe nemzeti 
érzést és öntudatot öntő vezér. Olyan vezér, ki 
összeírta a nemzet jogait, hogy az egyéni szabad-
ságnak. az ebben fönnálló társadalmi rendnek 
hatalmas védőbástyákat építsen a főnemesség, 
a királyi hatalom túlkapásai ellen. Mi Werbőczyt 
így ismerjük. A társadalomtudományok egyik 
harcosa Werbőczyben nem a jogszerző magyart, 
hanem a jobbágyságot eltipró, erőszakoskodó 
nemest látja. Kinek van itt igaza? Ha a nagy 
ogász törvényeit átnézzük, tényleg sok olyan 

intézkedést találunk a jobbágyságra nézve, 
melyeknek az alapján hajlandók vagyunk az 
utóbbi állítást elfogadni. Hazudott-e a törté-
nelem ? Olyan fátyolt borít-e a szemünk elé, 
amelytől nem tudjuk többé az igazságot látni ? 
Ha igen, le kell tépni ezt a fátyolt, mert az 
emberiséget nem szabad nagy gyermeknek tar -
tani, megbírja az a teljes, tiszta igazságot. 
Röviden végezhetünk a kérdéssel. Werbőczy 
idejében a nemzet a nemesség volt ; aki tehát 
a nemesség jogait védelmezte, az a nemzet 
jogait, alkotmányát mentette meg. Azt az alkot-
mányt, amelynek épen kell maradnia, hogyha 
majd eljön egy fölvilágosodottabb kor, mely a 
népet is befogadja az alkotmány sáncai közé, 
meglegyenek ezek a sáncok, ne véres forradal-
makkal, nemzetsorvasztó, hosszú harcokkal kell-
jen mindent elölről kezdeni. A társadalomtudo-
mány néhány, egyébként nagy képzettségű 
embere, mindent a mai kor szempontjából akar 
megítélni. De hisz' azért is tanuljuk a törté-
nelmet, azért ismerkedünk meg régebbi korok 
küzdelmeivel, hogy mikor Werbőczy koráról 
van szó és Werbőczy egyéniségét akarjuk mél-
tatni, el tudjuk felejteni, hogy a mai kor emberei 
vagyunk s úgy érezzük, hogy a nagy jogász 
korában élünk s az akkori magyar szemével 
vizsgáljuk, mit tett ez az ember a magyarság, 
a haladás, a tudomány, az alkotmány érdeké-
ben. Ha nem így volna a dolog, ha nem kellene 
valamely ember megítélésénél az illető kor 
hangulatába beleringatni magunkat, undorodva 
fordulnánk el a görögöktől, a világ e legkiválóbb 
fajtájától, hisz' Görögországban, a mi szempon-
tunkból ítélve, olyan erkölcstelenségeket követtek 
el a legkiválóbbak is, melyek elkövetésétől a bün-
tető törvénykönyv paragrafusai rettentik el az 
embereket, még ha a vágy föl is ébred bennük. 

Rákóczynak az alakját, amelyet pártkülönb-
ség nélkül minden magyar az önzetlenség, a 
férfijellem, a nemeslelküség és elvhűség példa-
képének tekint, a kurucmozgalmakat, hol utoljára 
jelennek meg Árpád honfoglaló daliái, hogy 
körülbelül ugyanazon módon harcoljanak, mint 
őseik évszázadokig, szintén osztályharcnak, 
kenyérküzdelemnek rajzolják egyesek. Tagad-
hatatlan, hogy minden forradalomban, minden 
küzdelemben része van a nyomornak, a kenyér-
kérdésnek is. De hogy ne volnának vele egyen-
rangú, vagy sokkal fontosabb tényezők is, azt 
határozottan tagadjuk. Ha közelebbről megvizs-
gáljuk a nagy nemzeti küzdelmek lélekbeli 
forrásait, a kenyérkérdés mellett mindig ott 
találjuk a bilincsbe vert Vallási meggyőződést, a 
rabságban tartott gondolatot és egyénist get. Ezek 
legalább is oly fontos tényezők, mint a kenyér. 

De vájjon miért küzdenek a történelem taní-
tása ellen, miért szállítják le nagy alakjainkat 

47* 
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abból a magasságból, melyre a nemzet emelte 
őket? Kétségtelenül, nem annyira a történelem-
tanításra fordított időt sajnálják, mint inkább 
attól félnek, bogy konzervatívvá teszi a törté-
nelemtudás a nemzetet. Ez a félelmük alaptalan. 
Igaz ugyan, hogy a nagy emberek, nagy gon-
dolkodók ideig-óráig megkötik a haladást, ezrek 
akadnak, kik gondolataikra, néha félremagya-
rázott gondolataikra esküsznek s ott őrködnek 
a nagy ember gondolatai körül, még ha az idők 
meg is változtak, még ha a nem régen élő 
gondolatok már a nagy ember szellemi holt-
testévé változtak is. De ez nem a történettanítás 
hibája, hanem az emberiségé. Az egyszer be-
fogadott gondolat úrrá lesz a lelkeken. Amit 
fiatal korunkban igaznak ismertünk el, amit 
rajongó lelkesedéssel hirdettünk, olyan erős 
páncéllal vonja körül lelkünket, melyről sokszor 
a leghevesebb támadás is visszapattan, s ha 
rést ütnek is rajta, fiatalkori ideálok sorvadásán 
szomorúság fogja el az embert. Ha a konzervati-
vizmust, a maradiságot ostromolják a társadalom-
tudomány emberei, ne a történelemtanítás ellen 
harcoljanak, hisz' a történelem nem tanít maradi-
ságra, mert ő is az emberiség folytonos fejlő-
dését, haladását hirdeti. A konzervativizmust az 
előttünk való korszak, vagy a mi korszakunk 
nagy embereinek tanítása okozza, amelyek, ha 
lelkünk hajlik feléjük, annyira tetszenek nekünk, 
hogy még akkor is, ha a körülmények, hely-
zetek változnak, átalakulnak, hivatkozunk rájuk. 
A gondolat néha tovább uralkodik a lelkeken, 
mint ameddig látszólag tzükség van rája. De 
ki tudja, hogy nem ez menti-e meg az emberi-
séget az örvénybe, pusztulásba való rohanástól ? 
Azokat a gondolatokat, melyek aztán uralkod-
nak rajtunk, magunk szívjuk magunkba nagy 
embereink beszédéből ; ebben a szegény törté-
nelem, mely folytonos haladást mutat, valóban 
ártatlan. Ennek az emberi lélek az oka, mely 
szeret magának bálványképeket faragni. 

A történelemtanítás tehát, ha nem véres 
háborúk, területváltozások egymásutánjából áll 
csupán, nem hiábavaló idővesztegetés, és kárral 
nem jár, még a legradikálisabb haladók szem-
pontjából sem. Vizsgáljuk most meg azt, jár-e 
valami haszonnal, azon kívül, hogy egyes koro-
kat el tudunk képzelni, abba a hangulatba bele 
tudunk illeszkedni. Kétségkívül nem ez az egyet-
len érdeme. Egyik legfontosabb érdeme az, hogy 
példaképeket álht az ifjúság, sőt az egész emberi-
ség elé, olyan példaképeket, akiket ha nem is 
tudunk követni, de mindenesetre iparkodunk. 
Ezeknek a nagy férfiaknak előttünk föl-fölcsil-
lanó alakja acélozza meg karunkat a küzde-
lemben, tesz kitartóvá, lelkesedetté, ha a haza, 
a szabadság, az emberiség haladása, tökélete-
sedése, boldogsága forog a kockán. A máglyára 

menő vértanúk, a vérpadon elhullott, vagy 
csatatéren elesett hősök árnyai, a száműzetésben 
élő bújdosók nem riasztanak vissza bennünket ; 
ezek a múltból megjelenő alakok buzdítólag 
intenek felénk, hogy bátran harcoljunk meg-
győződéseinkért. 

A történelem másra is tanít bennünket. Az 
emberiség egyes népei nem egyszerre fejlődtek 
ki. Vannak közöttük olyanok, melyek már el-
jutottak évszázadokkal ezelőtt arra a magas-
latra, amelyen mi állunk. Megpróbálták azokat 
a társadalmi bajokat, melyek minket sorvasz-
tanak. Bele is pusztultak. Az ő küzdelmeik, az 
ő törekvéseik, az ő pusztulásuk mindannyi intő 
jel, melyek óva intenek bennünket attól az úttól, 
amelynek a végén egy nagy sírgödör van. Azok a 
csatamezők, azok az eltemetett városok és kultú-
rák, amelyek Ázsiában és Dél-Európában találha-
tók, figyelmeztetnek bennünket, hogy ne induljunk 
azon az úton, melyen ők elvéreztek, elpusztultak. 
Ez sem konzervatívvá tesz bennünket, csak ki-
élesíti elménket, hogy új utakat keressünk. 

Az sem utolsó érdeme a történettanításnak, 
hogy élvezhetjük elmúlt korok íróinak és köl-
tőinek müveit, melyek csak azok előtt tárják 
föl minden gyönyörűségüket, kik bele tudnak 
illeszkedni az illető kor hangulatába. 

Egy tűzoszlop vezeti ma is az emberiséget, 
mely megóvja vagy megóvhatja az eltévelye-
déstől. Ez a tűzoszlop a mult ismerete. Épen 
ezért nagyon csodálkoznunk kell a társadalom-
tudománynak azon az emberein, kik a törté-
nelem tanítását fölöslegesnek, idővesztegetésnek,, 
károsnak tekintik; hisz' a történelem szolgál-
tatja azokat a láncszemeket, melyek elődeinkkel 
összekötnek bennünket, melyeknek ismerete, 
tudása, fölhasználása nélkül olyannak képzelem 
az állam vezetését, mint a szükséges hajóteher 
nélkül a hullámok játékára bízott hajóét, vagy 
azét a hajóskapitányét, ki tengerre szállt anél-
kül, hogy delejtüje volna, anélkül, hogy ismémé 
azokat a zátonyokat, szirteket és örvényeket,, 
melyek hajóját elpusztíthatják. 

= Fölolvasás Magyarországról Jiitland-
ban. Petőfi norvég fordítója, külföldön a magyar-
ságnak egyik legjobb barátja: Schumacher Sándor, 
aki különben a Kisfaludy-Társaságnak a levelező-
tagja, a mult hónapban három előadást tartott 
Magyarországról Aalborgban, Észak-Jutland fővá-
rosában. Első előadásának tárgyául a nemzetiségi 
kérdést választotta és ez alkalmat nyújtott neki, 
hogy érdeme szerint jellemezze Björnson táma-
dását Apponyi ellen. „Különben itt fönn — ezt 
Írja egyik budapesti barátjának Schumacher — 
nem sokat hederítettek Björnson kirohanásaira ; 
itt már jól ismerik Björnsont és az ő halász-
füllentéseit." 
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A beteg tanító. 
(Orsz. tanítói betegápolási alap.) 

írta : Rhosóczy Elek. 
Melyik tanító nem volt még beteg? Bizony 

kevesen felelhetünk így : én nem. 
Az az idegromboló munka, amit mi végzünk, 

nagyon is alkalmas arra, hogy idővel még a 
legacélosabb idegzetű ember egészségét is alá-
ássa. De egyébként is százféle baj érheti az 
embert. Az egyik meghűl, kétes kimenetelű 
tüdőgyulladásba vagy ehhez hasonló bajba esik; 
a másik öröklött betegségben szenved ; a harma-
dikban, gyönge szervezeténél fogva, igen nagy a 
hajlam különféle betegségek i ránt ; a negye-
diket a rossz, nedves lakás, hosszantartó, súlyos, 
anyagi gondok vagy egyéb okok kergették a 
bajba. Igen nagy része meg egyszerűen meg-
betegszik, anélkül, hogy tudná, baja mitől ered. 
Szóval, ezer és ezer ok működhetik közre, hogy 
az ember ágyba kerüljön. Ha már most az 
illető városban lakik, könnyű neki: pár pere 
múlva ott az orvos, és ha múló bajról van szó, 
néhány órai pihenés után fölgyógyul. Ha meg 
komolyabb betegség tünetei mutatkoznak rajta, 
akkor sem eshetik kétségbe, mert hiszen szom-
szédságában van az orvos, akinek gondos ápo-
lása reményt nyújt a gyógyulásra. 

De mit szóljunk a falusi tanítóról, akit a 
sors szeszélye gidres-gödrös fészekbe sodort, 
ahonnét 7-—8, sőt több kilométernyire fekszik 
a legközelebbi város? Mit tegyen az, ha vélet-
lenül ágyhoz láncolja hirtelen támadt betegség ? 
Míg a városi tanító — aszerint, amilyen a baj 
— egy-két koronát fizet az orvosnak minden 
látogatásért, a falusi tanítónak sokszor —8 
forintjába kerül egy-egy orvosi látogatás. Es ami 
még nagyobb baj : kevés tanító dicsekedhetik 
saját fogatával s így igen sokszor, kivált télen 
vagy sürgős mezei munka idején, óraszámra 
szaladgál a cselédje vagy hozzátartozója kocsi 
után. Milyen szörnyű kínokat élhet át az a sze-
gény beteg azalatt, míg orvosi segélyhez j u t ! 

De ez a bajnak csak egyik oldala. Mert itt is 
különbséget kell tennünk tanító és tanító között. 

Ha az illető tanító nőtlen, magán kívül nincs 
kit siratnia, legföljebb saját baján kesereg. De 
mit szóljunk a családos tanítókról, akiket 5—6, 
sőt több gyerekkel áldott meg az Isten ? Ezek-
nek kenyér kell, ruha kell, meleg szoba ; miből, 
ha a fizetés java részét fölemésztette már az 
orvos meg á pat ika? Es hallgatni a szeretett 
nő, az ártatlan gyerekek jajkiáltásait, hogy mi 
lesz az édes apával ? ! 

Vagy fordítsuk meg a dolgot. A családapa 
életerős, egészséges mint a makk, de megbe-
tegszik a gyenge nő, vagy a családi szentély 
szemefénye, a dédelgetett gyerek? Megtörtén-

hetik, — kivált ahol több apróság van — 
hogy egymásután dönti őket a betegség ágyba. 
Járvány esetén nem ritka ez. A szülők sokszor 
éjeken át virrasztanak gyermekük fölött, szeret-
nének rajta segíteni, de hogyan ? Egyszer, 
kétszer, háromszor kihozatják az orvost, de 
akkor már kiürült a kassza, nincs pénz. Orvos 
meg nem jön ki ingyért, bármennyire sajnálja 
is a tanítót. A fuvar, orvos, patika fölemész-
tette már a pénzkészletét, talán egy-két havi 
fizetését : kölcsönre szorul. Ha kap, még jó ; de 
ha nem kap, mit csinál akkor ? Hagyja a beteget 
kínlódni, míg a jó Isten könyörületességéből 
magától fölgyógyul, vagy bevárja a pillanatot, 
midőn kínjaitól megváltja a halál? Ki tudja, nem 
hangzik-e el ilyenkor a kesergő szülők ajkáról 
egy-egy sóhaj : Istenem, bárcsak itt lehetne még 
egyszer az orvos, talán segíthetne a szegényen ! 

Azt hiszem, nem én vagyok az első, sem 
utolsó, aki az ilyesmin keresztülesett, lesz még 
az országban száz és száz tanító, akinek az ilyen 
szörnyű megpróbáltatásokból bőven kijutott. 

Az átszenvedett, keserű mult adta kezembe 
a tollat, hogy tanítótársaim elé álljak azzal az 
eszmével : nem lehetne-e nekünk egy olyan 
irányú intézményt létesíteni, mely hivatva volna 
a sorsüldözött tanítók vagy azok családja részére 
betegség esetén ingyen orvosi segélyt biztosí-
tani? Lám, az a vasúti napszámos, aki verej-
tékes munkával keresi meg kenyerét, képes 
fillérjeiből minden hónapban bizonyos összeget 
erre a célra áldozni. Hát mi nem tehetnők 
meg ugyanazt ? Havi egy-két korona a beteg-
ápolási alapra ezer és ezer tanítónak arcáról 
fölszáríthatná a könnyeket, mit a nehéz beteg-
ség sajtolt ki szeméből ! Hiszen a betegség 
már magában véve is nagy baj, de még na-
gyobb bajjá fokozódhatik, ha nem áll módunk-
ban ellene kellőkép védekezni. 

Célom egy „Országos tanítói betegápolási 
alap" létesítése. Ennek legyen tagja minden 
tényleges szolgálatban lévő tanító, nős vagy 
nőtlen. Nagyon természetes, hogy itt is bizo-
nyos arányt, fokozatokat kellene fölállítani a 
befizetendő díjat illetően. Minden tanítóra köte-
lezővé válna a megszabott díjat havonként 
vagy negyedévenként az alapba befizetni, akár-
csak a nyugdíjjárulékot. És legjobb is volna, 
ha ezt az alapot a nyugdíjintézet mellé soroz-
nák. Ebből az alapból húznának a járási orvo-
sok vagy a járási tanítókörök ajánlatára az alap 
igazgatósága által megbízott orvosok bizonyos 
tiszteletdíjat, jobban mondva fizetést, mint pl. 
a vasúti vagy uradalmi orvosok. Ha a járás-
ban bármelyik tanító — aki tagja az alapnak 
— vagy annak valamelyik családtagja meg-
betegednék, abban az esetben orvosi segély- és 
gyógyszerről az alap gondoskodnék. 
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Ez rövid foglalata az én eszmémnek. Tel jes 
tuda tában vagyok annak, hogy az eszme meg-
valósítása óriási áldozatkészséget kíván a taní -
tóságtól, ta lán olyat, hogy első tekintetre egyik-
másik azt fogja mondani : teljes lehetet lenség. 
De ne r iad junk vissza mindjá r t a nehézségek-
től. Száz és száz mód ja van annak, mikén t 
lehet az ál lamkormány, a társulatok, egyesüle-
tek, iskolafönntartók anyagi és erkölcsi t á m o -
gatását kieszközölnünk. Első sorban t együk 
meg mi a magunkét és csak azután számít-
ha tunk a társadalom támogatására . Tek in t sük 
a célt, melynek szolgálatába szegődtünk és ha 
azzal t i sz tában vagyunk, kötelességünk azt 
teljes erőnkből előmozdítani. Megengedem, hogy 
egy ilyen irányú intézmény létesítése óriási 
nehézségekbe ütközik; de há t melyik kezdet 
könnyük Gondoljunk csak a Taní tók H á z á r a : 
melyikünk hi t te volna még néhány évvel ezelőtt, 
hogy ilyesmit is föl lehetne állítani, és íme, 
ma m á r áll és virágzik. Ügy leszünk ezzel is. 
Amit még ma á thidalhat lan nehézségnek kép -
zelünk, ugyanaz pár év múlva könnyű csekély-
ségnek fog feltűnni. É n fölvetettem az eszmét, 
taní tótársaim pedig gondolkozzanak fölöt te és 
ha a létesítendő intézmény üdvös ha tásáva l 
t isztában vannak, nyúj t sanak hozzá segédkezet, 
hogy ez ne csak eszme, röpke gondolat vagy 
föllobbanó szalmaláng maradjon, hanem élő 
valósággá váljék. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
O A Szepes i T a n í t ó e g y e s ü l e t választmánya 

október utolsó felében tartotta ez iskolai évben 
első ülését. Ez alkalommal nyújtotta át Kertscher 
Sándor lelkes beszéd kíséretében Dobó Adolfnak, 
Both Mártonnak és Weber Samunak a tiszteleti 
tagságról szóló díszoklevelet. Majd Csáky Zénó 
grófnak, az egyesület egykori jótevőjének emlé-
két hálásan idézte vissza, abból az alkalomból, 
hogy Szepes vármegye közönsége emléket emelt 
Tátralomniczon s azt a nyár folyamán leleplezték. 
A folyó ügyekre térve át, foglalkoztak a körök 
arányos beosztásával, a munkaprogrammal. Ez 
évben tárgyalandó tételül a nyugdíj revízióját, 
a mértan tanítását, a gyermeki lélek megfigyelé-
sének hasznát és módjait tűzte ki a választmány. 

+ A Maros tordavármegye i t a n í t ó k egye -
sü le te mult héten tartotta őszi közgyűlését, 
melyen Apponyi minisztert tiszteleti taggá válasz-
tották. A gyűlés elhatározta, hogy Molnár Viktor 
államtitkárt jubileuma, Benedek Eleket pedig 
abból az alkalomból, hogy a miniszter a Nép-
tanítók Lapja szerkesztésével bízta meg, üdvözli. 
Az Emke abbeli eljárásán, hogy az egyesület 
segély iránti kérvényét visszautasította, a gyűlés 
megbotránkozását fejezte ki. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
* Magyar tanügyi írók német folyóiratokban. 

Újabban két magyar tanügyi író nevével és 
munkájával találkozunk német tanügyi folyó-
iratokban. Nagy Lászlónak, a gyermeki lélek e 
kiváló tanulmányozójának egy idevágó tanul-
mánya megjelent a Neumann egyetemi tanár 
által szerkesztett „Zeitschrift für Experimentelle 
Pädagogik" című lipcsei folyóiratban s egyúttal 
különlenyomatban is. („Die Entwiekelung des 
Interesses des Kindes.") Lakatos (Schlosz) Lajos 
rimaszombati tanító, lapunk munkatársa, a szin-
tén Lipcsében megjelenő ,Deutscher Frühling" 
című folyóiratban cikket írt e címmel: „Die 
deutsche Schule in Ungarn." („A német iskola 
Magyarországon.") A cikkíró bevezetésül feltárja 
a magyar nemzetet kívülről fenyegető germani-
zálás veszedelmét s ez el szemben konstatálja, 
hogy a magyar közoktatási kormány épenséggel 
nem válaszol a köztünk élő nemzetiségek magya-
rizálásával, egyszerűen megkívánja, hogy nemze-
tiségi iskoláinkban az anyanyelv mellett az állam 
nyelvét is tanítsák, az pedig a magyar. Különö-
sen érdekes a cikknek az a része, melyben el-
mondja, hogy a délvidéki svábok igazi lelkese-
déssel taníttatták egyidőben gyermekeiket a ma-
gyar nyelvre, újabb időben azonban „külföldi 
alakok" izgatásaikkal meg akarják akadályozni 
a magyar nyelv tanulását. A folyóirat szerkesztője 
megcsillagozva adta ki Lakatos cikkét, bejelentve, 
hogy nem mindenben ért egyet vele s majd elmondja 
a maga véleményét. Hát bizony mi azt is elhittük 
volna, ha egyáltalán nem ért egyet a magyar 
lelkű cikkel, s azon sem csodálkoztunk volna, ha 
nem adja ki. Hogy kiadta : ez oly liberalitás, ami-
nőhöz a németek részéről nem vagyunk szokva. 

* Pályázat kézikönyvre. A Torontálvármegyei 
Magyar Közművelődési Egyesület pályázatot hirdet 
olyan kézikönyvre, amelynek segítségével felnőttek 
magyarul írni, olvasni és beszélni tanulhatnak. A 
könyv a szerző belátása szerint, az írni-olvasni 
tudók és nemtudók figyelembe vételével két, eset-
leg több részből is állhat. Az egész munka körül-
belül tíz nyomtatott ív terjedelmű lehet. A pálya-
díj 500 kor. A mű kiadási jogát az egyesület fenn-
tartja magának. A pályázati határidő 1908 májusi . 
A jeligés levéllel ellátott névtelen kéziratokat az 
igazgatósághoz (Nagybecskerek) kell küldeni. 

* A Zenélő Magyarország c. folyóiratnak 346. 
füzete a következő zenemű-újdonságokat tartal-
mazza: Lányi Ernő 176. műve „Esküvőre", zongora 
vagy harmoniumra írt darabját, Mendelssohn B. F. 
„Tavaszi dal" műdalát, Győry Margit magyar szöve-
gével, Vivian Grey „Kararna" japán rapszódiát zon-
gorára. A folyóiratnak, melyből egy negyedévben 6 
füzet jelenik meg, 3 kor. a negyedévi előfizetési ára. 
(Kiadóhivatal : Budapest, VIII., József-körút 24.) 
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KÖNYVESHÁZ. 
Nyelvoktatásunk új iránya. 

(Nyelvgyakorló vezérkönyv a helyes beszéd, helyes-
írás és fogalmazás elsajátítására. Az elemi népiskolák 
II—VI. osztálya számára a népiskolai tanterv és uta-
sítás szerint szerkesztette : Tomcsányiné Czukrász 
Róza. Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és 

fiai részvénytársaság kiadása. Ára 2 K 50 f). 

Tomcsányiné Czukrász Rózanyelvgyakorló vezér-
könyvet írt az elemi népiskolák II—VI. osztálya 
számára. Szükségünk volt e műre. Eddig az új 
állami tanterv és utasítás, a székesfővárosi tan-
tervjavaslat és Weszely Ödönnek nyelvgyakorló 
könyvei irányították új útra tért nyelvoktatá-
sunkat. De tanítási mintát senki sem adott. 
Szabad ter jutott a kísérletezésnek. Ki eltalálta 
a helyes útat, ki téves ösvényen barangolt. Leg-
többen azonban csak a régit rótták és folyt az 
avult grammatizálás. 

Tomcsányiné bemutatja, hogyan lehet játszi 
módon elérni nyelvi oktatásunk igazi célját, a 
nyelvtudatra támaszkodó helyes beszédre és 
helyesírásra szoktatást. Célja érdekében kultúr-
történeti alapra építi oktatását. Arra törekszik, 
hogy a gyermek „szükségképen érezze, önmaga 
észrevegye, miként jött létre a nyelv, minő szük-
ség idézte elé az egyes nyelvi sajátságokat és 
törvényeket, mert csak akkor fogja azokat való-
ban megérteni". Egyszerű, természetes alap. 
Weszely Ödön is érinti a IV. osztály számára 
készült gyakorlókönyvében, de Tomcsányiné rend-
szeresebben alkalmazza. 

Leckékre osztva, feldolgozza mindazt az anya-
got, melyet a tanításterv előír. Csupán a magán-
hangzóknak mélyre és magasra osztását mellőzi 
a II. osztály anyagából. Helyesen teszi, mert a 
mély és magas magánhangzók között levő 
különbség nem elég éles ahhoz, hogy azt a 
piciny gyermekek felfoghassák és megtarthassák. 

Kifejezései is szorosan simulnak a tanításterv-
ben használtakhoz. Kivéve azt a csekély jelen-
tésű eltérést, hogy a tanterv kihagyásos mon-
data helyett hiányos mondatról beszél. Inkább 
ott kellett volna más elnevezést használnia, ahol 
a tanterv hosszú mássalhangzókat említ. Sokkal 
könnyebben megértethetjük a gyermekkel, hogy 
ha két egynemű mássalhangzót ír le, kettőt is 
kell kiejtenie, ezért ezekben a szavakban : ép-pen, 
hal-lom, top-pan stb. kettős mássalhangzó van. 
Hiszen, ha csupán egy hosszií mássalhangzónak 
tekintjük a két egynemű hang képét, hogy 
választhatjuk szótagolás közben kétfelé egy hang-
nak a jegyét? 

A tanítás módját tekintve, többször eltér a 
tervezet utasításától, mely így hangzik: „Minden 
nyelvtény a mondat körében szemléltetendő." 
Bár gyakran indul ki a mondat köréből, csinos, 

bájos mesékből, viszont megteszi, hogy csupán 
azzal a hanggal, szóval, beszédrésszel foglalkozik, 
amelyen valamely nyelvtényt akar szemléltetni. 
Magát a mondatot is a II. osztály anyagának a 
végére helyezi. Annyiban igaza van, hogy így 
gyorsabban jut el céljához, hiszen játékszerét is 
csak akkor ismeri igazán a gyermek, ha a részek-
ből maga állítja össze ; de viszont ez az induktív 
mód lazítja a kapcsot a nyelvi magyarázat és a 
fogalmazás között. 

Az egyes leckéket egyszerűen, könnyedén, 
minden nagyképűsködés nélkül tárgyalja. 

Néha kissé rohamosan síklik át a kitűzött 
feladaton, mint pl. a III. oszt. 5. leckéjén, hol 
alig több, mint másfél oldalon végez az alany-
nyal, állítmánnyal, hiányos és puszta mondattal. 
Van lecke, melyben a magyarázatot fogyatékos-
nak találom. így pl. a III. oszt. 18. leckéjében, 
az 56. oldalon, hol előbb ilyen mondatot szer-
keszt : Jánosnak van kabátja. Bertának van 
könyve, stb. „Most próbáld ezeket a birtokoso-
kat csak magukra kimondani s hallgasd el a 
birtokot. Pl. Kié ez a kabát? Jánosé". Zavaros-
nak tartom a IV. oszt. 22. leckéjét, melyben a 
jelzőt tanítja és a melléknévről is beszél, anélkül, 
hogy kiemelné a különbséget mondatrész és 
beszédrész között *és így megértetné, hogy az 
egyjelentésű szavak most miért jelzők, mikor 
eddig melléknevek voltak. 

Kár hogy az V. oszt. 5. leckéjében (132. old.) 
egy füst alatt tárgyalja az ok, ós célhatározót. 
Úgyis nagyon könnyen összetéveszthető a kettő, 
hogy mennyire, amellett épen e lecke két kér-
dése is tanúskodhatik. (Mivégett helyett miértet 
használ.) 

A kérdések feltevésére vonatkozólag két meg-
jegyzésem van. Az egyik, hogy számos általános 
kérdést intéz növendékeihez ; a másik, hogy 
rendszerint előbb szólít, aztán kérdez. Pl. „B. ! 
te mondd meg, milyen ember az, aki Budapesten 
lakik?" (104. 1.) 

A könyv nyelve sem teljesen kifogástalan, 
így többször használja ok nélkül a határozatlan 
névelőt. Pl. a II. oszt. 1. 1. „Kérek egy kis kenye-
ret". A szórend is hibás néha. Pl. „T. ! Az olyan 
rövid szókat, melyeket csak egyszerre lehet tisz-
tán kiejteni, a sor végén megszakítani szabad-e ?" 

Összetéveszti az ikes és iktelen igék ragozását. 
Olvasol (18. 1.), dolgozz (91. 1.), bánjon 

(165. 1.) stb. 
Idegenszerű kifejezések: „. . . csak később jöt-

tek rá" (75. 1.). „Ha időm volna", „Alig bírták" 
(121. 1.). „8 sor képez egy versszakot" (144. 1.). 

Mindezek azonban elenyésző csekélységek a 
mű nagy érdemeihez képest. Ami apró hiány 
van. áz jobbadán csak látszólagos. A vezérkönyv 
ugyanis nem hü másolást követelő mértani rajz, 
hanem vázlatos kép, melyet az egyéniségnek kell 
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kiegészítenie, a környezet értelmi erőviszonyai-
hoz mérten. 

Fokozzák a mű értékét a fogalmazás céljaira 
felvett kedves kis mesék, elbeszélések és leírá-
sok, melyeknek egyike-másika Tomcsányiné szelle-
mességét, leleményét, írói készségét bizonyítja. 

Fényesen igazolják e példák, hogy ha azt 
akarjuk, hogy tudjanak fogalmazni növendékeink, 
tanítsuk meg őket látni, hallani, beszélni, Íras-
sunk sokat és engedjünk szabadabb tért gondo-
latviláguknak, egyéniségüknek. 

Érdekes és sikerült kísérlet a 41. lecke a 
121. oldalon. Nagy László áll. tanítóképző-inté-
zeti igazgató, a gyermeki lélek tanulmányozása 
céljából, az elmondott mese illusztrálásául rajzol-
tatott. Tomcsányiné pedig megíratta tanítványai-
val a képhez a szöveget. Eszleleteiről így szá-
mol be : „. . . azt tapasztaltam, hogy a rajzban 
kifejezett cselekmények sokkal jobban megragad-
ják a gyermek figyelmét, elősegítik szóbeli kész-
ségét, élesítik megfigyelőképességót. Alkalmat 
adnak a gyermek lelki tehetségeinek többoldalú 
kibontakozására s épen azért jelentékeny helyet 
foglalhatnak fogalmazási gyakorlataink között". 

Ha Tomcsányiné így nyilatkozik, akkor bát-
ran megkezdhetjük mi is a rajzzal kapcsolatos 
fogalmazás tanítását. Mert ő helyes nevelői 
érzéke, tanítói rátermettsége bízvást bátoríthat 
bennünket. Havas Irma. 

Tompa Mihály. (írta: Szent-Imrey György. 
Budapest, 1907. Kókai Lajos könyvkereskedése. 
Ara 1 korona 50 fillér.) 

Egy kis könyvecske jelent meg a napokban 
Tompa Mihályról, a költő-papról. Örömmel vettem 
a kezembe, mert azt reméltem, hogy vagy mű-
vészi életrajzot találok benne, vagy a költő mű-
veinek rejtett szépségeire vet világot, közelebb 
visz bennünket lelki világához, ahhoz a forráshoz, 
melyből az édes-bús költemények fakadtak. Csa-
lódtam. Az író nem mond új dolgot. Tompa papi 
életére tud néhány jellemző vonást említeni, minden 
mást ismerünk már a régebbi életrajzokból. 

Ami a könyv stílusát illeti, abban meg hatá-
rozottan nagy visszaesést találunk a Tompáról 
eddig megjelent művek stílusához képest. Mun-
káját a nagy emberek életrajzának jelentőségével 
kezdi. Már ebben a bevezető részben mutatkoz-
nak stílusának fogyatkozásai. Általános elmél-
kedések oly körmönfont módon vannak homályba 
burkolva, hogy a legműveltebb olvasónak is a 
legnagyobb kitartásra és szellemi működésre van 
szükségé, míg meg tudja érteni, mit is akar az 
író voltaképen mondani. Munkája többi részéről 
szintén ez mondható. De nézzük meg néhány 
mondását ! Mindjárt a bevezető részben van ez 
a mondat: „Az egyesek műveltségi foka s ettől 
megbatározott absztrakció ereje szerint sokképen 
eltérő ítéletek keletkeznek az elég jelentékeny -

ségre izmosult egyének egységes központi alap-
jelentésének kihatásai, tartalmi önprojekciói felől." 
Szeretném látni azt az embert, ki első olvasásra 
megérti ezt a mondatot. Vagy pl. a következő 
részt, melyben azt határozza meg, hogy mi a 
költemény : „ Megfelelő érzéki mezbe öltöztetett 
jelentős tartalom. A teremtő lélek egységének 
kellően megérlelt jelentései kitágulnak az érzéki 
térbe, az étheri belső jelentés szemléleti alakká 
izmosul s a tartalom a maga organikus egységébe 
zárja a formát, mint önprojekciójának jelképét. 
Minden fejlődés az egységben foglalt tartalomnak 
projekciója és szimbóluma egyszersmind, mert 
involució az evolúció föltétele." Sem terünk, sem 
kedvünk nincs folytatni az idézeteket, csak ki-
jelentjük, hogy bár lehetnek az író mondásai 
igen okos dolgok, de a magyar irodalomtörténet 
nyelve nem bírja meg e nehéz meghatározásokat 
s az olvasóközönség, ha rébuszokban adnak neki 
bármilyen okos mondásokat is, fáradtan, kedvet-
lenül teszi félre a könyvet. A magyar nyelv már 
annyira ki van fejlődve, hogy mindent meg lehet 
rajta úgy írni, hogy meg is értsük, de semmi 
esetre sem szabad olyat írni, ami a legnagyobb 
erőfeszítéssel érthető csupán, még kevésbé ilyes-
mit : „Költőnk zavartalan kéjjel hizlalta csodál-
kozó szemét délibábos eszménye szépségével." 

A könyv sem Tompának, sem az olvasónak 
nem válik hasznára. 

Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. (Az elemi népiskola I. osztálya 
számára. Az új tanterv nyomán írta : Pálinkás 
Béla, fiumei állami tanító. Kiadja : Kovács Gyula 
Nagybányán, 1906.) A tetszetős kiállítású könyv 
159 oldalra terjed. Szerző az új tanterv alapján 
az anyagot 30 hétre osztotta és ügyszeretettel 
vezeti be a gyermeket a dolgok elemzésébe és 
rakja le alapját a tanuló későbbi, az egyes tan-
tárgyak szerint szétágazó, de azért egységes 
tudásának. Pálinkás a gyermek közeli életviszo-
nyaiból, tapasztalataiból és érzelmi világából 
iparkodott összegyűjteni az anyagot, mely ügye-
sen földolgozva, biztosítja a figyelem fölkeltését 
és ezzel együtt az értelem fejlődését. A kérdé-
seket úgy teszi föl, hogy a gyermek előtt a 
tárgy komolyságából és értékéből nem veszít 
és emellett az önmunkásságra, a gondolkodásra 
és beszédre is bő alkalmat és időt ad a tanuló-
nak. A kezdő vagy gyakorlatlan tanítót azonban 
több helyen könnyen megtévesztheti a szerző, 
mert itt-ott túlságos részletezésével túllépi az 
első osztályos gyermek értelmi fokát. így pl. 
fölösleges tárgyalni, hogy van hegycsoport, hegy-
lánc, szoros, hágó, tűzhányó, sziklás hegy ; vagy : 
bükkös, tölgyes, nyíres, fenyves stb. féle erdő. 
Epily fölösleges a vizek tárgyalásánál fárasztani 
és untatni a magaspart, mélypart, lapospart bal-
part és jobbpart meghatározásaival. Hát még a 
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kavicsos, homokos és sáros fenék, torkolat és delta, 
főfolvó és mellékvíz, a mocsár, posvány és láp, 
hová sülyeszthetik a tanítót osztályával együtt. 
De gömbölyű fejű kutyát sem látunk, mert az 
orra a fejhez tartozik ; a cica körmeinek a szá-
mát pedig fölösleges betanulnia a gyermeknek. 
Az ismeretek ilyen és ezekhez hasonló tömkele-
gébe nem vezethetjük az I. osztály tanulóit. 
Mi elemibb^ dolgokkal is beérjük. Azt is jobban 
tette volna a szerző, ha az ajánlott meséket 
vezérkönyvébe összegyűjti, nem pedig egyik-
másik olvasókönyvre Utasítja a tanítót. Abban 
sem értünk egyet a szerzővel, midőn azt ajánlja 
(15. oldal,) hogy a tanító verset vagy mesét 
úgy olvasson föl a gyermekeknek. Hisz maga 
bevallja, hogy a szabad- és mesélve-tanítással 
maradandóbb eredményeket érhetünk el. (40. 
oldal.) A könyv nyelvi és tárgyi hibáira ha 
rámutat is a bíráló, a szerző érdemeit sem hall-
gathatja el, mert munkájával mégis azt a talajt 
egyengeti, melyen oly igen sok tanító jár hanyagul 
és bizonytalanul. Kár, hogy a könyvből, melynek 
ára sincs föltüntetve, hiányzik a tárgymutató. 

Szürke ég alatt. (írta : Vértesy Gyula. Az orszá-
gos irodalmi és közművelődési szövetség kiad-
ványa.) Vértesy Gyula novelláit mindig örömmel 
vesszük kezünkbe. Elbeszéléseibe ritkán viszi be 
a nehéz problémák bonyolult fejtegetését, célja 
is alig van más, mint a gyönyörködtetés, lelkünk 
nemesítése, az élet rajzolása. Folyik ajkáról a 
mese, s ha elmélkedik is, sohasem fárasztó. A 
legsötétebb tárgyakban is megtalálja a vigasztaló 
vonást, azt a vonást, melyet emberi természe-
tünknél fogva megkívánunk. Minden novellájából 
kisugárzik írójának ineleg szíve. 

De nemcsak mesél, hanem jellemez is. Kitűnő 
kép pl. az, mikor a szombat esti dorbézolásból 
hazatérő munkást és otthon éhező családját raj-
zolja. A részeg munkás kábultságában kifecsegi> 
hogy szeretőjénél járt, s a szerencsétlen feleség, 
kinek eszét félig már elvette a kenyérért hiába 
siránkozó gyermekeinek panasza, kést szúrna 
felhevülésében korhely férje szívébe, mikor meg-
találja az ennivalót férje zsebében. Az ennivalót 
gyermekeinek adja s felemelt keze lehanyatlik 
a kiéhezett, de már jóllakott gyermekek hálálkodó 
hangjára. A korhely ctpâj a szerencsétlen, beteges, 
elhagyatott anya, az éhes, majd hálálkodó gyer-
mek olyan tragikus képcsoport, mely biztos 
kézzel van megrajzolva. 

Az emberi önfeláldozásnak, a szülői és testveri 
szeretetnek művészi rajzolása A legnagyobb 

áldozat című novella. Á beteg fiú tervszerűen 
megharagítja mogorva hozzátartozóit, hogy elmú-
1 ása ne fájjon olyan nagyon. Ha nem is igaz e 
történet, jól esik olvasnunk ; az ember szereti 
nemcsak a valót, hanem a jól megrajzolt töké-
letességet is. Még néhány igen értékes elmélkedés, 
elbeszélés, rajz (Kísértetek, A komédiás, Az öreg 
író stb.) van e kötetben, amely minden tekin-
tetben méltó arra, hogy figyelmesen végigolvas-
suk. Akik ismerik Vértesy Gyula müveit, azok-
nak azt mondhatjuk, hogy e kötetben haladást 
tapasztaltunk ; akik nem ismerik régebbi műveit 
azoknak őszinte szívvel ajánlhatjuk e novellás 
kötet elolvasását. 

Vezérkönyv az elemi iskolai tornaoktatáshoz. 
Maurer János, a Nemzeti Tornaegylet művezetője 
és a tornatanítói tanfolyamok igazgatója az elemi 
iskolai tornatanítás szempontjából fontos könyvet 
írt, mely legközelebb forgalomba kerül. A könyv 
négy részre oszlik. Az első behatóan foglalkozik 
a rend-, szabad- ós sorgyakorlatok anyagával, 
mindkét nembeli ifjúság részére. A második rész 
rávezeti az érdeklődőt a gyakorlatok módszertani 
kezelésére és a gyakorlati útbaigazításokra. A gépies 
gyakorlatok összes anyagát, különös figyelemmel 
a modernebb testedzés ágaira (vívás, korcsolyázás), 
bőven ismerteti a harmadik rész, míg a befejező 
negyedik rész az elemi iskolai tanulók részére 
megállapított játékok összességére terjeszkedik ki. 
E könyvre, melynek szükségességét régóta érezték 
a néptanítók, a kiadótársulat (Athenaeum, Buda-
pest, Rákóczy-út 54.) kedvezményes árú előfizetést 
hirdet. A könyv megjelenéséig kedvezményes áron, 
1 K 50 f-ért lehet a munkát közvetlenül a kiadó-
társulatnál megrendelni, mely azt megrendelés után 
azonnal megküldi. A könyv bolti ára jóval maga-
sabb lesz. 

Tárgymutató a nem állami elemi népiskolák 
jogviszonyairól s a községi és hitfelekezeti nép-
tanítók járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. 
t.-c.-hez és végrehajtási Utasításához. Bodnár 
György, Szatmár vármegye kir. tanfelügyelője ily 
címen kiadott művében könnyen áttekinthető 
módon, betűsorrendben megismerteti mindazon 
föladatokat és kötelezettségeket, melyek az új 
törvényből kifolyólag a tanítóra, az iskolaszékekre 
és az alárendelt hatóságokra háramlanak. Mind-
egyik tárgynál hivatkozik a törvény és az Uta-
sítás vonatkozó §-aira s egyúttal közli azt a lap-
számot is, hol az illető tárgyrészlet föltalálható. 
Bodnár e munkájával hasznos szolgálatot tett a 
tanítóknak és az iskolafönntartóknak, de nagy 
haszonnal forgathatják azt a tanfelügyelőségek is. 
(Megszerezhető 1 koronáért a tzerzőnél, Szatmár-
németiben.) 
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SZÉPIRODALOM. 
A múzsa. 

A múzsa nem útszéli nő, 
De büszke, bájos, úri lány. 
Nem éltedből egy-két napot, 
De egész életet kíván. 

És hozzád hű csak úgy marad, 
Ha másra nem nézel soha — 
A lelkedet elosztani 
Nem engedi ő, nem, soha. 

Örök hűségért ad csupán 
Cserébe csókot, lángolót, 
Nem földi ember ajkira, 
Csak égi ajkakra valót. 

Én hozzá hűtelen valék. 
Csak szeretőmül akarám — 
S cserébe egész szíveért 
Csupán a fél szívem adám. 

Hittem, költő maradhatok, 
Ha mellé napszámos leszek — 
S íme, örökre elhagyott 
Az égi, szép lány engemet. 

Igaza volt, hogy elhagyott. 
Nem ő a vétkes, én vagyok. 
Egekbe vitt vón engemet 
S ím, sárba', porba' járhatok. 

Mert gyáva voltam én szegény — 
S ő nem jöhetett én velem . . . 
Mit is csinálna vélem ő 
Az országúti szemeten? . . . 

Vértesy Gyula. 

o £ > $ 0 

A ,,Ludas-játék». 
— Karcolat az iskola udvaráról. — 

írta : Bodonyi Nándor. 

Szombat délután van. Vége van a tornászai-
nak, kezdődik a játék. Örömujjongás hangzik 
mindenfelé. Néhány fiú csoportba verődik s 
tanakodnak rajta, hogy : 

— Mit is játsszunk? 
— Játsszunk „ludasjátékot". 
Szeretem nézni a játékot. Mulattat a csapongó 

gyermeki képzelet megnyilatkozása. Ez a „ludas-
játék" meg különben is egyike a legérdekesebb 
magyar gyermekjátékoknak. Van benne hűmor, 
tréfa, játszi enyelgés. És ami különös : van 
benne több cselekmény, mint holmi rossz drá-
mában. 

A fiúk összeállanak, mintegy húszan. Kezdő-
dik a „kióvasás" : 

Egyedem-begyedem 
Tenger-tánc, 
Hajdú sógor, 
Mit kívánsz ? 

Hát a hajdú sógor nem kíván egyebet, csak 
egy darab kenyeret . . . A fiúk pedig „kióvas-
sák" maguk közül a szükséges személyeket. 

Van egy ludasgazda, egy lúdpásztor, egy 
farkas; a többi gyerek mind liba. 

Mindegyik iparkodik beleélni magát a szere-
pébe. A ludasgazda szemére húzza komolyan a 
kalapot s ugyancsak iparkodik respektust tar-
tani a lúdpásztor előtt, aki jámbor alázatossággal 
csak per „hallja kend, gazd' uram" meri meg-
szólítani a ludasembert. Míg emez csak amúgy 
félvállról per „hallod-e szógám" beszél vele. 

Legérdekesebb a farkas. 0 is csakhamar bele-
találja magát a szerepébe. Kimeresztett szemek-
kel, kieresztett körmökkel száguldozik föl-alá 
nagy „hú, hú" kiáltással s ugyancsak ijesztgetné 
váltig azt, akinek valami nagy ijedős kedve 
volna tőle félni. 

A jámbor, együgyü libuskáknak sincs egy 
helyben maradásuk. Libegtetve szárnyaikat, már 
mint a kezeiket, röpdécselnek össze-vissza az 
udvaron. 

A ludasember összehívja őket : 
— Ide, ide, libuskáim. 
A libuskák odasorakoznak a ludasember mellé. 

Kezdődik a játék. 
A ludasgazda, meg a pásztor megfogják egy-

más kezét. A ludaknak az összefogott kezek 
alatt kell átbújniok. A ludasember átszámlálja 
a ludakat a pásztornak: 
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— Egyszáz liba, kétszáz liba, háromszáz l iba. . . 
Számlálásközben összefogott kezeikkel minden 

ludat gyöngéden hátbaütnek. Mikor az átszám-
lálás megtörtént, a ludasember odaáll a lúd-
pásztor elé s azt mondja : 

— Hallod-e, szógám ! Itt átadtam neked 
tizenkétszáz libát. Ügy vigyázz reájuk, hogy 
egy is el ne vesszen közülök, mert ahány elvesz 
közülök, annyi tüsköt verek a körmöd alá. 

A pásztor fogadkozik, hogy ő vigyázni fog 
a libákra : 

— Ne féljen gazd' uram, nem lesz híjuk. 
Azután kihajtja a libákat a legelőre. Szállnak, 

repülnek nagy gí-gágolással. Aközben elősom-
polyog a farkas is. 

Kis idő múlva megszólal a lúdpásztor: 
— Gyertek haza, libuskáim ! 
A libák azt válaszolják, hogy : 
— Nem merünk. 
— Mitül féltek ? 
— A farkastul. 
— Hol lakik? 
— Bokor alatt, híd alatt. 
— Mit eszik? 
— Aranyalmát aranykéssel. 
— Mibe mosdik ? 
— Aranytálba. 
— Mibe törülközik? 
Itt aztán olyan felelet következik, aminek az 

értelmét máig sem sikerült kikutatnom. Nyelv-
búvárkodó tudós etimológusainknak figyelmébe 
is ajánlom. 

Arra a kérdésre, hogy: „Mibe törülközik ? " 
egyik liba rendesen azt feleli a maga délbara-
nyai dialektusán: 

— Himösök farkába . . . 
Hogy mik azok a „himösök" ? Valaha olvas-

tam valamit róluk, de biz én ma már meg nem 
tudnám mondani, hogy mik. 

Érdekesnek találom megemlíteni, hogy én az 
iskolában gyermekeimmel rendesen mellőzve a 
vidékünk tájszólását, az irodalmi nyelven be-
szélek. Feleleteiket is rendesen így követelem. 
Az iskolában így is beszélnek. De mikor a já-
tékra kerül a sor, elfelejtik az irodalmi nyelvet 
s olyan hamisítatlan ormánysági tájszólással 
élnek, hogy szinte gyönyörűség hallani. 

A lúdpásztor újra nagyot kiált: 
— Gyertök haza, zsibáim ! 
Szállnak, repülnek a ludak hazafelé nagy 

gí-gágolással. De aközben közéjük csap a lesel-
kedő farkas és rendesen egy-kettőt kiragad 
belőlük. 

Amint a ludak hazaértek, a ludasgazda, meg 
a lúdpásztor, amúgy az összefogott kezek alatt 
eregetve megszámlálják a ludakat: 

— Egyszáz lúd, kétszáz lúd, háromszáz l ú d . . . 
A végén rendesen kisül, hogy „egyszáz lúd", 

vagy „kétszáz lúd" hiányzik. A gazda megkérdi 
a pásztort : 

— Hallod-e szógám ! Hová lett a hiányzó 
egy-kétszáz lúd ? 

A pásztor megvakarja a fületövét s azt 
feleli, hogy : 

— Elmentek a berek alá tojni. 
Ebben a gazda is megnyugszik, de újra a 

lelkére köti a pásztornak, hogy úgy vigyázzon 
a nyájra : ahány lúd elvesz, annyi tüsköt ver 
a körme alá. 

A pásztor megint fogadkozik, hogy nem lesz 
itten semmi hiba. 

A játék folyása aztán tovább ugyanaz. A 
kérdések és a feleletek is megismétlődnek, 
amíg csak egy liba marad a nyájból. 

A farkas végre azt is elragadja. 
Nyáj nélkül kerül haza a pásztor. Itt már 

aztán a gazda is megelégeli a dolgot. Kemé-
nyen rárivall a pásztorra : 

— Hallod-e, szógám ! De ez már több a 
kettőnél ! Azok a ludak már eleget tojhattak 
a berek alatt. Ugyan én azt hiszem, hogy nin-
csenek is azok a berek alatt. Azért hát csak 
valld be, hogy hová tetted a lúdjaimat? 

Erre a pásztor jámbor képpel bevallja, hogy 
biz azokat mind elvitte a farkas. 

No, csinál erre patáliát gazd' uram : 
— Hü, te alamuszi, álomszuszék ! Hogy 

engedhetted meg azt, hogy valamennyit elvigye ? 
No, de most már nincs egyéb hátra, mint 
menni és keresni a ludakat. 

Rá is találnak csakhamar a farkas koma 
tanyájára. Ott vannak a libák is .valamennyien 
a koma háta mögött, de sem a gazda, sem a 
szolga nem látja őket. 

Hát hiszen lám a színésznek is hányszor 
nem szabad meglátni a másik színészt a szín-
padon, aki ott csetlik-botlik körülötte s még 
beszél is hozzája. 

A ludasgazda megkérdi a farkastól : 
— Farkas koma, nem látott kend erre száz 

libát? 
— Egy fiát sem láttam — feleli a farkas. 

De erre a libák elkezdenek a kezeikkel, már 
mint a szárnyaikkal csattogtatni. 

Meghallja ezt a ludasember s újra kérdi : 
— Mi csörög a kelmed padlásán ? 
— Semmi, — feleli a farkas —• egy pár 

redves dió. 
Hanem itt már gyanút fog a gazda. Elkiáltja 

nagy fennszóval : 
— Gyertök haza, libuskáim ! És a libák 

megismerik a gazdájuk szavát. Nagy gí-gágo-
lással kirepülnek farkas koma odújából s men-
nek, egyenesen hazafelé. Hiába morog a vén 
farkas koma, oda a préda. 

De ez még nem elég. A ludasember meg 
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a pásztor m e g f o g j á k a to lva j t s a b í ró elé 
hurcol ják . 

A l ibasereg á t a l aku l törvényszékké. Gyerek-
képzelet könnyen megteszi ezt az ug rá s t . 

— Mit é rdemel az a tolvaj, a k i száz l ibá t 
lopo t t ? — kérd i a ludasember , m á r m i n t bíró. 

— Száz tüskö t a körme alá — hangz ik a 
szentencia. 

— No, h á t a k k o r csak egy-ke t tő re tü skö t 
szedni ! 

E s a l ibaseregből a lakul t bírói t e s tü le t n y o m -
b a n szalad szét az udvaron t ü skö t szedni. V a l a -
mennyi hoz m a g á v a l egy-egy vékony, száraz 
galyat . 

— I t t a t ü s ö k ! 
Most m á r az tán n incs egyéb h á t r a , min t a 

f a r k a s k o m a k ö r m e alá v e m i a tü skö t . H e j , 
h o g y sziszeg; hej , h o g y j a jga t , üvö l t a koma , 
míg ez a mű té t t a r t ! 

P e d i g nem is ver ik igazándibul a kö rme alá. 
Csak az u j ja i közé r a k j a neki a l udas ember . 
A keze uj jai , m e g a lába u j j a közé. 

Akkor az tán kö rü lho rd ják d iada l la l köz-
nevetségre a bice-bóca f a rkas k o m á t , aki n e m 
g y ő z eleget nyögni , sziszegni, kezé t - l ábá t f á j -
dí tani . 

Azok a kis szá ja tá t i apró vitézek, az első-
második osztálybeli kis mulák, ak ik ezt az 
egzekúciót végig nézik, nem g y ő z n e k eleget 
nevetni a f a r k a s k o m a baján. 

— Ü g y kő neki , minek lopot t zsibát . 
F a r k a s k o m á n a k m e g van g o n d j a rá , h o g y 

arcf in torga tása iva l m é g jobban megneve t tesse 
őket . 

N é h a még m a g a m is e lmosolyodom a bo lon-
dos mókáin . 

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

K i n e v e z t e : Krasznai József oki. tanítót a 
pusztabánházai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Finta Viktória, oki. tanítónőt a sajkásgyörgyei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Tóth László, 
Bélády Antal, Salgó Ignác, Nagy László, Ber-
náth György, Bankos Izidora, Bélády Antalné 
szül. Tóth Ilona, Baky Kálmánné szül. Mala-
tinszky Anna és Hadliázy Gézáné szül. Tóth 
Borbála oki. tanítókat, ill. tanítónőket a kún-
szentmiklósi áll. el népisk.-lioz r. tanítókká, ill. 
tanítónőkké ; Dóri Bazil és Tokos Viktória oki. 
tanítót, ill. tanítónőt az aninai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Lengyel Julia 
oki. tanítónőt az ozorai közs. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Gerő Erzsébet oki tanítónőt a 
homoliczi közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Deim 
János oki. tanítót a kiskúndorozsmai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá ; Berecz Gyula és Bereczné 

Udovicza Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt a kras-
sovai új áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Zsigmond Konrád, Figlár Julia, Tóth 
Anna, Zuber Mihály és Benkő Vilma oki. taní-
tókat, ill. tanítónőket a jászszentlászlói új áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Szabó 
Lajos nagyszalontai közs. tanítót az élesdi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Nagyvinszky János 
oki. tanítót a homoliczi közs. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Szopos András oki. tanítót a borbándi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Heib Józsa oki.-
tanítónőt a kisgarami áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tónővé ; Vojtovics Sándor oki. tanítót a lénártói 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Hussek Flórián 
dési munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 
1780 K-t; Uliha József felsőpetényi ág. ev. 
munkaképtelen tanítónak évi 9 4 0 K-t; Boboz 
József, a siketnémák temesvári áll. s. intézetéhez 
tanári szolgálatra beosztott munkaképtelen igaz-
gatót egy év tartamára ideiglenesen nyug-
díjaztatván, évi 2500 K-t; Vajda János csolti 
munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 460 K-t ; 
Mitrea Miklós bonczisori gör. kel. el. isk. mun 
kaképtelen tanítónak évi 3 8 0 K-t. 

Gyám- , i l l . s e g é l y p é n z t e n g e d é l y e z e t t : 
néh. Mager János nyug. el. isk. tanító özvegye 
szül. Heradek Katalinnak évi 586 K-t ; néh. 
Nagy Sándor gyepesi v. közs. el. isk. tanító 
özvegye szül. Benkő Polixénának évi 500 K-t. 

TANÍTÓK TANACSADÓJA. 
Alföldi. 1. Ha'nem a saját, hanem az iskolafönntartó 

mulasztásából nem kapta meg esedékes korpótlékait, 
úgy azok kiszolgáltatását a fönntartótól követelje s ked-
vezőtlen határozat esetén forduljon panasszal a közig, 
bizottsághoz. 2. Amennyiben államsegélyt élvez, a tör-
vényszerinti eskü letétele végett jelentkezzék a kir. 
tanfelügyelőségnél. — N. N. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 
a magasabb tanítói illetményeket csakis a rendes 
tanítói minőségben alkalmazott tanítóknak állapítja 
meg. Ennélfogva kétséges, hogy az állam a fizetés-
kiegészítési és korpótlék-államsegély engedélyezése 
iránt fölterjesztendő kérelmüknek helyet fog-e adni. 
Egyébiránt a hivatkozott törvény 2. §-a az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 139. §-ának azon rendelkezését, mely 
szerint a tanítói állomások legföljebb félév alatt vég-
legesen betöltendők, a községi és hitfelekezeti iskolák 
tanítóira is kiterjesztette. Ezen az alapon tehát kér-
jék véglegesítésüket. — R. J. Kisvejke. A népokt. 
törvény 11. §-a értelmében a hitfelekezeti iskolák 
fölállítására és fönntartására csakis az illető hívek 
anyagi hozzájárulása vehető igénybe. — M. L. Szap. 
A belügyminisztérium 1525/1891. sz. a. hozott ha-
tározata szerint az ártéri adót nem a birtok haszon-
élvezője, hanem a telekkönyvi tulajdonos tartozik 
fizetni, föltéve természetesen, hogy a haszonélvező 
e terhet a földtulajdonossal szemben kifejezetten el 
nem vállalta. — jV. N. 1. Felekezeti iskolák fönn-
tartói a lakbér rendezését is kitolhatják 1910-ig. E 
három évi haladékkal azonban csak arra az esetre 
élhetnek, ha a tanítók járandóságait rendezni azonnal 
képesek nem volnának. Amennyiben ezen az alapon 
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fölszólalás történik, a közigazgatási bizottságnak föl-
adata az érdekelt iskolafenntartó anyagi helyzetét 
megállapítani óa indokolt esetben kötelezni, hogy a 
tanítóknak az 1907. évi XXVII. t.-c. 2—3. §-aiban meg-
állapított járandóságait a 3 év lejárta előtt, tehát 
1910 június 30-ika előtt is megadja. 2. Felekezeti 
iskolafönntartók nem kötelezhetők arra, hogy főtaní-
tóknak az állami iskolai igazgatókat megillető igaz-
gatói tiszteletdíjat megadják. — H. B. Mezőkövesd. 
1. Nézetünk szerint, ha a rabbinus nem oktat, hanem 
csak felügyel, ezért díjat nem követelhet. Felügyeleti 
joga azonban megvan. 2. Vallásos magaviseletét is 
ellenőrizheti. Ebbeli határozatát megfolebbezni nem 
lehet. 3. Negyedéves képezdész az ön felügyelete 
mellett sem. taníthatja a hittant ; épen így nem is 
segédkezhetik a tanításánál. Ha ily minőségben mégis 
szerepelne, az a tanfelügyelőségnek bejelentendő. 
4. A fölvétel alapjául nem a jövedelem, hanem a 
fizetett kereseti adó szolgál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A gyermek szellemének fejlődése. A 

Magyar Gyermektanulmányi Társaság a mult 
szombaton fölolvasást rendezett az új városház 
közgyűlési termében, a gyermek szellemi fejlő-
déséről. Az értekezleten jelen volt Apponyi 
miniszter is a feleségével és Bárezy István pol-
gármester. A fölolvasót, Babarci- Schwartzer Ottó 
dr. udvari tanácsost, Náray- Szabó János minisz-
teri tanácsos üdvözölte. A többnyire hölgyek-
ből álló hallgatóság a legnagyobb figyelemmel 
követte Schwartzer Ottó igen érdekes előadását. 

A fölolvasás vezető-gondolata az volt, hogy a 
gyermeket vallásos és szeretettel teljes nevelés-
ben kell részesíteni. Mert a vallás alapja az 
erkölcsnek, a szeretet pedig minden jónak és szép-
nek a forrása. Ha lelkünk nem tudna hinni és 
szívünk szeretni, milyen sivár lenne az életünk ! 

Amint a gyermek szellemi világában az egyé-
niség fogalma megszületik — magyarázza a fölol-
vasó — mindent, ami történik, magára vonatkoz-
tat ; ezért tévesen ítéli meg a világot és ez a 
téves megítélés téves eszmékben nyilvánul. A 
gyermek azt képzeli, hogy az egé-z világ vele 
foglalkozik, vele függ össze, minden érette tör-
ténik : ő a világ középpontja. Ezek a szubjektív 
érzések a megfigyelő téves eszmék, amelyek csak-
hamar nagysági téves eszmékre vezetik, erejének 
túlságosan nagyra becsülésére. 

A gyermek a rajta kívüleső szellemi és testi 
erők mértékét nem képes fölfogni és így a saját 
énjét, sem tudja mérlegelni. Túlbecsüli erejét, 
magáról óriási fogalmakat alkot. Nem fél az 
oroszlántól sem, mert mindennel meg akar bir-
kózni. Erejének e túlbecsüléséből fejlődik határ-
talan önszeretete és az irigység : a gyermeki 
egoizmus. A gyermek lassan-lassan fejlődő ítélete 
azonban a csalódások világába viszi őt ; meg-
figyelése és nagysági téves eszméi folytonosan 
akadályokba ütköznek : egyéniségének képzelt 

óriási hatalma minduntalan megcsorbul. Erre 
okot, magyarázatot keres s fogalmainak hiányos-
sága miatt nem magában, hanem — hamis követ-
keztetéssel — a külvilágban találja a hibát. Azt 
hiszi, a szülei, testvérei és tanítói igazságtalanul 
bánnak vele, nem szeretik, üldözik ; ezzel a téves 
eszmék üldöztetési jellegűvé változnak és ezzel 
kapcsolatban (a gyermek 4—8. életéve között), 
a félelem érzése is föllép. 

Az agyrendszer továbbfejlődése a szellemi meg-
nyilatkozás új képét, a gyermeki kényszereszméket 
tárja elénk. Egymást követő fogalmak a gyermek 
akaratán kívül szöknek az agyba ; ugyanazt a 
kérdést számtalanszor ismétli, bár mindig ugyan-
azt a feleletet kapja. Összetört játékának egésszé 
varázsolását követeli minduntalan, hiába magya-
rázzuk neki a lehetetlenséget. Mindezt a kényszer-
eszme hatása alatt cselekszi. Ezt követi a kény-
szermozgás. Hiába követeljük a gyermektől, ne 
ugráljon, ne lármázzon, ha egy percig hallgat is 
a szóra, a másik pillanatban ismét megteszi. A 
kényszermozgásnak érdekes megnyilatkozása a 
gyűjtőkényszer, amely a gyermek bírásvágyából 
kaletkezik. Mindent a magáénak akar tudni, akár 
értékes és használható tárgy, akár nem. 

Ezek után áttért a fölolvasó a gyermek szel-
lemi életének további megnyilatkozásaira, a gyer-
mekkor végéig fönnálló kenyszer érzéseire : a 
hallucinációra és az illúzióra. A gyermek nem 
létező, láthatatlan alakokkal beszélget, játszik és 
élettelen tárgyakat személyesít. 

Addig, míg a gyermek csak a zsigerérzéseinek 
világában él, amíg a zsigerérzéseken alapuló be-
nyomások létesítik a képzeteket, a nevelő szó a 
szellemi élet fejlődését nem irányíthatja, mert az 
irányítás segédeszközei : az agyrendszer útjai még 
hiányoznak. Ebben a korban is megnyugtat a 
magyarázó szó, de nem a szívnek az értelme, 
hanem a hangnak kellemes hulláma hat a gyer-
mekre. Ha keményen szólunk a gyermekre, beszé-
dünk legkellemesebb, legbarátságosabb szövege is 
félelmet okoz. Később, ha már a gyermek agy-
rendszere eléggé fejlődött, természetesen csakis 
a szép szó, a türelem és szeretet irányítsa neve-
lésünket. A nevelésnek föladata általában az, 
hogy a gyermek testét és lelkét egyaránt ápolja 
és nevelje. 

A fölolvasást a közönség zajosan megtapsolta, 
a társaság nevében pedig Bárczy István polgár-
mester megköszönte. A polgármester azután 
megköszönte Apponyi Albert grófnak a meg-
jelenését és azt mondta, hogy a miniszter érdek-
lődéséből a társaság lelkesedést és buzdítást 
merít további munkásságához. 

— Apponyi a szabad líceumhoz. A sza-
bad liceum választmánya ezidei első üléséből 
jegyzőkönyvi kivonatot küldött Apponyi minisz-
ternek arról a határozatáról, mellyel a pécsi 
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kongresszus ismeretes incidensébői kifolyólag a 
minisztert üdvözölte. Apponyi miniszter most erre 
a következő levéllel válaszolt : Őszinte örömmel 
vettem a szabad liceum választmányának október 
12-én tartott üléséről fölvett jegyzőkönyvéből 
velem közölt kivonatot, mely szerint a választ-
mány engem a szabadtanítás pécsi konresszusán 
ellenem irányult támadás alkalmából üdvözölni 
szíves volt. Legyen meggyőződve az igen tisztelt 
választmány, hogy az a támadás — mit a számba-
vehető közvélemény a maga egészében elítélt — 
engem nemcsak el nem térít attól a felfogástól, 
mely közéleti tevékenységemet irányítja, de sőt 
megerősít abban. Ezután is a legnagyobb szere-
tettel és odaadással fogok küzdeni a magyar 
közművelődés előbbrevitele érdekében, teljes 
bizonysággal számítva e munkámban arra igazán 
hivatott tényezőknek, köztük a szabad líceumnak 
is nagybecsű támogatására. Fogadja az igen tisz-
telt- vála-sztmány őszinte tiszteletem nyilvánítását. 

— Az iskolán kívüli oktatást Késmárkon 
a „Kereskedő és Iparos Ifjak Egyesületébe" 
Kolumbán Lajos tanár, az Egyesület elnöke már 
bevezette. Amennyiben Kólunibán az oktatást 
elsősorban a tagok részére rendezi, — de azért 
bárki is megjelenhet — inkább a tagok értelmi 
fejlettségét vette irányadóul s azoknak érdekeit 
tartotta szem előtt. Beszélgetés-, csevegésszerüen 
kívánja az oktatást, és az általános műveltség 
megadása, illetve képesítés arra, hogy az adott 
eszközökkel azt megszerezhesse : a végcél. A 
programúiba vette ezenkívül a Szepességet oly 
közel érintő nemzetiségi kérdésről és a valódi 
szocializmusról is kioktatni a hallgatókat. Az 
első oktatási óra október 24-én volt, amikor 
Belóczy Sándor igazgató : Magyarok története 
címen sorozatos előadását kezdette meg nagy-
számú hallgatóság előtt. Belóczy után előadást 
tartanak : Végh Kálmán a levelezés köréből, 
Bruckner Ottó, Nyárády Gyula a természettan 
köréből, Fodor Lajos a közgazdaságból, dr. Klein 
Armin az orvosi tudományból, dr. Mattyasovszky 
Elemér a jogból, Dianiska Frigyes az erkölcsből, 
Tátray Ödön a váltóról, Kolumbán Lajos a 
magyar nyelvből, s így tovább egy egész lelkes 
tábor vállalkozott ügyvédek, orvosok, tanárok, 
tisztviselők sorából e terv megvalósítására. 
Kolumbán elnök terve szerint az előadás előtt 
és után az Egyesületnek egy-egy tagja fog sza-
valattal vagy szép felolvasással hozzájárulni az 
esti órák kellemes eltöltéséhez. 

— A visszavámlorlók érdekében. Andrássy 
Gyula gróf belügyminiszter, tekintettel arra, 
hogy az Amerikából való visszavándorlás mind 
nagyobb mértéket ölt. elhatározta, hogy Fiúmé-
ban a hazatérők érdekében munkaközvetítő-irodát 
létesít. E célból a belügyminiszter bizottságot 
küldött le Fiúméba, amely az új intézmény 

létesítésének lehetőségét a hely színén tanulmá-
nyozza. A fiumei munkaközvetítő-intézet már 
január 1-én megkezdi működését. 

— A „Fák napja". Eötvös Károly Lajos, 
Szolnok vármegye kir. tanfelügyelője az iskolai 
hatóságokhoz a következő fölhívást intézte : A m. 
é. 26.120. sz. vallás- és közokt. miniszteri kör-
rendelet a „Fák napja" iskolai ünnepnek a tan-
kerület összes iskoláiban ugyanazon napon rende-
zését határozván meg, a kir. tanfelügyelőt utasította 
a határidő kitűzésére. Ehhez képest fölkérem a 
felek, népiskolák főhatóságait sürgős rendelkezésre 
és fölhívom az állami iskolai gondnokságokat, a 
községi és izr. iskolaszékeket intézkedésre aziránt, 
hogy f. évi november hó 19-én délelőtt, az 
Erzsébet-ünnep befejezéseül, tartsák meg a min-
dennapi és ismétlő-iskolák a „Fák napja" ünnepet. 
Megdicsőült nagyasszonyunk, Erzsébet királyné, 
kis gyermek korától áldott élte végzetes kihuny-
táig nagy előszeretetet tanúsított a föld gyermekei, 
a fák iránt. Legméltóbb emléket abban állítottak 
hát iskoláink jó királyasszonyunknak, hogy 
Erzsébet-fákat ültettek az országos gyász évében. 
Ez emlékfák egy része kipusztult, számos iskolánk 
pedig azóta nyílt meg, így Erzsébet-emlékfáink 
sok iskolánál hiányoznak. Erzsébet-emlékfát ültes-
sünk hát az idei „Fák napján" mindenütt, ahol 
ez hiányzik, ahol pedig megvan, egyéb fák és 
cserjék ültetése mellett koszorúzzuk az Erzsébet-
emlékfát meg. A fák ápolását ekként összefüg-
gésbe hozván az Erzsébet-kultusszal, a gyermekek 
hajlandóságát, sőt előszeretetét a fák és cserjék 
megbecsülése iránt maradandóvá tesszük. 

— Az egyetem tanácsa Apponyihoz. A 
budapesti tudományegyetem tanácsa Apponyi 
miniszterhez a következő föliratot intézte: „Nagy-
méltóságú miniszter úr ! A budapesti királyi 
magyar tudományegyetem tanácsa f. évi október 
29-én tartott első rendes ülésében vehetett tudo-
mást ama súlyos sérelemről, mely nagyméltó-
ságodat a szabadtanítás pécsi kongresszusán, 
kiküldöttje személyében érte. Ugyanekkor emlé-
kezett meg azon támadásokról is, melyek a magyar 
kultúra vezérlő államférfiának hazafias szellemű 
működését érintették, oly célzattal, hogy a való 
tényállás ismeretét nélkülöző külföld a magyar 
kultúrpolitika irányáról megtévesztessék. Az 
egyetem tanácsa az igazság érzetét, a nemzeti 
kultúrából folyó jóízlést sértő ezen alacsony táma-
dásokkal szemben indíttatva érzi magát arra, hogy 
nagyméltóságodat az Alma Mater nevében mély 
tisztelettel és meleg ragaszkodással üdvözölje, azon 
hő óhaj kíséretében, hogy nagyméltóságod ma-
gasztos eszméi és elvei megvalósításában a lehető 
legjobb eredményeket érje el. Ez közös köteles-
sége minden magyar embernek, hogy excellenciád 
kultúrális törekvéseit a hazaszeretet oltárán, ahol 
vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül az 
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állampolgároknak együttesen kell közreműködni 
a nemzeti konszolidáció megteremtésén, legjobb 
tehetségével támogassa. Kedves kötelessége ez 
hazánk első egyetemének is, melynek erőssége a 
magyar kultúra erősségét s hanyatlása a nemzeti 
felsőbb közoktatásügy jelentékeny erőveszteségét 
jelenti. Midőn az ős Alma Matert nagyméltóságod 
jóindulatába ajánljuk, megragadjuk még egyszer 
az alkalmat arra, hogy Excellenciádat a legmélyebb 
tisztelettel üdvözöljük. Budapesten, 1907 október 
hó 29-én. az Egyetemi Tanács I. rendes üléséből. 
Török s. k.. rektor. 

— T a n í t ó i j u b i l e u m . A csurgói róm. kath. 
esperesi kerület tanítótestülete október 28-án 
ünnepelte Dénes Lajos somogyberzenczei igazgató-
tanítót. aki ezidén töltötte be tanítói műkö-
désének 25-ík évét. Az ünnepség szentmisével 
kezdődött, melyet Steiner József, ker. alesperes 
végzett. A szentmise alatt Steiner József meleg-
hangú. szép beszédet intézett az ünnepelthez, 
kérvén a nagy számmal megjelent hívőket, hogy 
hű tanítójukat tartsák meg ezentúl is szerete-
tükben. fölolvasta továbbá báró Hornig Károly 
megyéspüspök elismerőoklevelét. Az istenitisztelet 
után a csurgói járás tanítótestülete gyűlést tartott, 
ahol Steiner József, egvházker. tanfelügyelő és 
Boross József, egyl. elnök üdvözlő-beszéde után 
Gramma Döme kir. s.-tanfelügyelő méltatta az 
ünnepelt érdemeit, miközben átadta a földmívelés-
ügyi miniszter 2oO koronás ajándékát, a faiskola 
kezelése terén szerzett érdemei jutalmául. Dénes 
Lajos erre meghatott szavakban mondott köszönetet. 

— A Gyermekvédő-Liga tengerésznöven-
dékeinek búcsúja. Az Országos Gyermekvédő-
Liga öt tengerésznövendéket küldött a tengerre, 
akiket a végső züllés posványából ragadott ki, 
hogy visszaadja őket a becsületes munkának, az 
életnek. Öt markos ifjú indult el a napokban 
Fiúméba, hogy a Magyar Keleti Tengerhajózási 
r.-t. Orsova nevű hajóján megkezdje szolgálatát. 
Öt legényke, kicsi szám, de azért az öt fiú mégis 
sokat és nagyot jelent. Elsősorban jelenti azt, 
hogy az Országos Gyermekvédő-Liga ezzel az új 
iránnyal tulajdnnképen megoldani kívánja a régen 
vajúdó iskolahajó kérdését s másodsorban, ami 
szinten nagy jelentőséggel bír, magyar tengerész-
gárdát nevel és így kilátás van arra, hogy rövid 
néhány éven belül a magyar lobogó alatt járó, 
magyar névre keresztelt hajókon magyar szót is 
lehet majd hallani. A Magyar Keleti Tengerhajó-
zási r.-t.-nak Orsova nevű hajója, mely mult héten 
érkezik Angliából Fiúméba, különösen alkalmas volt 
a gyermekek fölvételére, mert e hajó tisztikara 
kizárólag magyar emberekből áll. Ez öt magyar 
gyermek tehát nem fog elidegenedni, nem fogja 
a magyar szót még az Óceánon túli országokban 
sem elfelejteni, magyar marad lelkében, szívében 
egyaránt. Az Országos Gyermekvédő-Liga hálával 

tartozik különben a Magyar Keleti Tengerhajózási 
r.-t. igazgatóságának is, hogy lehetővé tette ezen 
következményeiben messze kiható terv keresztül-
vitelét, a magyar társadalomnak pedig mindent 
el kell követni, hogy a megkezdett terv minél 
nagyobbszabású intézménnyé fejlődjék ki. Úgy 
tudjuk, hogy a legközelebbi hetekben már egy 
másik öttagú csoport is tengerre indul. Nem az 
Országos Gyermekvédő-Liga áldozatkészségén mú-
lott, hogy egyelőre csak öi gyermek indul útnak, 
hanem az gördített akadályokat a terv megvaló-
sítása elé, hogy az Orsova nevű hajón egyelőre 
több gyermek nem helyezhető el. Már pedig a 
Liga csak olyan hajóra küld növendékeket, ahol 
magyar személyzetre bízhatja a gyermekeket, ilyen 
hajó pedig jelenleg csak kettő van, az egyik a 
már említett Orsova, a másik pedig ugyancsak 
a Magyar Keleti Tengerhajózási r.-t. Kelet nevű 
hajója, amely jelenleg útban van és csak december 
hó közepén fog visszaérkezni. 

— Fajbaromfi-kiosztás. A földmívelésügyi 
kormány az idén is a legkiterjedtebb mértékben 
folytatja a nemes fajbaromfi-kiosztást. A kiosztási 
tervezet készen van s azokról a csere-baromfit 
kérő gazdasági egyesületeket már értesítették. 

— Ingyenes csetneki csipketanfolyam. 
A segesvári állami polgári leányiskolában mult 
héten nyitották meg a több hétre terjedő ingyenes 
csetneki csipketanfolyamot. 

— Halálozások. Szepesik János miskolczi áll. 
tanító elhunyt. — Kádár Piroska, Kádár Lajos 
áll. tanító leánykája, 11 hónapos korában elhunyt 
Vásárhelykutason. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Mint a Tanítók Tanácsadójában, a Szerkesztői 

üzenetekben is csak az összes olvasókat érdekelhető 
kérdésre adunk választ : magánérdekű kérdésekre, 
megfelelő bélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett, 
lehetőleg egy héten belül válaszolunk. 

S. B. Biibsa. Túlságosan elnyújtott történet. Nem 
használhatjuk. — V. L. (Műveltségi állapotaink a régi 
időkben.) Sorát ejtjük. — P. K. (Az iskolai élet kö-
réből.) Az apróságokból egyet-kettőt közlünk. — 
Gamcsa. Midőn a papot megtámadják, hogy az elhunyt 
kántortanítónak nem adta meg a végső tisztességet, 
oly megtévelyedéseket ismernek el egyúttal a boldo-
gultról, amelyek a pap eljárását nem mentik ugyan, 
de a boldogult emlékének beszennyezésére alkalmasak. 
Ez pedig, úgy-e, nem volt szándékukban ? Az efajta 
ügy egyáltalán nem való a nyilvánosság elé. Csak a 
halott emlékének ártanak vele. 

Tartalom : Művészet és művészi nevelés. — Tör-
ténettanítás. — A beteg tanító. Ehosóczy Elek. — 
Egyesületi élet. — Irodalom és művészet. — Könyves-
ház. — Szépirodalom : A múzsa. (Vers.) Vértesy 
Gyula. — A „Ludas-játék." Bodonyi Nándor. — Hiva-
talos rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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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 . 

Megje l en 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 magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, fe l ső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
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1 v r a r o l i a t n e m a i 1 w11k v i s s z a 

Vissza — az édes anyaföldre. 
Minden magyar szív megdobbant ama 

hír hallatára, hogy a „Kárpátia" gőzös 
Amerikából hétszáznegyvenhat magyar 
embert hozott vissza Magyarországba. 
Haza hozta őket a nehéz megélhetés 
s a — honvágy. Beismerték, hogy idehaza 
jobban ment a sorsuk, mint Amerikában. 
És halljuk, hogy a „Szlavónia" gőzössel 
is 400-nál több magyar van visszatérő-
ben ; az amerikai ügynökségeknél a 
magyarok közül sokan váltanak a vissza-
utazásra jegyet. Sőt az angol hajós-
kapitány, aki a 746-ot hazahozta, azt 
állítja, hogy maholnap többen fognak 
Amerikából hazavándorolni, mintsem ki, 
Amerikába. 

Eddig ahhoz voltunk szokva, hogy a 
hatalmas óceánjáró hajók zsúfoltan indul-
tak el Fiúméból Amerikába és üresen 
érkeztek vissza. Mert rettenetes nagy 
a mi exportunk emberanyagban. Túl a 
tengeren, idegen föld, irdatlan föld hátát 
magyar kezek keserves munkája szelídíti 
termővé, magyar munkások verejtéke 
párolog a nagy amerikai gyárak gép-
házainak forró levegőjében, mintha erre 
a munkára, erre az energiára itthon nem 
is lenne szükség! 

Evek óta már nem is cseppekben, 
hanem szökellő, vaskos sugárban veszti 
a vérét ez az ország, a hallatlan mértékre 
megnövekedett kivándorlás útján. Immár 

százezrekre rúg évente az elkívánkozó 
magyar állampolgárok száma. Nem kalan-
dos portyázó csapat, hanem valódi had-
sereg, még pedig a legbecsesebb : a munka 
ármádiája. 

Nem nehéz statisztikai pontossággal 
kiszámítani, hová vezet ez a gyászos 
tünemény. Gazdasági, társadalmi, poli-
tikai végelgyengülés, nemzetfönntartó 
erőinknek végzetes elfogyatkozása mind 
közelebbről szemlélteti velünk azt a „nagy-
szerű halált", melyről a költő jóslatos 
igéje szólt. 

Csodálatos, az embernek mennyire 
kenyerévé tud lenni a csalódás is, ha 
már egyszer beléharapott. Hiszen már 
tudják idehaza is, hogy a dollárok hazája 
nem az áz arannyal és ezüsttel borított 
föld, amilyennek régente mesélték; tud-
ják, hogy a világon nincsen párja annak 
a lelketlenségnek, amellyel az amerikai 
tőke a munkást kizsákmányolja, és mégis 
mennyire tódul a nép erre a kegyetlen 
földre, a sivár idegenbe! Mert az illúziók 
ereje roppant szívós és egy reménység 
száz csalódást is túl tud élni. Vájjon 
mennyi csalódás érhette, mennyi keserű-
ség törhette a szívét a mi szegény 
kivándoroltjainknak, amíg rá tudták 
szánni magukat a vallomásra? Mert az 
a magyar munkástömeg, amely vissza-
felé tartó útjában is megtöltötte a 
„Kárpátia" hajót, a maga egészében egy 
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töredelmes vallomás. Megvallása annak, 
hogy másutt sincs jobban, sőt másutt 
még rosszabbul van, mint idehaza. Ember-
séges érzésünknek bizonyára nincs oka 
örülni sok száz ember fájdalmas csaló-
dásán: de megvan az a vígasztalásunk, 
hogy ezek a hazatérők többet segítenek 
egy nemzeti veszedelem leküzdésében, 
mint száz ankét és ezer paragrafus. 

Grömör vármegyébe száz számra érkez-
nek a levelek Amerikából, melyekben 
óva intik a népet a kivándorlástól. „Bár 
megszívlelnék esdő szózatomat honfitár-
saim — írja egyik — s ahelyett, hogy 
kivándorlással foglalkoznak, inkább két-
szeres erővel dolgoznának otthon és ne 
kívánkoznának ezen idegenbe, mert el-
vitázhatatlan tény, hogy ezzel az i t t 
most már uralkodó nagy nyomorúsággal 
szemben a mi drága magyar hazánk a 
világ legszebb, leggazdagabb és legegész-
ségesebb országa!" Viszont, amióta a 
., Kárpátia" a 746 magyart hazahozta, 
a kivándorlási ügynökök lázasabban dol-
goznak Fiúméban és szerte az országban. 
A lelketlen lélekkufárok agitációjának 
ellensúlyozására pedig lehet-e szebb föl-
adata a magyar néptanítóságnak, mint 
tettel és tanáccsal segítségére sietni annak 
a néposztálynak, melyet múltja, jelene 
ideköt a munka verejtékével áztatot t 
édes hazai földhöz, de jövőjét már másutt 
keresi ? Meg kell közelíteni zárkózott 
lelkét, föl kell kelteni megkérgesedett 
szívében a szunnyadó nemesebb érzel-
meket, hogy érezze magát ezer szállal 
idekötve a mi napsugaras völgyeinkhez, 
erdőkoszorúzta bérceinkhez, délibábos 
rónáinkhoz; érezze, hogy jó ós balsors-
ban itt kell élnie-halnia ; érezza azt a 
fájdalmat, amely a mi lelkünkben sír 
arra a gondolatra, ha el kellene innen 
szakadnunk ! Föl kell venni a harcot 
azzal a kincsekkel kecsegtető új világgal, 
ha nincs is fegyverünk egyéb, mint a 
szeretbt mindenható ereje. 

A visszavándorlás ama kényszerűségé-
hez, amely a hétszázat hazahozta, oda 

kell csatolnunk a visszavándorlás vágyát 
is és szembe kell szállanunk a kiván-
dolásnak még meglevő kedvével! 

Lakatos Lajos. 

A tanult ember és a nép. 
(Levelek egy fiatal paphoz.) 

írta: Gaal Mózes. 
II. 

Számadását csinálja a gazdaember. Sorjába 
szedi az adógarasait. Tetemes koronákká sza-
porodtak, sokféle címök van, az adóíven min-
deniknek van egy-egy rubrikája. A gazdaember 
vakarja a fejét, s gondolkozik azon, hogy miből 
teremti elő, hogy az ekzekúciót elkerülje. A 
kalendáriumban számos nap van aláhúzva, ezek 
a napok a gazda elméjébe is be vannak vésve. 
Mielőtt éjszakai nyugalomra hajtaná a fejét, 
sorjába szedi az aláhúzott napokat, mindenik 
egy-egy summát jut tat az eszébe, ezek a sum-
mák egy-egy váltócédulára valának írva. Kit 
maga jószántából, kit sógorának, komájának, 
kit cimborájának kérő, rimánkodó szavára írt. 
Beleszédül a feje, ha összeszámlálja. Nincs ne-
hezebb kő, mint az adóság, mindennap magától 
hengeredik a szívére s nyomja irtózatosan. 
Fekete fátylat borít a szemére, melytől nem 
látja a holnapot, olyan, mint a sűrű felhő, mely 
a levegőégen gomolyog. 

Nyomasztó érzés szállja meg, amelytől nem 
tud megszabadulni. Csak akkor felejti, ha el-
altatja az elméjét. Az altatószer az alkohol. 
Ami az áhítatos léleknek a mindennapi fohász-
kodás, az egészséges gyomornak az erősítő táp-
lálék, az a kisgazdák óriási tömegének a min-
dennapi pálinka. Előbbre való mindennél: 
kötelességnél, becsületnél ; ez a mindennapi 
kenyér, melyért érdemes imádkozni, élni. Aki 
ettől meg tudná szabadítani a föld népét, az 
volna a legnagyobb jótevője. 

Nos, fiatal barátom, ön, aki a nép lelkének 
vezetője lesz, nézzen be először a kocsmákba. Ne 
féljen ettől a helytől, hiszen embereket keres s a 
kocsmában, fájdalom, több embert talál, mint a 
templomban. A templomban megalázkodni, bűnt 
bánni megy az ember, de a kocsmába hajt ja a 
gond, unszolja a megszokás folytán sürgető kény-
szerűséggé vált kívánság. A templomban meg-
vetendő, gyarló féregnek kell magát látnia, a 
kocsmában a pipafüst mindenkit egyformává 
tesz, a közös nyomorúság összébb hoz, a má-
mor köde reáborul a mindennapi gondra; a 
panaszszó megsokasodván igazsággá változik s 
készségesebb fülekre talál, mint az íye, mely-
nek tiszta erejét a ködös elme nem érti meg. 
A kocsmában van a falu nyomorúságának a kaszi-
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nója. I t t húzódik meg, s innen kél szárnyra a másik 
ige, mely messze földről jött, hozzászegődik az 
elégedetlen emberekhez, szintén igazságot hir-
det, nagy és fenséges igazságot, de kivetkőz-
tetve eredeti formájából. Hirdeti az emberek 
között az egyenlőséget, ámde burkoltan ; hirdeti 
a gyűlöletet is, de nyiltan és elkeseredéssel. 

Ne ijedjen meg, fiatal barátom, ki hivatva 
van arra, hogy a felebaráti szeretet hirdetője 
legyen. Nézzen bátran a szemébe s elmélked-
jék. A kocsmák füstös falai között súlyos igaz-
ságok hangzanak el, s ezeket az igazságokat 
meg kell tisztítani a salaktól, mely reátapadt. 
Az igazság hófehér és tiszta mint az égből le-
szálló galamb, de a földön beszennyeződik. 
Sokan nyúlnak hozzá, sőt hozzányúlhat min-
denki, inert az igazság közös tulajdona min-
denkinek, csakhogy az emberek keze nem mind 
tiszta. így válik az általános nagy igazságból 
lassanként sokféle igazság. Mindenki olyanná 
formálja, aminek látja, aminőnek látni óhajtja, 
amilyen igazságra neki szüksége van. 

így szakad szét az emberi társadalom. Egyik 
részen állanak azok, akiknek ke v esők vagy 
semmijök sincs, a másik részen állanak azok, 
akiknek a valaminél többjük vagy nagyon sok-
juk van. Kell-e egyéb, mint az, hogy reámutass 
azokra, akiknek sokjuk van, s föllobban a sze-
gények szívében a kívánság : legyen nekünk is, 
hiszen mi is emberek vagyunk, élni nekünk is 
van jogunk, mi is dolgozunk. Nemde, van ebben 
igapág ? 
. Ámde az ige, mely terjed oly gyorsan, mint 
a futótűz, nem ebben a- formában hirdeti ezt 
az igazságot. Az izzadt tenyerek, az izgatott 
agyak átformálják: a földetlen embernek föld 
kell, mert ez ad neki mindennapi kenyeret. 
A földetlen ember az igazságot így formálja 
át : elvesszük a sokföldü embertől a sok földet 
s egymás között egyenlően elosztjuk, jutna min-
denkinek egyformán, ez az igazság. Miért legyen 
egynek igen sok, másnak semmi? Ez így tet-
szetős, ezt így megérti az iskolázatlan ember is. 

A vagyoni állapotok arányosabb megosztása 
nyilvánvaló kívánság. A legjózanabb s gondol-
kozásra berendezett elmék minden ábrándos 
utópia nélkül belátták és belátják, hogy az 
aránytalanság szülte a mostani allapotokat, és 
szülte minden időben az elégületlenséget. Ebből 
az elégületlenségből támadtak a mozgalmak, 
s támad ma is. Az elégületlenségre minden 
teremtett állatnak, s így az embernek is joga 
van. A földnélküliek elégületlensége sok táplá-
lékra talál nálunk, a nagybirtokok, hitbizomá-
nyok hazájában, holott századokon át, nemze-
dékről-nemzedékre a föld táplálta a milliókat, 
a föld, melynek termékenységéről régi törté-
neti adataink mesés dolgokat mondanak. Ámde 

a föld az aránylag szorgosabb és okszerűbb 
művelés mellett sem tudja ma eltartani a mil-
liókat. Harcok viharai, elemi csapások, ijesztő 
mértékben föllépő ragályos kórok mostanság 
nem tizedelik meg a lakosságot, mint ezelőtt száza-
dokkal. Ma sok millió embernek kell föld nélkül, 
keze munkájával megélni ott, ahol kétszáz évvel 
ezelőtt csak negyedrésze volt a mai lakosság 
számának. A földbirtokok úgy a régi időben, mint 
most, gyakran cseréltek és cserélnek gazdát; 
részint az örökösök, részint a hitelezők között 
földarabolódnak. Az évről-évre gyarapodó ki-
vándorlások arról tanúskodnak, hogy hazánkban 
a földdel bírók száma csökken. 

Ezt látnunk kell, s ezén illő gondolkoznunk. 
Vájjon elképzelhetőe-e, hogy a földdel bírók 
egy szép napon így szólanak: „Nekünk sok a 
földünk, beérjük kevesebbel is, odaadjuk a 
fölösleget azoknak, akiknek nincs földjük ?" 
Nem, ezt nem képzelhetjük el. Gondolnak-e 
erre a földnélküliek, mikor sorsukat latolgat-
ják? Nem gondolnak erre, aminthogy akkor 
nem gondoltak volna ők sem, mikor még volt 
földjük Hanem tetsző nekik a gondolat, hogy 
majd elveszik erővel, s megosztoznak rajta. Áü-
junk meg ennél a gondolatnál. Amilyen kép-
telennek látjuk, épen olyan vakmerőséggel tag-
laljuk. Tegyük föl : eljön az idő, mikor az elé-
gedetlenek milliói elveszik erővel a földet, közös 
vagyonná teszik, (mert csak akkor jut minden-
kinek egyenlő rész belőle, ha közös, el nem 
tulajdonítható, senki abból külön a maga szá-
mára részt nem hasíthat ki) mi lészen akkor? 
Lesz-e tökéletes egyenlőség? Lesz-e hatalom, 
mely részrehajlatlanul, igazságosan elosztja a 
földnek gyümölcsét ? Egy család lesz-e az egész 
társadalom, melynek egy a feje, vagy olyan 
család lesz, amelynek annyi feje van, ahány 
lába és karja, ahány tagja van ? Ennél tovább 
nem viheti véges emberi józan elmének okos-
kodása, mert hacsak egy lépéssel tovább megy: 
belejut a szép elmék álomvilágába, nem való-
ságot, hanem mesét mond, mely szép és kívá-
natos, de megvalósítani nem lehet. 

Önnek, fiatal ember, aki a nép lelkét akarja 
vezetni, el kell menni az utolsó stációig. Meg 
kell értenie azt, hogy minő végcél lebeg népé-
nek a szeme előtt. A léleknek minden izgalma 
nélkül meg kell hallgatnia az elégületlenek 
panaszát, reménykedését, ismernie kell az elé-
gületlenség okát, ismernie az alapot, melyre a 
reménykedést fölépítették ; végtelen türelemmel 
sorjába kell szedni, s megvilágítani az ingatag 
alapot, reá kell mutatnia arra a határra, me-
lyen túl nincs valóság, csak látszat. A meg-
győző igazság fáklyája legyen a kezében, mint 
akinek igen sötét úton kell járnia, hogy el ne 
tévedjen az, akit kalauzol. Reá kell mutatnia 
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a természetre, mely örök igazságaival, mély 
tanúságaival megnyilatkozik a látó szem, s a 
gondolkozó elme előtt. A sivó homok, a kopár 
sziklahegy, a fekete televény, a napsütötte 
domboldal, a mocsaras, lápos, vidék vájjon nem 
ismétlődnek-e meg bennünk, emberekben is ? 
Vess piros, duzzadt magot a sivó homokba, a 
kopár sziklahegy hátára : várhatsz-e termést ? 
A tunya test és henye lélek vájjon nem hason-
lít-e a sivó homokhoz, a kopár hegyháthoz ? 
A fekete televényföld dúsan ontja a kalászt, a 
napsütötte hegyoldalon gazdag szőlőfürtök húz-
zák le a venyigéket. Vájjon nem hasonlók-e az 
elméhez, mely munkál, melyben, mint a jó ta-
lajban megfogamzik a mag, s gazdagon fizet 
a fáradságért? A mocsaras, lápos vidék, káros 
kigőzölgése beteggé teszi a környék lakóit, 
ingoványos süppedékes talajára nem építhet 
semmit a munkás kéz. Nem ilyen-e az akarat-
nélkül való, folyton változó és ingatag elme, 
amely jóra törni, küzdésében állhatatosan ki-
tartani nem tud ? 

Lásd meg a hasonlóságot, s miképen az okos 
gazda írtja a gyomot, javítja a talajt, szárasztja 
a mocsarat, úrává lesz a munka árán engedel-
mességre szoktatott s termésre alkalmassá tet t 
földnek : cselekedjél hasonlót a te néped lelkével. 

„De miképen?" — kérded tőlem. Erre kí-
vánok következő levelemben megfelelni. 

A magyar nép művészete. 
írta: Jaschik Álmos. 

Az elmúlt évek iparművészeti élete fon-
tos momentummal gyarapodott. Ez a momen-
tum a nép művészetének stilisztikai szempont-
ból való részletes földolgozása volt. Iparművé-
szek, rajzolók, szakírók járták be a falvakat, 
tanulmányozták az eresz- és kapudíszeket, a 
konyhák, a szobák és házieszközök faragványait 
és lejegyeztek vagy lerajzoltak mindent, amit 
a néplélek képzelete szín- vagy formadíszítés-
sel gazdagított. Nagy fáradság és sok idő árán 
el is készült egy gyűjtemény, mely hazánk 
népművészetének legérdekesebb termékeit fog-
lalja magában. De csakis a legérdekesebb ter-
mékeit, mert a rengeteg rajz korántsem meríti 
ki a magyar népiparművészet kincsesházát, sőt 
tekintve a folytonos és bőséges termelést, még 
jó időbe telik, amíg egy részletes és a fejlő-
dés minden mozzanatát magában foglaló adat-
gyűjtemény birtokában leszünk. 

A meglevő népművészeti gyűjtemények java-
részt Kalotaszegről és a dunántúli megyékből 
valók. A Duna-Tisza vidéke még földolgozás 
alatt van, a déli és a felsővidéki részeken 
pedig még csak részleges a gyűjtés. Azonban 

bármennyire tökéletlen is az a kép, amelyet 
a gyűjtemény mai állapotában nyújt, mégis 
elégséges ahhoz, hogy belőle egy tisztán nem-
zeti jellegű mű/észét néháav érdekes sajátságát 
kiolvashassuk. 

Legszembeöltőbb a következetesen végig-
vonuló dekoratív fölfogás. Mint minden primi-
tív művészi életet élő nép, úgy a magyar is, 
a gyakorlati célt közvetlenül nem szolgáló 
fölületeknek ékiïményes díszítésében tesz bizony-
ságot művészi hajlamai mellett Formákkal és 
színekkel díszít mindent, amit öntudatlan esz-7

 e * 

tétikai érzéke üresnek vagy sivárnak ítél. így 
telnek meg díszítő, faragott vagy vésett for-
mákkal az összes házi- és gazdasági eszközök, 
kezdve a guzsalytalpf'ától egész a jármokig. A 
vonalaiban és vonalainak ritmusában bámula-
tosan könnyed és közvetlen rajz nem éri el 
tetőpontját a puszta lineáris hatásokban, hanem 
csodásan finom és összhmgzatos színekkel is 
gazdagodik, bizonyságot téve amellett, hogy a 
forma- és színérzék együttes fejlődése törvény-
szerű jellemvonása minden népművészetnek. Mert 
érdekes jelenség, amellyel már Kaldea, Babilon,, 
főleg azonban Egyiptom művészetében talál-
kozunk, hogy a primitív formaérzék, mely a 
természeti formák vonalas stil zálását vonja maga 
után, a színeket sem foltjaikban látja, mint a 
történeti stílusok ornamentikája, hanem azokat 
egyes vonalkompozícióknak re uleli alája. A 
primitív művész a színt és a formát teljesen 
elválasztja egymástól, az ő szemében a szín 
nem egy díszítő foltforma, hanem e x j körül-
határolt rajzterület díszítése. 

Mindezek a sajátságok azt bizonyítják, hogy 
a népművészet egy olyan technikai eljárásnak a-
jegyében született, mely anyagi tulajdonságai-
nál fogva megkövetelte a vonalat és a vonalas o # o 
forma-variációk alkalmazását. Ez a technika 
pedig alig lehetett más, mint a szövés és a 
hímzés. Figyelmes tanulmányok okvetlenül arra 
a meggyőződésre vezetnek, hogv minél primi-
tívebb egy népművészet, annál közeiebi) van-
nak a termékei a hímzéshez. Hosszas fejlődés 
és másirányú díszítőszükségletek természetesen 
más anyag felé is terelik a művésznép figyel-
mét, azonban kezdetben a fa vagy kerámiái 
díszítésben is félreismerhetetlenül megjelenik a 
hí ozés-karakterű forma sorozat, mely csak 
lassan tisztul és alakul ki, a különböző anya-
gok fizikai sajátságai folytán. Ez a magyará-
zata annak, hogy a magyar népművészet 
tulipán- és pávaszem-formáit úgy a csipkéken 
vagy subákon, mint a faládákon vagy a fali 
tékákon megtaláljuk. Az a technikai eljárás, 
amelyik a napi szükségletekkel kapcsolatos 
művészi termelést nyújtja, természetesen fejlet-
tebb, formákban és s/inskálában változatosabb, 
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mint az, amelyik hosszabb időközökben nyújtja 
termékeit. így pl. a szövés és hímzés művészi 
tartalma gazdagabb és változatosabb, mint a 
famunkáké vagy az építő népművészeté, mert 
míg amaz egy állandó szükségletet elégít ki, 
ez csak ritkán jut alkalomhoz, hogy formáit 
gyakorlati megoldások által tökéletesítse. Ennek 
következtében más lesz a tartalma a textil-
termékek díszítményeinek és más az építőmű-
vészet dekorációjának, holott mind a kettő egy 
forrásból eredt. 

Mint minden művészet, úgy a népművészet 
is a természetből meríti formáit és ezeket a 
formákat dolgozza föl, stílus magaslatára emel-
kedő ösztönszerű következetességgel. Mint a 
rajzolgatni kezdő gyermek, úgy a nép is, kora-
művészi korszakában, csak impressziókat merít 
a természetből, de az ott jelentkező formákat 
soha nem utánozza. Az ő szemében a termé-
szet] nem „minta", melyet gondos hűséggel 
lemásol, hanem motívum, melyet stilizál, a 
maga fölfogása és ízlése szerint elváltoztat, vagy 
mint mondani szokta: „csak űgy fejből rajzol". 
Ez a „fejből" való rajzolás a népművészet 
minden szépségének, bájának, varázsának a titka. 
A nép nem rajzol tulipánt, bár ő maga is 
annak mondja, nem fest pávafarkot, hanem 
rajzol és fest formákat, melyeknek vonalaiban, 
egész előadási módjában benne van az ő naiv, 
tiszta érzésű művészlelke. 

Minthogy azonban soha vagy ritkán látott 
formákat senki sem képes megstilizálni, leg-
kevésbé a naiv és egyszerű nép, nem hihető, 
hogy az, amit mi jellegzetes magyar népmotí-
"vumoknak mondunk, tényleg olyan szoros kap-
csolatban lenne a magyar nép faji művészeté-
vel, mint azt az általános nézet állítja. Ilyen 
kézenfekvő példa a tulipán maga. Csodálatos 
lenne, hogy az a nép, melynek bőven volt és 
van alkalma más, vadon termő virágokat látni, 
mint pl. a napraforgó, a búzavirág stb., az 
olyan dísznövényeket választott volna motívum-
képen, mint a tulipán vagy a szegfű. Annál 
inkább, minthogy a szegfűnek nevezett hosszú-
szirmú virágforma ugyanilyen joggal a legyező-
pálmához is hasonlítható. Sokkal természete-
sebb az a föltevés, hogy a tulipánforma csak 
a stilizálás következtében lett hasonlóvá a 
tulipánformához és ez a hasonlóság támasz-
totta azt a hitet, hogy tulipánnak nevezték el. 
Az általánosan elterjedt elnevezés és a letagad-
hatatlan hasonlóság azután magát a népet is 
megnyerte ennek a nézetnek. A gyermekrajzok 
egyébként világosan igazolják, hogy ott, ahol 
virágról van szó : vagy a magyar „ tulipán 
forma, vagy egy margitvirágszerű csillagalak 
fordul elő. Nézetem szerint azonban teljesen 
«céltalan és eredménytelen munka egyes nép-

motívumok naturalisztikus sajátságait kutatni, 
mert elvégre is egy nemzeti művészetnek nem 
az adja meg a karakterét, hogy mit stilizál, 
hanem az, hogy miként stilizál. Nem mondom, 
lenne alapja a tulipán-elméletnek azon esetben, 
ha az európai tulipántenyésztés kezdeményezé-
sében hazánké volna az elsőség, azonban az, 
mai tudomásunk szerint, Dániát illeti meg és 
Magyarországba csak Dánián, Hollandián keresz-
tül, Németországon át jutott el hozzánk a 
tulipán, valószínűleg 1560—1600 körül. Igazi 
hazája Kis-Azsia, honnan csak kerülő-úton, 
tengereken át jutott Európába. 

Természetes, hogy ez egyáltalában nem rontja 
le a magyar népművészet nimbuszát, legkevésbé 
akkor, ha tudjuk, hogy a tulipán mint virág 
nem is magyar karakterű, hanem idegen föld-
ről behonosított és csak nagy fáradsággal 
tenyészthető dísznövény. Eltekintve a tárgytól, 
mely nem irányadó, a stilizálás gondolatmene-
tében találjuk meg a magyar nép tipikus 
művészi gondolkodását. A gondolatmenet két-
ségtelen ázsiai eredet mellett bizonyít. Nyelvé-
szeti és néprajzi ismeretek nélkül, egy egyszerű 
subahímzés alapján kimutathatjuk származásun-
kat, ha ó-perzsa és indus művészeti termékek-
kel hasonlítjuk össze azt. Vonalkompozíció, 
vonalmenet, térkitöltés, színösszetétel és szín-
skála tekintetében legközelebb állunk a perzsák-
hoz és az indusokhoz. Ami különbség van, az 
nem a művészi fölfogásokban gyökeredzik, 
hanem a politikai és társadalmi viszonyokban. 
A magyar nép helyhez nem kötött életmódjá-
val nem egyezett meg a házépítés és ennél-
fogva ez a fontos művészi elem nem indulha-
tott még idejekorán fejlődésnek. Amikor pedig 
az állandó lakhelyek építése megkezdődött, a 
munkavezetés és az épülettervezés németek és 
olaszok kezébe került, ami bizonytalan időre 
véget vetett a magyar nemzeti építészetnek. 
Ez az oka annak, hogy a magyar iparművészet 
főleg a s'ntdíszítés körében mozog. Viszont 
ebben a tekintetben, a mi nehézkes és konzer-
vatív hajlandóságainkat tekintve, elismerésre 
méltó tökélyre emelkedett. 

Udítőleg hatott művészetünkre a modern 
fölfogás, mely az egyén független érvényesülé-
sének jelszavával felszínre hozta népünk művé-
szetét és lehetővé tette annak korlátlan és 
szabad fejlődését. Ez a magyarázata annak, 
hogy most, mialatt Európa kultúmépei térdig 
járnak a kultúrában és kényesgyomrú ínyenc 
módjára szinte belecsömörlöttek a túlhajszolt 
művészi élvezetekbe, addig itt nálunk egy fiatal, 
egészséges, őszinte és naiv művészi élet kezd 
erőre kapni, melynek évszázadok alatt elfojtott 
energiája most követeli természetes jogainak 
elismerését. 
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A magunk hibái. 
(Felolvasás a Jásznagykúnszolnokvármegyei tanító-

testület szolnoki járáskörének ülésén.) 
írta : Gyenesné Támár Judit. 

Számtalanszor hallottam felolvasást a tanít-
ványaink, annál ritkábban a magunk hibáiról. 
De a bölcsek már régen megmondták, hogy 
a tarisznyát, amelyikben a mások hibái van-
nak, elől, s amelyikben a magunké, hátul vi-
seljük. Ne resteljük egyszer előre fordítani azt 
a tarisznyát s keressük ki belőle azokat a hi-
bákat, amelyek a tanítást eredménytelenné 
teszik, vagy teljesen helytelen irányba terelik. 

Megpróbálom felsorolni néhányát e hibák-
nak, mert azt tapasztaltam sok évi tanítósko-
dásom alatt, hogy a különböző korú és külön-
böző felfogású tanítók a vezetés, a fegyelem 
és a módszer dolgában ugyanazon hibákba 
esnek. 

Lássak a vezetés hibáit: 
Hïba, ha a jelentéktelennek látszó dolgokat 

elhanyagoljuk s nem igyekszünk azokat mái-
csírájukban elfojtani. Gondot kell fordítanunk 
az egyenes, rendes sorba állításra, a csendes, 
illedelmes járásra, a felállásra és leülésre. Ügyel-
nünk kell a közelnézésre, mely a legtöbb gyer-
meknek szokása; a tanszernek rendes, csendes 
kivevésére és elrakására. A csínra, a tiszta-
ságra és a pontosságra. 

Hiba, ha későn megyünk be az iskolába, 
mert ezzel rossz példát mutatunk a tanulók-
nak. Hiába mondom én el akárhányszor, hogy 
későn jönni nem szabad, csengetés előtt min-
denki az osztályban legyen, magam pedig 1A9 
vagy V23 felé megyek be. Akkorra a gyer-
mekek elúnják magukat s ezer panaszt kell 
hallgatnunk, melyben nem is tudunk bírák 
lenni. De nem is lehetünk, mert akkor már 
csakugyan hozzá kell fogni a tanításhoz, hogy 
az elmulasztott 74 vagy V2 órát némileg ki-
pótolhassuk s türelmetlenül helyrezavarjuk a 
gyermekeket, nem is tudva, hogy igazuk van-e 
vagy nincs. 

Hiba, ha folyton csak parancsolunk, mert a 
gyermek ezt is megszokja s nem hat rá. Sok-
kal többre megyünk az intéssel, mert az intés 
aranykulcs, mellyel sok kaput ki lehet nyitni a 
növendékek és szüleikkel való érintkezésben. 
Mert a szülőkkel is érintkeznünk kell ameny-
nyire lehet. De ez érintkezésben el kell találni 
a modort, a hangot. Tisztelni kell a szülő jo-
gait és véleményét, s akkor azok is megvédik 
a tanító tekintélyét. 

ILba, ha a gyermekektől izenünk haza ; mert 
a gyermek elfordítva, nem jól mondja el s a 
szülő igazságtalan indulatában gyermekei előtt 
megszólja a tanítót. Míg ha a tanító néhány 

szelidhangú sort ír, vagy magahoz kéreti és 
nyugodtan, harag nélkül, jóakarattal figyel-
mezteti a szülőt, az belátja maga is a tanító 
jóakaratát és hálás lesz érte. Ennek köszön-
hetem én azt, hogy 22 évi tanítóskodásom 
alatt szülővel bajom, kellemetlenségem soha 
nem volt; inkább megköszönte fáradságomat. 
Az a fő, hogy meg tudjuk tartani nyugodtsá-
gunkat az indulatos, a félrevezetett szülővel 
szemben is. 

Most lássuk a leggyakrabban előforduló hi-
bákat a fegyelemtartásban. 

J a j annak az osztálynak, melyben kellő fe-
gyelemtartás nincs; ott meddő a tanítás, bo-
szúság és méreg a tanító élete. Ne gondoljuk, 
hogy talán csak szigorral, büntetéssel lehet ezt 
elérni, oh nem ! Apró, semmiségeknek látszó 
dolgok, laikusok előtt csekélységeknek feltűnő-
cselekedetek azok, melyeket ha elhanyagolunk, 
vagy meg nem tartunk, a fegyelem osztályaink-
ban meglazul. 

Hiba, ha a tanító már az első napokban 
nem szerez magának osztályában kellő tiszte-
letet. Ne felejtse el a tanító azonban, hogy 
új osztállyal, tehát többnyire idegenekkel van 
dolga, kiknek szeretetére, rokonszenvére még 
nincs jogcíme. Hogy e szeretetet, rokonszen-
vet, tiszteletet — viseletével, bánásmódjával, 
tapintatával, igazságosságával kell magának 
kiérdemelnie. A nyájasság, a szeretetreméltóság 
hathatós alkotórészei a tanító hatalmának ; 
de ennek erősen megvetett alapon kell nyu-
godnia. Ez alap tanítványai tiszteletének biz-
tosítása. Azért a tanítónak már az első 
napokban meg kell szereznie a tiszteletet s 
különösen három dologra kell figyelnie : 

Határozottnak kell lennie a büntetés meg-
ítélésében a szándékos vétséggel szemben. 

Meg kell mutatni növendekeinek, hogy ő 
mindig mindent tud, lát s hogy senki sem 
tehet rosszat, hogy ő meg ne tudná. 

Be kell bizonyítania, hogy teljesen ura annak, 
amit tanít. 

Hiba, ha a tanító azt hiszi, hogy, ha a gyer-
mekeknek sokat enged, kényük-kedvükre hagyja 
őket, majd jobban megszeretik az iskolát. A 
gyermekek is jobban szeretik a rendet, mint 
a rendetlenséget s boldogabbak, vidámabbak 
az olyan iskolában, ahol a fegyelem szoros, de 
nem túlszigorú. Ha a tanító túlságos elnéző,, 
növendékei tiszteletét is elveszti. 

Hiba, ha ijesztgetéssel akar a tanító rendet 
csinálni. Némely tanító az asztalt veri, a lábá-
val dobbant, a csengetyüt rázza, vagy folyton 
kiabál: „Rendre, csend legyen." Igaz, hogy 
egy pillanatra csend lesz, de újból még na-
gyobb erővel feltámad a zaj, mint a szélcsend 
után a vihar. Figyelmet így el nem érünk,. 
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mert a figyelmet le kell kötni s ez a — tanítói 
tudomány. Ha fáradtak a figyelemben, egy kis 
testmozgás, a padban ütemre végzett gyakor-
latok által kell nekik egy kis üdülést nyújtani. 

Hiba, ha nagyon sok szabályt állítunk fel, 
úgy, hogy magunk is elfelejtjük azokat, a 
gyermekek még jobban. Kevés szabályt kell 
felállítani, de azt következetesen, kivétel nél-
kül mindenkinek meg kell tartani. 

Hiba, ha a tanító folytonos kiabálásával 
maga csinálja a legnagyobb rendetlenséget. 
A folytonos rendreutasítás a legnagyobb ren-
detlenséget szüli, pl. : „Tedd le a kezed, Mari !" 
„Fordulj meg, Erzsi!" „Nézz a táblára, Anna!" 
stb. A gyermeksereg mind arra fordul, akihez 
szólunk s így a szólítgatásnak se hossza, se 
vége. Egy-egy dorgáló szempillantás, egy nyu-
godt kérdés tanítás közben jobban rendre 
utasítja a rendetlenkedő gyermeket. A tanító-
nak úgy kell vezetni az osztályt, hogy a nö-
vendékek észre se vegyék, hogy őket valaki 
vezeti. Cseréljünk csak ki két osztályt, egy 
jól vezetettet és egy elhanyagoltat. Pár hónap 
múlva teljesen megváltozik a két osztály jel-
lege. Mert az egyik tanítónak maga a rend 
öncél, a másiknak csak eszköz, hogy taníthasson. 

Hiba, óriási hiba, ha növendékeink közt ki-
vételt teszünk. Tegye szívére mindenki a kezét 
és gondolja meg igazán, vájjon ő nem tesz-e 
kivételt? Bizony alig találunk közöttünk ilyet. 
Pedig ha megfigyelnők, hogy mennyi rossz 
indulatnak szülőanyja ez, bizony óvatosabbak 
lennénk. Egy jobbmódú, előkelőbb állású, jó-
barát vagy más érdek által hozzánk kötött 
ember gyermeke mennyivel több elnézésben 
részesül ! Ennek esak gyöngéd figyelmeztetés 
az osztályrésze, míg amazoknak bizony a go-
rombaságból is kijut bőven. Hogy fá j ez azok-
nak s hogy hal ki szívükből lassan-lassan a 
tanító tisztelete, társai szeretete s helyébe lép 
a gyűlölet ! 

Hiba, ha a tanító a vigyázóban te'iesen 
megbízik, minden szavát elhiszi és hatalmat 
ad a kezébe, magát mintegy helyettesítteti vele. 
Az iskolában csak egy úr lehet és ez a tanító. 
A vigyázónak kezébe semmi hatalmat nem szabad 
adni, mert ő még ahhoz fejletlen és visszaél vele. 
Ahol ez még így van —- s fájdalom, van — 
ott ne keressünk az osztályban nyugodt de-
rültséget, elnéző szeretetet, barátságos arcot, 
mert ott a suttogás, az irígykedés, a civakodás 
és gyűlölködés ver tanyát. 

Hiba, ha a gyermekeknek megengedjük, 
hogy az iskolateremben játsszanak. Zajt csapni, 
szaladozni, ajtót vagdalni, az iskolabútorok 
épségét veszélyeztetni soha sem szabad. A gyer-
mekeknek az iskolába mint szent helyre kell 
belépniök, mely a templom után az első. 

Hiba, ha növendékeinket gúny tárgyává 
tesszük. Helytelen cselekedet az, akár hanyag 
tanulás, akár más dolog miatt történik. A nö-
vendék elveszti ezáltal társai tiszteletét és 
sülyed önbecsülésben. A gúny mérges sebet 
üt és nem gyógyul hamar. A tanítónak vala-
mely családi fonákságot nyilvánosan tárgyalni 
soha sem szabad. A gyenge kísérlet kigúnyolása, 
csírájában fojtja el a nagyobb igyekezetet. 

Hiba, ha gyakran verekedünk. Lányoknál 
csak rendkívüli esetben szabad a verést alkal-
mazni. Az olyan tanító, aki gyakran folyamo-
dik a veréshez, hogy a rendet fenntartsa, az 
vagy nagyon lusta, vagy nagyon gyenge. Egy 
híres tanférfiú azt mondja: „Úgy találom, 
hogy az osztályok jó fegyelme fordított arány-
ban áll a kapott veréshez. Sok verés: rossz 
fegyelem; kevés verés: jobb fegyelem; leg-
kevesebb verés : legjobb fegyelem. " 

Még a módszerben sorolok fel néhány hibát. 
Hiba, ha előbb felszólítjuk a tanulót, mielőtt 

feladjuk a kérdést, mert akkor, a tanulók egy 
része nem figyel a kérdésre, mintha az ő rá 
nem is tartoznék s nyugodtan babrál, vagy 
suttog a szomszédjával. A kérdést úgy kell 
feladni, hogy a tanuló ne vegye észre a tanító 
felszólító szándékát s mindig azt higyje, hogy 
neki kell felelnie. 

Hiba, ha a kérdést többször ismételjük, mert 
a növendékek nem figyelnek oda. Nagyobb 
büntetést érdemel az, aki a kérdést nem tudja, 
mint aki nem tud rá felelni. 

Hiba, ha rabszolgáivá tesszük a tankönyvnek, 
ha megkívánjuk, hogy a gyermek szórói-szóra 
magolja be a leckét. A tanítónak meg kell 
arról győződni, vájjon a tanuló erti-e a tanul-
takat s gyakorlatilag alkalmazni tudja-e? 

Hiba, ha sok házileckét adunk fel. 12 éves 
koráig a gyermeknek pihenésre, mozgásra, 
játékra van szüksége. Ha már az iskolában 
4—5 óra hosszáig foglalkozik, annyi legyen 
csak a házi feladat, hogy azt a holnapi elő-
készülettel együtt, egy vagy másfél óra alatt 
el tudja végezni. Mindég olyan dolgozatot kell 
feladnunk, amit a gyermek teljesen ért s egye-
dül, segítség nélkül meg tud csinálni. 

Hiba, ha magyarázás nélkül feladjuk a lec-
két. Megkívánni, hogy tudja s meg nem ma-
gyarázni tüzetesen valamit, annyi, mint isme-
retien dolgokért, ismeretlen helyre küldeni 
valakit. 

Hiba, ha meg nem győződünk arról, vájjon 
a feladott dolgozatot elkészítették-e pontosan. 
Szigorúan meg kell ezt tartani, mert ellenkező 
esetben felbátorodnak növendékeink és hanya-
gokká lesznek. A gyermek felfedezi mielőbb a 
tanító gyengéjét s elveszti előttük a tanító a 
tekintélyét. 
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Hiba, ha keveset ismételünk. Sokkal köny-
nyebb valamit megértetni tanítványainkkal, mint 
azt emlékezetükbe vésetni. Sok fiatal tanítót 
elkedvetlenít az, midőn tapasztalja, hogy né-
mely dolgot, melyet ő igazán ügyesen, becsü-
letesen elmagyarázott s növendékeivel megér-
tetett, pár hét múlva egyik sem tudja. Igen, 
mert nem fordított elég gondot az ismétlésre, 
pedig ettől függ a tanítás tartós volta. Az 
emlékezetet folytonosan csiszolni kell, mint a 
fémet, mely annál jobban ragyog, minél jobban 
csiszolják. 

Hiba, ha midőn a tanulók nem tudnak va-
lamiből felelni, csak beírják a rossz jegyet s 
egy gúnyos mosollyal csak „tovább" szóval 
másikat kérdezünk. A tanulók, látva a tanító 
rossz kedvét, zavarba jönnek s ha valamelyik 
tudna, akkor sem tud már felelni. Ez nem 
nevelői eljárás. Meg kell velük értetni a nem 
értett dolgokat, kijavíttatni velük a hibát s 
rávezetni őket a helyes feleletre. Akkor jó az 
osztállyal néhányszor együttesen ismételni, 
sorban elmondatni, míg teljesen be nem gya-
korolják. Mert a benyomások úgy gyökeresed-
nek meg s a hibák így írtódnak ki. 

Hiba, ha a gyengébb, tehetségtelenebb gyer-
mekeket elhanyagoljuk s csak a tehetségeseb-
bekkel igyekszünk diadalt aratni. Azokat kell 
támogatni mindig, akik arra rá vannak szorúlva. 

Hiba, ha nem kívánjuk meg, hogy növen-
dékeink teljes mondatokban feleljenek. A he-
lyes beszédet csak úgy fogják megtanulni, ha 
gondolataikat teljes mondatokban fejezik ki. 

Hiba, ha folytonosan zsémbelődünk. Igaz, 
hogy a gyermekeket rendre kell utasítani, 
hibáikat megróni, tévedéseiket, miket vagy 
véletlenségből, vagy tapasztalatlanságból tesz-
nek, elibük kell tárni s megmutatni nekik a 
hiányt, hogy megjavulhassanak mind viselet, 
mind tanulás dolgában. De folyton veszekedni, 
az más dolog ; az pokollá teszi a gyermek 
előtt az iskolát. 

Hiba, ha nem vagyunk soha vidámak, hanem 
folyton hidegek, komolyak vagyunk. Arcunknak 
vidámsága, hangunknak melegsége behatol a 
gyermek szívébe s növeszti abban a szeretetet. 
Képessé teszi a tanítót arra, hogy megküzdjön 
az iskola ezer és ezer apró bajával. 

Még sok, sok hibánkat tudnám felsorolni, 
de nem akarok és nem merek többet, mert 
félek, hogy majd csak egy gúnymosoly vagy 
megjegy/és lesz a jutalmam. Am a lelkiisme-
retes, hivatását szerető tanító bizonnyal meg-
látja a hibát s igyekszik is azokat legjobb 
tehetsége, belátása szerint orvosolni. Aki pedig 
nem látja meg, vagy ha meglátja sem igyek-
szik rajta segíteni, az — nem közénk való. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Magyar Könyvtár jubileuma. 

A mult század legerősebb és legértékesebb 
törekvése, küzdelmeinek legfontosabb s legjelen-
tősebb eredménye a nagy tömegeknek be;».vonása 
a politikai, irodalmi és művészeti életbe. A poli-
tikai jogokat kiterjesztették, a kötelező általános 
népoktatást elrendelték ; ezek a műveltségnek, 
érettségnek a csíráit keltik életre és csak újabb 
időben hoz áldozatokat az állam azért, hogy a 
műveltségnek azt az alapját, melyet a népiskola 
lerak, ne hagyja veszendőbe menni, sőt lehetőleg 
kifejlessze. 

A műveltség növekedésének egyik nagyon 
fontos tényezője és következménye a könyvek 
nagy elterjedése. A tudásban megerősödött, az 
ízlésben megfinomodott lélek épúgy megkívánja 
a maga táplálékát, mint a test. De a mi szegény 
középosztályunk nem képes arra, hogy csekély 
jövedelmét drága könyvekre költse. Közszükséglet 
volt tehát, hogy a magyar közönség számára oly 
olcsó vállalatot alapítsanak, amilyenek az előhala-
dottabb nyugati államokban már nagy számmal 
virágzottak. Nálunk két vállalat szilárdult meg : 
az Olcsó Könyvtár és a Magyar Könyvtár. Az 
Olcsó Könyvtár már régi ismerőse volt a ma-
gyar közönségnek, mikor a Magyar Könyvtár 
létesült. Megjelenését szükségessé tette, hogy az 
Olcsó Könyvtár inkább a klasszikus írókkal fog-
lalkozott s az iskolára, a tanulóifjúságra szá-
mított. Wodianer Artúrnak, a Magyar Könyvtár 
megalapítójának kettős cél lebegett a szeine előtt. 
Egyrészt a tanulóifjúságnak kezébe akarta adni 
olcsó pénzen azokat a műveket is, melyekhez 
egyáltalán nem férhetett hozzá, vagy csak igen 
drágán, másrészt a művelt középosztályt akarta 
megismertetni a magyar és külföldi irodalom 
színe-javával. Es elmondhatjuk, hogy Wodianer 
elérte célját. Igaz, hogy nem hagyták magára 
célja kivitelében ; ott voltak körülötte legjelesebb 
íróink. Beöthy Zsolt, Biedl Frigyes, Báuóczi 
Józsi f, Tóth Béla nemcsak munkáikkal gazdagí-
tottak a vállalatot, hanem mindig készek voltak 
tanacsot adni. irányítani is. 

Ma már, mikor az 500-ik szám kiadására ké-
szülnek, mindnyájan ismerjük e vállalatot. A 
benne megjelent elbeszélések, regények, drámák, 
irodalom- és művészettörténeti, bölcseleti, termé-
szettudományi, szónoki munkák, útleírások, köz-
ismertek. Megbecsülhetetlen előnye a vállalatnak, 
hogy a művelt magyar közönség az ő füzeteiből 
ismerkedett meg a jelesebb külföldi írókkal, mert 
alig tűnik föl valaki hazájában, e kis könyvtár 
siet bemutatni legjelesebb műveit a magyar közön-
ségnek. Magunk részéről üdvözöljük a vállalatot 
az ötszázadik füzet megjelenése alkalmával s 
kívánjuk, hogy Wodianer Artúr eszméje, a Magyar 
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Könyvtár, tovább is szolgálja a tudományt és 
irodalmat, tovább is segítsen az iskolának mun-
kájában s iparkodjék a közönség műveltségét 
növelni, ízlését nemesíteni. 

* Batthyány Lajos arcképe. Batthyány Elemér 
gróf az ikervá i r. k. iskola részére Karlovszky 
Bertalan festőművésszel megfesttette vértanú atyja 
képét. A remekművet a jövő tavaszi tanítógyűlés 
alkalmával, megfelelő ünnepély keretében fogják 
leleplezni 

* A német liúmor. Egy különös nevű úr, a 
szerb születésű, németül író Roda Roda, leeresz-
kedett hozzánk s humoreszkeket olvasott föl 
Budapesten Természetesen „óriási és előkelő 
közönség" szorongott a teremben, hogy szíve 
szerint kikacagja magát. Am az óriási t •• előkelő 
közönséget szörnyű csalódás érte : kitűnt, hogy 
Roda Roda úr, a németek legjobb humoristája, 
nyomába sem léphet a mi húmoristáinknak, s hogyha 
az a német humor, mit Roda Roda produkált, 
akkor ezidőszerint német kúmor nincs is. Az 
„óriási és előkelő közönség" megérdemelte a 
csalódást. De vájjon okul-e ? Vájjon kiábrándul-e 
a szerelméből mindannak, ami idegen? Mikor 
veszi észre azokat a magyar írókat, akik sokkal 
értékesebbek a Roda Rodáknál? 

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

Köszönetét nyi lvání to t ta : Bleuer Ödön 
trencséni lakosnak, aki a kisuczaújlielyi áll. el. 
iskolánál a magyar nyelv tanításában kitűnő 
tanuló jutalmazására 100 K-s alapítványt tett. 

Kinevezte: Bardócz Attila oki. tanítót áll. 
el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre ideiglene-
sen a szurduki közs. el. isk.-hoz rendelte ; Pavlás 
Róza ambrózfalvi közs. oki. óvónőt az ambróz-
falvi áll. óvolioz óvónővé. 

Kirendelte : Molnár János ótordai áll. el. isk. 
tanítót Nagyküküllő vm. kir. tanfelügyelőségéhez. 

Jelen minőségében áthelyezte : Wirkerné 
Oroszlány .Julia nagyrőczei áll. el. isk. tanítónőt 
a nagybecskereki áll. el. isk.-hoz ; Jürke Károlyné 
szül. Peres Róza izsópaliagai áll. óvónőt a mns-
niczai áll. óvóhoz ; Fazekas József zólyomi 
ál l el. isk. tanítót a kispesti áll. el. isk.-hoz ; 
Antal Dénes újtordai és Nagy Sámuel bethlen-
szentmiklósi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Mudroncsik József 
likavkai munkaképtelen róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 6 4 0 K-t; Michna Mihály miavai munka-
képtelen áll. el. isk. igazgató-tanítónak évi 9 8 0 K-t; 
Kertész József varjasi áll. el. isk. munkakép-
telen igazgató-tanítónak évi 1520 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Hayer Erzsé-
bet bükkszenterzsébeti munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónőnek 9 0 0 K-t. 

EGYESÜLETI ELET. 
X A Délmagyarországi Tanítóegyesület 

küldöttsége Schenk Jakab elnök és több ország-
gyűlési képviselő vezetésével e hó 14-én akarta 
átnyújtani Apponyi miniszternek a dísztagsági 
oklevelet. A miniszter, gyöngélkedése miatt, nem 
fogadhatván a küldöttséget, Tóth János állam-
titkárnak nyújtották át a díszoklevelet. Egyútta l 
bejelentette Schenk elnök, hogy az egyesület 
megfesteti Apponyi Albert gróf arcképét helyi-
ségének díszterme számára és ezenkívül alapít-
ványt gyűjtenek, amelyet szintén Apponyi Albert 
gróf nevére helyeznek el. Tóth János államtitkár 
köszönetet mondott a miniszter nevében az üdvöz-
lésért. Apponyi Albert gróf — mondotta — nagy 
kitüntetésnek tekinti, hogy az egyesület dísz-
tagjává választotta, mert ismeri az egyesület 
áldásos kultúrális működését, amit az országnak 
nemzetiségek lakta délvidékén kifejt. 

A Felsőszabolcsi ref. egyházmegye 
t a n t e s t ü l e t e évi közgyűlését Nyíregyházán tar-
totta. László Gyula elnök magvas megnyitója után 
Vargha János kisvárdai tanító tartott emlék-
beszédet id. Bandár Miklós, volt ibrányi tanító 
fölött. László Gyula érdekesen fejtegette e kér-
dést : Társadalmi kérdés-e a szociálizmus ? Nagyon 
sokan szólottak hozzá. Különösen a fölolvasó által 
javasolt, községenként fölállítandó jóléti bizott-
ságok szükséges voltáról esett sok szó. Gyógy-
pedagógiai szempontból nagyon tanulságos elő-
adást tartott Gácsér József, a debreezeni siket-
néma-intézet igazgatója. Munkájának eredményét 
valóban megható volt hallgatni, midőn a némák 
megszólaltak, hirdetve a gyógypedagógia gyors 
fejlődését. Lengyel József tanf. tollnok szakszerűen 
fejtegette a fizetésrendezést. Gyűlés után kül-
döttség tisztelgett a vármegye kir. tanfelügyelő-
jénél , dr. Wilt Györgynél, ki rövid ittléte alatt 
megmutatta, hogy nemcsak faradhatatlan és szak-
avatott vezére Szabolcs vármegye tanügyének, 
hanem a tanítóságnak igaz védelmezője és hűséges 
tanácsadója is. (Sz. P.) 

J A Délmagyarországi Tanítóegylet 
marosmelléki fiókköre Újaradon tartotta őszi köz-
gyűlését Prinz Fidél újaradi igazgató elnöklésével. 
A gyűlés megnyitása előtt az elnök hatásos be-
szédben emlékezett meg honalapító Árpád feje-
delemről, halálának ezredik évfordulója alkalmából. 
A gyűlés megnyitása után Meiner Károly újaradi 
kántortanító tartott sikerült gyakorlati ének-
tanítást az új tanterv szerint, a IV. leányosz-
tályban. Utána Pál Miklós, aradi állami képezdei 
gazd. szaktanár tartott tanulságos szabadelőadást 
a gazdaságtanból, majd Pilsák János, vingai tanító 
ismertette a megjelent Molnár-Krause féle föld-
rajzot. 
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SZÉPIRODALOM. 
Egy levél. 

— Hír a falunkból. — 

Özvegy Tóth Pálnénak jött egy levele, 
Nehéz kesergéssel, sóhajjal tele. 
A katona-fia nagy bánatába, 
Emleget egy lányt, hogy meghal utána! 

A szomorú levél mikor végtére 
Eljutott kézen-közön az alvégre, 
S ott reszketett a Kiss Magda kezében: 
Kiss Magda sírvafakadt örömében ! 

Oh, ez a levél dehogy keserűség, 
Merő boldogság, édes gyönyörűség. 
Szomorkodni ezen hogy is lehetett 1. . . 
— Soha a világon gyöngyebb levelet ! 

Szabolcska Mihály. 

A párjavesztett gerlice. 
(Egy budapesti fiú naplójából.) 

írta: Benedek Elek. 
Még a nyár elején történt, hogy a kicsi 

Rigó András, a harangozó fia, két gerlice-
madárkát hozott nekem. A két tenyerén ült 
a két kicsi gerlice; félénken néztek körül, 
mintha mondták volna : Istenem, Istenem, 
vájjon mi lesz velünk? Rigó Andráska moso-
lyogva közeledett felém : 

— Hoztam magának két gilicét, úrfi ! 
— Honnét ? kérdeztem én. 
— Hazulról. 
— Nem az erdőrül? 
— Nem. Szelid gilicék ezek. Ys i nekünk két 

öreg gilicénk, azoknak a fiai ezek a kiesi gilicék. 
— Tudnak-e már repülni ? 
— Most próbálgatják, felelt Andráska. 
— Kát aztán mivel élnek a gilicék ? 
Andráska elmosolyodott. 
— Még ezt sem tudja az úrfi ? Búzával. 

Éppen amiatt hozom magának. Azt mondta 
az anyám: eridj, vidd el a kicsi úrfinak, ott 
van búza elég. Ne egyék a mienket, ami 
nincs. Én elhozám. Tetszik-e? 

— Tetszik, tetszik, de hogy adod? 
— Az egyiket húsz krajcárért, a más ika t . . . 

ingyen. 
— Ej, ej, Andráska, apád fia vagy, amint 

látom. Az apád is így szokott figurázni. 

— Okelmitől tanultam, mondta Andráska. 
Éppen ekkor érkezett oda édesapám. Hama-

rosan megtörtént a vásár. Apa kifizette az 
egyikért a húsz krajcárt, a másikat „ingyen" 
adta nekem Andráska. Aztán a padlásról 
(hijjunak nevezik itt) lehoztam egy kalitkát, a 
tornácon fölszegeztük a falra, a kalitkába be-
tettem egy tányérkát, tele piros búzaszemmel, 
meg egy kicsi favályút vízzel, s mikor mind-
ezzel készen voltam, mondtam a gilicéknek: 
„No gilicék, itt az ú j házatok, tessék besé-
tálni!" Besétálni ugyan nem sétáltak be, ők 
szegénykék csak hallgattak, félve pislogtak ; 
végre is szép gyöngén betuszkoltam az ú j 
szállásra s rájuk zártam az ajtót. 

Nem tudom, mi történt velem, nagyot dob-
bant a szívem e pillanatban. 

— Istenem, Istenem ! sóhajtottam fel, mit 
vétettek nekem ezek a gilicék, hogy bezárom 
s elveszem tőlük az arany szabadságot ? 

Észrevette édesapa elszomorodásomat, kér-
dezte : mi lelt. 

Mondtam, hogy fá j a szívem a gilicék rab-
sága miatt. 

— Hát biz' ők rabok szegénykék, mondá 
édesapa; de csak egy pár napig tar t a rab-
ságuk. Ha megszokják áz ú j szállást, nyitva 
hagyod az ajtót s járhatnak-kelhetnek szaba-
don. Meglásd, egész nap a kertben röpködnek 
s csak enni, inni meg hálni járnak haza. 

Ebben megnyugodtam. S csakugyan, három 
nap múlva kinyitottam az ajtót. A gilicék 
javában szedegették a búzaszemet, közbe-közbe 
ittak a friss vízből ; észre sem vették, hogy 
szabadok. De mikor jól ettek, ittak s elkezd-
tek föl s alá tipegni, egyszerre csak megálla-
nak, hosszan rábámulnak az ajtónyílásra s 
huss ! . . . kiröppennek. Először csak a tornác 
földjére röppentek le; ott megállottak, néztek 
jobbra, balra, majd sétálgattak föl s alá, aztán 
egyszerre csak, mit gondoltak, mit nem ? . . . 
meglebegtették szárnyacskájukat s elröpültek. 
Na, nem messze : az első almafára leszállottak. 
Onnét körülnéztek, de nem mozdúltak egy 
helyből. Ügy tetszett, mintha megijedtek volna 
a magasságtól, ahová jutottak. Vájjon mi lesz 
most ? Továbbrepülnek-e ? Visszaszállanak-e 
a kalitkába ? Mondhatom, nagyon izgatott vol-
tam. Apa csak mosolygott az én izgatottsá-
gomon. 

— Meglehet, mondá, hogy továbbrepülnek; 
de az bizonyos, hogy az éhség majd vissza-
hozza őket a kalitkába. 
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Nem repültek tovább. Déltől alkonyatig ott 
üldögéltek egy helyben. Ekkor aztán beteljesült 
apa jövendölése: visszarepültek a tornác föld-
jére. Arra még nem voltak elég ügyesek, hogy 
egyenesen a kalitkába repüljenek. Szépen meg-
fogtam s betettem őket: „Tessék, tessék be-
sétálni !" Ott mindjárt nekiestek a víznek, 
aztán a búzának, majd ismét a víznek. Olyan 
jó étvággyal ettek, hogy gyönyörűség volt nézni. 

Így volt ez az egész nyáron, azzal a különb-
séggel, hogy mind messzebb-messzebb repültek, 
fáról-fára ; de ebéd idejére, vacsora idejére pon-
tosan visszatértek s már nem is kellett rajtuk 
segíteni: egyenesen beröpültek a kalitkába. 

Hanem egyszer mi történt? Mind együtt-
voltunk az ebédlőben, mikor egyszerre csak 
éktelen lármázás, kiabálás hallatszik be az 
udvarról. 

— Ülü! Ülü! Hé, ülü, hé! Puskát ide, 
puskát ! 

A bátyáim hirtelen előkapták a puskájukat 
s szaladtunk mind az udvarra ki. 

— Mi történt? 
Egyszerre kiabálták össze-vissza a cselédek, 

hogy egy nagy „ülü" (így hívják itt az öly-
vet) lecsapott a fára, arra, amelyiken a gilicék 
üldögéltek, az egyiket a karma közé kapta . . . 
ahol né, viszi a gyilkos ! 

Megdöbbenve állottunk egy helyben. Tehe-
tetlenül néztük, hogy a gyilkos viszi a mi 
kedves gilicénket. Olyan magasan lebegett 
vele, hogy odáig nemcsak hogy a közönséges, 
de még a katonapuska golyója sem ért 
volna el. 

Hej Istenem, lett erre nagy szomorúság ! 
Mindnyájunknak könnybe lábadt a szeme. Csak 
később vettük észre, hogy a másik gilice ott 
reszket a kalitkában. Ez egyenest a kalitkába 
repült a gyilkos ölyv elől. 

— Oh, szegény párjavesztett gilice ! sóhaj-
tottunk fel mind. Mi lesz most veled? 

Hogy mi lett vele, azt alig tudom leírni. 
Hiába hagytam nyitva az ajtaját, többet nem 
repült ki. Meghúzódott a kalitka egyik sarká-
ban, ott búsan búgott, burukkolt s hiába kí-
náltuk piros búzaszemmel, friss vízzel: csak 
ült egy helyben, fejét legunnyasztotta, a szár-
nyát leeresztette : nem kellett neki sem étel, 
sem ital. 

A húgom megállott a kalitka előtt s szo-
morúan mondogatta a régi bús nótát az árva 
gilicéről : 

Óh, mint búsul kis gilice, 
Aki társát elvesztette ; 
Társát egy vad elkergette, 
Talán eddig meg is ölte. 

— A te párodat megölte, szegény gilicém, 
sóhajtotta Mariska. Megölte, meg! 

Aztán egy reggel . . . Igen, egy reggel hol-
tan találtuk a párjavesztett gilicét. 

Most már teljesen ráillettek a régi szomorú 
nótának e sorai : 

Fejét földre csüggesztette, 
Szárnyát széjjel terjesztette. 
Magát holttá epesztette, 
Hogy a társát elvesztette. 

Némán állottunk a kalitka előtt. Majd meg-
szólalt apa: 

— Szépen vegyétek ki s temessétek el. 
Kivettük. Faragtunk egy kis koporsót. Annak 

alját falevéllel telehintettük. Ráfektettük. Aztán 
virággal beborítottuk. Rázártuk a koporsó 
födelét. És gödröcskét ástunk egy rózsabokor 
tövében. Ottan szépen elföldeltük. 

Nyugodjál csendesen, páijavesztett gilice ! 

K Ö N Y V E S H Í Z . 
Az osztrák császárság. 

(Magyar útikönyv. írta: Kapitány Kálmán 
dr. Budapest, Lampel R. könyvkereskedése. 
Wodianer F. és Fiai r. t. kiadása.) 

Az utolsó két évtizedben a műveltség, ízlés 
és igények fejlődésével bámulatosan megszapo-
rodott Magyarországon is az utazók száma. Míg 
eddig angolok, amerikaiak és németek alkották 
az idegen országúkban bolyongók zömét és tőlünk 
csak a mágnások és dúsgazdag emberek látogat-
ták a külföldi nevezetesebb helyeket, ma mát a 
magyarság jelentékeny számban keresi föl Olasz-, 
Német- és Franciaországot. Nyelvünket ugyan 
még nem ismerik szállókban és vendéglőkben, 
de nem mondhatjuk, hogy a külföld nagy váro-
saiban nem volna érezhető a magyarság utazási 
kedvének nyoma. Velencében többhelyütt ta-
pasztaltuk, hogy magyar köszönésre magyarul 
válaszoltak, a magyar szó hallatára rögtön ma-
gyar újságot kínált az utcai ujságelárúsító. Sőt 
az is előfordul, hogy a magyarul beszélgető 
idegennek tiszta magyar nyelven ajánlja föl 
szolgálatait az idegenvezető. És ennek a nagy 
magyar utazó - közönségnek nem volt eddig 
magyarnyelvű vezetőkönyve s kénytelen-kellet-
len a legkönnyebben hozzáférhető német utazási 
könyveket kellett beszereznie. Jól vannak szer-
kesztve e híres könyvek, de két rendkívül ragy 
hibájuk van: németek és drágák. 

Kapitány Kálmán dr.-nak köszönheti a magyar 
közönség, hogy magyar utazókönyvet vehet a 
kezébe. E fáradságos munka megírása szükséges, 
fontos, nemzeti szempontból elodázhatatlan és 
nélkülözhetetlen volt. Nemcsak azt tartottuk 
képtelen állapotnak, megmagyarázhatatlan éïhe-
tetlenségnek, hogy egy irodalmilag magas nivon 
álló nemzet ezer meg ezer idegen országban 
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bolyongó fia német nyelven legyen kénytelen a 
szükséges útbaigazításokat elolvasni, de sokkal 
nagyobb bajnak, szinte végzetes bajnak tekin-
tettük azt, bogy magyar ember német szemüve-
gen át nézze a külföld nevezetességeit. Remél-
jük, hogy Kapitány dr. folytatni fogja a meg-
kezdett munkát s az osztrák császárság után 
sor kerül Német- és Olaszországra, hol a leg-
több magyar fordul meg. 

Restellem leírni, hogy Kapitány munkája 
hézagpótló. E szót már nagyon elkoptatták. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy e munka fontos, szük-
séges, nélkülözhetetlen. A magyar vonatkozá-
sokat mindenütt kiemeli ; az utazót Ausztriában 
is hazája története foglalkoztatja ; ennek követ-
kezménye a tudás nagyobbodása, az emlékek föl-
újulása, a nemzeti önérzet fölébredése. A német 
nyelven írott utazási könyvek — mondja Kapi-
tány — „hallgatással mellőzik a bécsi múzeumok 
tömérdek magyar kincsét, az ottani magyar 
egyesületeket, a magyar minisztériumot, a Szent 
István napi magyar ünnepet, a Pázmáneumot, a 
magyar szállodákat, hírlapokat, idegenvezetőket 
stb. ; mellőzik a schwechati honvédcsatának s a 
morvamezei magyar ütközeteknek a megemlíté-
sét, Bécsújhelynél IV. Béla csatáját, Frangepán 
és Zrinyi síremlékét, ereklyéit s kivégzésük 
helyét, továbbá II. Rákóczi Ferenc börtönét ; 
elhallgatják a linzi békét, IV. Béla észak-stíriai 
uralmát, Mátyás király olmützi székhelyét s a 
szabadságharc itteni foglyait, a kufsteini, spiel-
bergi, josefstadti magyar foglyokat, Arany J. 
karlsbadi padját, Görgey klagenfurti internálását, 
Meránt. mint Gertrudis királyné, Ciliit, mint 
Ciliéi Ulrik és Ciliéi Borbála származási helyét 
stb., stb." Természetesen, ez utazási könyvek a 
német szempontból még jelentéktelen események 
színhelyét is nagy szeretettel emlegetik. Kapi-
tány könyve e bajon van hivatva segíteni. Az 
Ausztriában utazó magyar nem áll elhagyatva, 
hanem mindenünnen őseinek emlékei veszik körül 
s a fölbukkanó árnyak munkára, tettre, hazafi-
ságra, önfeláldozásra tanítják. 

A munka beosztása igen praktikus. Segítsé-
gével olyan ember is eligazodhatik, ki alig tud 
valamit németül. Ezeknek a számára ügyes mon-
datok vannak összeállítva magyarul németül, 
olyan mondatok, melyek segítségével az utazó 
minden helyzetben eligazodhatik. Kapitány könyve 
húsz évi utazgatás és öt évi tanulmányozás 
eredménye, ezért nyugodtan indulhatunk útra 
vele, de szerző a munka tökéletesbítése érdeké-
ben kéri az utazókat, hogy a tapasztalt hiá-
nyokra figyelmeztessék. Magunk részéről abban 
a reményben zárjuk be e kis ismertetést, hogy 
nemsokára a külföldön utazó magyarok kezé-
ben — Ausztrián túl is — magyar utazasi 
könyvet láthatunk. — 

Benedek Elek Kis Könyvtára. (Budapest, Lam-
pel R. könyvkereskedése. Wodianer F. és Fiai 
r.-t. Egy-egy kötet ára 50 fillér.) Karácsony 
felé a nagy könyvözönben évről-évre jelentősebb 
helyet vívnak ki maguknak azok az ízlésesen 
kiállított, értékes kis kötetek, melyek Benedek 
Elek szerkesztésében Kis Könyvtár címmel jelen-
nek meg. Az idén még ízlésesebb külsőt kapott 
a könyv s egy kis változás történt címében is. 
Ezután Benedek Elek Kis Könyvtára néven fog 
a könyvpiacon megjelenni. 

Akik figyelemmel kísérték a Kis Könyvtár-
nak immár százon fölül levő kötetét, azoknak a 
most megjelent kötetekről kevés újat mondhatunk. 
Ezek is érdekesek, élvezetesek, gyermekeink szá-
mára szinte nélkülözhetetlenek. Az idén meg-
jelent első kötet, amely a sorozatban 96. szám, 
Garády Viktortól való. Címe : Régi dicsőségünk 
a tengermelléken. Érdekesen, színesen írja le a 
tengerpartnak szerepét a magyar történetben. 
Elvonul előttünk a magyar történet Kálmán 
királytól Zrinyi Péterig. Felnőtt emberek is nagy 
haszonnal forgathatják e könyvet. A második 
kötet Gaal Mózesnétől való. Címe : Az erdőben. 
Természetrajzi munka ; az erdő állatvilágát ismer-
jük meg belőle, de olyan módon, hogy a tanu-
lás nem fáradsággal, hanem élvezettel jár. E 
munka olvasgatása közben Tompa virágregéi 
jutnak eszünkbe, a nagy latin költőnek, Ovidius-
nak regéi. Az erdő megelevenedik körülöttünk, 
egy siető, dolgozó munkás y i lágbi jutunk, mely 
világnak épen úgy megvan a maga öröme, 
bánata, sikerei és tragédiái, mint az emberek 
világának. E regékkel a legkönnyebben föl-
ébreszthetjük a gyermek érdeklődését az állat-
világ és az állató í megfigyelése iránt. A har-
madik kötetben népmesék vannak. Jakab Miklós 
gyűjtötte őket az erdélyi szászok között A ne-
gyedik kötetben (99 . ) a székely lakodalmat írja le 
Benedek Elek. Nem száraz, unalmas visszaemlé-
kezés ez, hanem drámai formában van írva, azzal 
a céllal, hogy akár felnőttek, akár gyermekek 
előadhassák. Vagy harminc szereplője van s 
mindenikét úgy beszélteti az író, ahogy a hagyo-
mány szerint egykor beszéltek. Itt-ott költőiebbé 
teszi a nyelvet s épen ezért nagyon all.alinas e 
munka műkedvelőknek. Érdemes azonban elol-
vasni azoknak is, kik érdeklődnek a régi szoká-
sok iránt s sajnálkoznak azon, hogy a modern 
élet ezeket is kíméletlenül legázolta. Tudtunkkal 
Benedek Eleknek e kis munkáját Debreczenen 
kívül az ország számos városában előadták már. 
A következő kötet ismét a szerkesztő munkája. 
Címe : Egy budapesti fiú naplójából. Egy kis 
budapesti fiú nyáron falura megy s megfigyelé-
seit naplójába jegyzi . A forma közvetlen, az író-
nak sikerült a kis gyermek lelki világába és 
hangulatába illeszkednie. Az utolsó kötet (101 — 
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102.) kettős. Lengyel Miklós gyűjtötte össze 
benne a jelesebb kuruckori költeményeket, Kuruc 
énekek címen. A munka bevezetésében ö-sze-
gy üj tő a kuruc-kor történetét, és hangulatát 
rajzolja, a munka végén levő jegyzetekben a 
költeményekben előforduló személyekről, a ver-
sek történeti hátteréről ad fölvilágosítást. A 
könyvben a kuruc-kor minden értékesebb terme-
kével megismerkedik az olvasó. 

A Kis Könyvtárban az előbbi években kizá-
rólag gyermekek számára való művek jelentek 
meg. A régiek nagy része mesékből, elbeszélésekből 
áll. Ujabb időben azt az irányzatot tapasztaljuk, 
hogy a Kis Könyvtár nem elégszik meg azzal, hogy 
fiatal olvasóit szórakoztassa, gyönyörködtesse, 
hanem a gyönyörködtetésen kívül fő törekvése 
az ízlés nemesítése, a tanítás : a történelemnek, 
földrajznak, költői műveknek megismertetése. A 
most előttünk levő számok közül is találunk 
olyanokat, melyeknek az a célja, hogy szórakoz-
tatva tanítsanak. A Kuruc énekek és Régi dicső-
ségünk a tengermelléken című kötetek már 
nemcsak a népiskolába járó gyermekeknek valók, 
hanem ott van a helyük az összes polgári isko-
lák és gimnáziumok könyvtáraiban is. A Kuruc 
énekek című kötet folytatása azoknak a kötetek-
nek, melyekét két évvel ezelőtt adott ki a vál-
lalat. Akkor t. i. megjelentek a Kis Könyvtár 
kötetei között a magyar költők művei, szemel-
vényes kiadásban. E kötetbe csak olyan költe-
ményeket vettek föl az összeállítók, amelyek a 
12 — 1 5 éves gyermekek számára valók. Magunk 
részéről azt kívánjuk, hogy a vállalat továbbra 
is egyik céljának tekintse azt, hogy az itjúság-
gal megkedveltesse az irodalmat és a tudomány 
egyes ágait. 

„Az államsegély-kérvények szerkesztése és föl-
szerelése az 1907. évi XXVII. t.-c. álapján" 
címen Pacséri Károly dr. sopronvármegyei kir. 
tanfelügyelő szerkesztésében hasznos mű jelent 
meg, mely kilenc fejezetben kimerítően és vilá-
gosan tárgyalja az államsegély - kérvényezésnek 
különféle eseteit. Amely iskolafönntartó használja 
e művet, megszabadul attól, hogy fizetés- és kor-
pótlék - államsegély engedélyezése iránti kérvé-
nyét a felettes hatóság kellő fölszerelés hiánya 
miatt visszaküldje. A mû minden eshetőségre — 
különbséget téve a magyar és nem magyar tan-
nyelvű iskolák közt s kiterjeszkedve a szerzete-
sek iskoláinak államsegélyezésére is — kérvény-
mintákat tartalmaz s azok mellékleteinek tüzetes 
magyarázatát adja és a szükséges kimutatásokat 
is közli. A munka legutóbb egy pótlékot is nyert, 
mely az időközben egyesektől kiadott téves 
magyarázatokat is helyreigazítja. Megszerezhető 
a szerzőnél Sopronban, 1 koronáért. 

TANÍTÓK TANACSABÓJA. 
E rovatban csak a szorosan vett közérdekű kér-

désekre válaszolunk. Magánérdekű, ú. n. tt.yes-
bajos dolgokban levélben válaszolunk, lehetőleg 
egy héten belül, megfelelő bélyeg vagy levelezőlap 
beküldése mellett. A tanítóság így idejében kap 
választ, másrészt a lapban több hely jut az összes-
séget érdeklő olvasmányoknak. 

K. Zs. Biharnagybajom. 1. A lakbérilletmény nem a 
járási székhelyek után igazodik, hanem a különböző lak-
bérosztályokba sorozott községek, illetve lakbérosztályok 
után. 2. Ha a szóbanforgó iskolafönntartó azonnal ki 
tudja szolgáltatni a lakbérilletményt, a törvényes 3 évi 
idöhaladékot igénybe nem veheti. 3. Tartozik júl. 1-től 
kiszolgáltatni. 4. Követelje elsősorban az egyháztól. — 
T. I. Pósaháza. A községtől kapott és felgyűlt tüzelő-
fáját abban az esetben adhatja el, ha javadalmi 
jegyzőkönyvében világosan van említve, hogy a fából 
3 öl a saját része. — Czifra S. Ha helyettes kántor-
nak választották meg, nem jár a rendes kántori 
fizetés. Helyesebb, ha az új kántorral számol el. 
A fizetés ideje az eredeti megállapodásoktól függ. — 
ÏV. S. Az olyan tanuló, ki 2 tárgyból nyert elégtelen 
osztályzatot, tehet javítóvizsgát. — Gazdasági szak-
tanító. A gazdasági tanfolyam 2 éves. A fölvétel-
hez kitűnő, vagy legalább is jeles oklevél, orvosi 
bizonyítvány és nyilatkozat kell arról, hogy leg-
alább 5 évig marad állami szolgálatban. A vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez kell folyamodni. Tel-
jes ellátás mellett évi 800 K ösztöndjat kap. — 
Ny. S. Tanítók a földmívelésügyi minisztérium kiad-
ványait megkapják ingyen, ha eziránt csak egyszerű 
levelezőlapon fordulnak is oda. Ne felejtse el levelére 
az iskola pecsétjét rányomni ! — Kíváncsi. Magán-
iskoláknál működő tanítókra nézve a szerződés — az 
ön esetében megbízólevele — az irányadó. A meg-
választott tanító egy hónapon belül tartozik új állását 
elfoglalni. — Cservenka. Az államsegélyekről kiállí-
tott nyugtatványok portómentes kezeléséről az 1907. 
évi XXVlí. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott Uta-
sítás 36. §-a rendelkezik. — Felekezeti. A hitfeleke-
zeti iskolák fölállítására és föntartására az 1868. évi 
XXXYI I. t.-c 11. §-a értelmében egyetemlegesen 
csakis az illető felekezethez tartozó hívek anyagi hozzá-
járulása vehető igénybe. Ha azonban más hitfeleke-
zethez tartozó gyermekek, amennyiben szülőik oktatá-
sukról más úton nem gondoskodnának, a létező felek, 
iskolába járnak, a hivatkozott törvény 45. §-a alapján 
szüleik ezen iskola költségeihez ugyanazon módon és 
arányban kötelesek járulni, mint azon hitfelekezet 
tagjai, mely az iskolát fönntartja. Ezen hozzájárulás 
azonban 24.957 1872. sz. a. kelt rendelet értelmében 
csak az iskola fönntartásával járó kiadások fedezésére, 
de nem egyúttal új iskola létesítésénél fölmerülő 
rendkívüli (beruházási) költségekre terjed ki. — 
Gy. M. Sz.-Udvarhely. Megüzentük már, hogy állam-
segély engedélyezése iránt fölteij esztendő kérvényhez 
szükséges okmányok közül melyek látandók el bé-
lyeggel és hogy mely mellékletek bélyegmeni ssek. — 
Baranyai. Uj iskolai épületek fölállításáról és jókarban 
tartása felől az iskolafönntartó köteles gondoskodni. 
Eltérés e tekintetben csak ott fordul elő, ahol az állam 
helyett, az állami iskolai szervezés alkalmával létrejött 
megállapodások során, a község vagy hitközség vállalta 
magára ezen föladatok teljesítését. Önöknél a hitköz-
ségnek, esetleg a pol. község támogatásával, kell meg-
szüntetni az elhelyezésnél mutatkozó hiányokat. — 
H. F. Lovászpatona. A nyugdíjigényt a 21. életévtől 
számítják s így csak az a 40 év számít nyugdíjba, 
melyet ettől az időtől fogva töltött a tanítói pályán. 
Ha valamelyik korpótlékát nem kapta volna meg, for-
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dúljon a közig, bizottsághoz. A fizetésrendezés ügyében 
szolgáljon önnek tájékozásul az Utasítás 21. §-ának 
következő pontja : „Figyelemmel a törvény 12. §-ának 
ama rendelkezésére, hogy az egyes iskőlafönntartó köz-
ségele és hitközségek csakis azon megszorító korlátozás 
mellett élhetnek a tanítói járandóságok törvényes rende-
zése tekintetéből nyert 3 évi haladékkal, ha arra azonnal 
képesek nem volnának, a közigazgatási bizottságoknak 
ezennel föladatává tétetik, hogy amennyiben ezen alapon 
előttük fölszólalás történik, az érdekelt község vagy hit-
község anyagi helyzetét állapítsák meg." A mód tehát 
meg van adva mindenkinek, bogy már most jusson 
nagyobb fizetéshez, mert ugyanezen Utasítás 52. §-ának 
7. pontja szerint a közig, bizottság a megejtett vizs-
gálathoz képest „esetleg kötelezi a fönntartót a 8 évi 
idő lejárta, tehát 1910 szeptember 30-ika előtt" a tör-
vény 2. és 3. §-aiban biztosított járandóságok fizetésére. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Bánffy Dezső és az 1907 : XXVII. t .-cikk. 

Ha a lapok értesítései a valóságnak megfelel-
nek, báró Bánffy Dezső az erdélyi református 
egyházkerület november 9-én tartott közgyűlésén, 
az 1907. évi XXVII. t.-cikknek a szerzetesrendi 
tanítókra vonatkozó szakaszáról a következőket 
mondta volna : 

„E törvény a világi tanítókat az állami fő-
hatóság alá helyezi, de a szerzetesek és apácák 
nincsenek az állam felügyelete alatt. Ezeknek te-
hát szabad elhanyagolni a magyar nyelvtanítást 
és más szabálytalanságot elkövetni." 

Kételkednünk kell, hogy ez a tudósítás a való-
ságnak megfeleljen, mert ha valaki a föntebbi idé-
zeteket tényleg mondta, akkor a legenyhébb fültevés 
róla az, hogy nem olvasta el azt a törvényt, melyet 
ily élesen bírál és egyáltalán nem ismeri a törvé-
nyes hetyzetet. Az állami felügyeletet a népiskolák 
minden kategóriájával szemben az 1876 : XXVIII. 
t.-cikk szabályozza, melynek csupán a fegyelmi eljá-
rásra vonatkozó részét módosította az 1907 : XXIII. 
t.-cikk, egyebekben érintetlenül hagyván annak ren-
delkezéseit. A szerzetesrendű tanítók és tanítónők 
által vezetett népiskolák, i l letve maguk e tanítók 
és tanítónők tehát, tanítói működésük tekintetében 
épúgy állanak az állam felügyelete alatt, mint a 
világi tanítók és tanítónők. Ennyire felel meg a 
valóságnak az idézetnek első mondata. 

Ami pedig a második mondatot illeti, e lég arra 
utalnunk, hogy az inkriminált 35. szakasz kifeje-
zetten kiterjeszti a kérdéses iskolákra a törvény 
mindazon intézkedéseit, melyek e tanítói kvalifiká-
cióra, a magyar nyelvnek és az úgynevezett nem-
zeti tárgyak tanítására vonatkoznak. Tehát valóban 
csak a törvény nem olvasása folytán kockáztathat 
valaki olyan állítást, mintha szerzetesi iskolákban 
„a magyar nyelv tanítását elhanyagolni és egyéb 
szabálytalanságokat elkövetni " lehetne. A szankció 
pedig ezekkel az iskolákkal szemben még szigo-
rúbb, mint a világi tanítók által ellátott iskolák-
nál; mert mihelyt i ly iskoláknál a törv. 22 . § 

1 a)—e) pontjaiban fölsorolt hibák észleltetnek 
(magyar nyelv tanításának elhanyagolása, állam-
ellenes irány stb.), a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ugyanazon törvény 26. §-a szerint jár 
el ; vagyis intézkedik az eset megvizsgálása iránt 
— esetleg külön miniszteri biztos kiküldésével — 
és a vizsgálat eredményéhez képest az iskolát be-
zárhatja : tehát nem csupán az egyes tanítót, ha-
nem az egész iskolát sújtja a hiba következménye. 

Kár tehát ebben a szakaszban jogosulatlan elő-
nyöket keresni, melyek a szerzetesrendű tanítók és 
tanítónők számára biztosíttattak volna. Ha vala-
miről, úgy, (eltekintve a sokkal csekélyebb fize-
téskiegészítéstől, melynek végösszege 100, illetve 
300 koronával marad el a világi tanító és taní-
tónő kezdőfizetésétől) inkább hátrányokról, mint 
előnyökről lehet beszélni. Maga az a tény pedig, 
hogy a szerzetesrendű tanítókra nézve, helyzetük 
természeténél fogva, némely különleges intézke-
dés történt, époly kevéssé képezheti a jogegyen-
lőség elvének megsértését, amint nem tekintetett 
soha i lyennek az a hasonlókép az általános in-
tézkedésektől sokban eltérő szabályozás, melyet 
a szerzetesrendű középiskolák az 188-3 : XXX. 
t.-cikkben nyertek. Jogegyenlőség olyan ország-
ban, mely történeti alapon fejleszti tovább intéz-
ményeit és amely a dolgok természetén nem akar 
erőszakot ejteni, nem jelentheti minden egyes 
esetben a jogszabályok egyformaságát : csak azt 
zárja ki, hogy akár létező jogok elismerésében, 
akár új jogok és kedvezmények vagy kötelessé-
gek megállapításában részrehajlás, kedvezés vagy 
háttérbe szorítás érvényesüljön. A jelenlegi kor-
mányzat minden ilyen hibát gondosan kerül, át 
van hatva a jogegyenlőség és a paritásos eljárás 
szellemétől és azt érvényesíteni akarja úgy az 
általa kezdeményezett törvényhozási intézkedé-
sekben, mint az igazgatásban. Az 1 8 4 8 : XX. 
t.-c. 2. és 3. szakaszának fokozatos végrehajtása 
terén erős lépésekkel akar előre baladni. Ezt a 
tények már eddig is igazolták és a közel jövőben 
még inkább fogják igazolni. Nem tartunk tehát 
attól, hogy a vallási béke megzavartassék. Sokkal 
magasabb véleményünk van minden illetékes 
tényező méltányossági érzetéről és hazafiúi lelki-
ismeretességéről, semhogy azok bármelyikéről is 
feltételezhetnék, hogy minden tárgyi indok nél-
kül, politikai vagy tisztán szubjektív érzelmek 
vagy célok szuggeszciója alatt, a nemzet súlyos 
helyzetét felekezeti viszályok fölkeltésével még 
súlyosabbá tenni képes volna. Ha ilyesmi mégis 
megtörténik, nagyon könnyű lesz megállapítani, 
hogy kit terhel a felelősség, de a nemzeten 
ezzel nem segítünk. 

— j a u k u s í r j a . A hivatalos vizsgálat kiderí-
tette, hogy Janku sírját a hunyadmegyei oláh 
tanítók nem koszorúzták meg. Megkoszorúzta 
azonban Joanovits Gyula, a Szászvároson meg-
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jelenő Libertatea szerkesztője, ki augusztus 31-én 
megjelent Déván, az esküt letett oláh tanítók 
közt s azokat a sír megkoszorúzására izgatta. 
A koszorúzó szerkesztő ellen a dévai kir. ügyész-
ség már meg is te t te a vádindítványt. Érdekes, 
hogy ez ügyben Dénes Károly tanfelügyelő átira-
tot intézett a nagyszebeni metropolitához, fel-
híván a metropolita f igyelmét a papok izgatásaira, 
mi nagyon megnehezít i az új népiskolai törvény 
végrehajtását. A metropolitának erre adott válasza 
igen jó hatást tett Hunyad megye közigazgatási 
bizottsági ülésén, hol azt felolvasták, s jó hatást 
tesz bizonyára az egész országban. Legbensőbb 
örömét fejezvén ki, hogy a megkoszorúzásra 
vonatkozó híresztelések alaptalanoknak bizonyul-
tak, így folytatja l eve lé t : „Már az első pillanatban 
is kételkedtünk, hogy néptanítóink között talál-
tatnék magáról olyannyira megfeledkezett egyén, 
aki szembeszállva a törvény rendelkezéseivel, 
egész jövőjét tönkre tegye. Teljesen osztva a tek. 
kir. Tanfelügyelőségnek a népoktatási ügyben ki-
fejezett álláspontját, biztosítjuk, miszerint alantas 
közegeinket — lelkészt és tanítót egyaránt — 
ismételten utasítottuk, hogy minden mellékes 
körülménytől eltekintve, a fönálló törvények 
rendelkezéseit tartsák szem előtt és nevelői liiva-
tásükat odaadással, buzgalommal teljesítsék. 
Őszinte meggyőződésünk, hogy a nép erkölcsi 
és anyagi jólétének fölemelése által sikerülni fog 
hazánk fölvirágzását és erősbítését biztosítani. 
Ezen nemes cél megvalósítása érdekéoen nekünk, 
mint munkálkodó hatóságnak, őszinte bizalomra 
van szükségünk. I ly irányban kifejtett nemes 
munkájában mindig számíthat támogatásunkra és 
biztosítjuk, hogy tudtunkkal ellenkező álláspontra 
helyezkedő egy közegünk sem fog megtorlás 
nélkâl maradni." 

— Ö t v e n é v . Szép ünnepség folyt le a 
modori állami tanítóképző-intézetben. Az ünne-
pet az intézet tanári kara és ifjúsága rendezte 
Sztankovics János tanár tiszteletére, abból az 
alkalomból, hogy ötven esztendő óta működik 
a tanítói pályán. A tanári kar részéről Lenhardt 
Károly igazgató, az i f júság nevében pedig egy 
negyedéves tanítójelölt üdvözölte a jubilánst, 
s egy-egy értékes ajándékot nyújtottak át. A 
jubi leum óta az ünnepelt tanár az ország min-
den részéből számos üdvözlő-levelet kapott egy-
kori tanítványaitól. A modori állami tanítóképző 
egyik legrégibb vidéki tanítóképző, amelyet az 
állam közvetlenül az 1868- iki népiskolai törvény 
életbeléptetése után áll ított föl a v idéken elha-
talmosodott pánszlávizmus ellen, s Sztankovics 
az intézetnek fönnállása óta tanára. Érdekes, 
hogy a jubiláns atyja szintén ötven évig mű-
ködött a tanítói pályán, sőt nagyatyja és déd-
atyja is tanító volt. Ükapját 1790-ben nemes-
séggel tüntet te ki II. Lipót király, a budai 

rácvárosi iskolák szervezése körül szerzet t 
érdemeiért. A jubiláns öt testvére és számos 
unokaöccse most is tanítói pályán működik . 

— A szabadtanítás pécsi kongresszusán 
történt ízetlenkedések országszerte fe lháborítót 
ták a magyar lelkeket, s bár hetek múltak a 
kongresszus óta, folyton j ő n e k a lelkes h a n g ú 

i üdvözletek, bizalmi nyilatkozatok Apponyi minisz-
terhez. A budapesti egyetemi tanács már közö l t 
iratára a miniszter többek közt ezt válaszolja : 
„Az el lenem intézett támadások, Istennek hála, 
nem találtak, de nem is találhattak t ermékeny 
talajra, mivel Magyarországon szerencsére csak 

j hazafias és az erkölcsi világrenddél összeférő 
irányzatok képesek valódi erőt kifejteni. H o g y 
másfélék ezután se érvényesülhessenek, ennek 
érdekében kel l minden lehetőt elkövetnünk. Ha 
ezen a téren kultúránk vezértényezőivel egyet -
értőleg működhet ik a kormányzat, teljes meg-
nyugvással és bizalommal tekintek a jövőbe." — 
A budapesti egyetem bölcsészeti kara k ü l ö n 
üdvözölte a minisztert, „nehezen minősí thető 
incidenseknek" nevezvén a kongresszuson tör-
ténteket. „Az irányomban általában megny i lvá -
nult bizalom és rokonszenv — feleli a minisz-
ter — azt a megnyugvást keltette bennem, 
hogy ezúttal a türelmetlenségnek egy oly elszige-
telten álló je lenségével állunk szemben, me ly tő l 
nincs mit tartanunk Legyenek meggyőződve 
arról, hogy a főiskolai tanszabadság t ö r v é n y e s 
autonómiáját senki nagyobb tiszteletben n e m 
tartja, mint én, és hogy a szabadtanítás ü g y é t , 
szíves támogatásuk reményében, teljes erővel 
előbbre akarom vinni." — Az egyetemi i f júság 
egyesületeinek elnökei több ezer diák által aláírt 
üdvözlő feliratot nyújtottak át Apponyinak. A 
feliratban az i f júság fogadalmat tesz, ho g y h a 
majd kilépnek az életbe, tántoríthatatlanul dol-
goznak azokért a célokért, melyeknek Appony i 
egyik vezére s melyeknek szolgálatában ál lottak 
a mult nagy alakjai. Apponyi örömét, köszöne-
t é t fejezte ki az ifjúság le lkes üdvözléseért . 
N e m is az én személyemről van itt szó, 
— mondotta többek között — hanem azokról 
az eszmékről, amelyeket az én személyemben 
támadások értek. Büszkeség, öröm támadásnak 
kitéve lenni i l yen eszmékért. Öröm, ha egy k i s 
lármás csapattal szemben az erkölcsi s ú l y ú 
testületek tiltakozása üyen hosszú sorozatban 
föltámad. V é g ü l eszményei mel l e t t való kitar-
tásra buzdította az ifjúságot. 

— Internátus romániai székely fiúknak. 
Háromszék vármegye Bereczk határszeli községé-
ben Apponyi miniszter internátust létesített , a 
Romániába kivándorolt székely szülők f iúgyerme-
keinek megmentésére. Az állam nagy anyagi 
áldozatán k ívül Bereczk nagyközség is j e l entékeny 
anyagi seg í t ségge l járult e hazafias in tézmény 
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létesítéséhez. A megnyílt internátusban negyven 
székely fiút a bukaresti konzulátus egyik hivatal-
noka hozott el. 

— A magyai- nyelvért. A főváros közvetlen 
szomszédságában fekvő Békásmegyer németajkú 
község állami iskolájában lélekemelő ünnepély 
folyt le A gondnokság, az elöljáróság, a kép-
viselőtestület, a tanítótestület és polgárság jelen-
létében a kir. tanfelügyelő és a járási főszolgabíró 
lendületes és buzdító szavak kíséretében adták 
át Novotny Ede állami iskolai igazgatónak a 
magyar nyelv terjesztése terén elért érdemeiért 
az elismerést és jutalmat. A gondnokság és 
község nevében Plöchl Antal gondnoksági elnök, a 
tanítótestület nevében Vogl Károly állami tanító 
méltatta az ünnepelt érdemeit. A növendékek 
a Himnuszt és Szózatot énekelték. Az intézet 
igazgatója meghatva köszönte meg a kitüntetést, 
mely őt szolgálati ideje alatt már négyszer érte. 

— Tanítók a törvényhatósági bizottság-
ban. Bereg megye hátszegi választókerülete a 
megyei bizottságba Zélcány Tivadar hátszegi áll. 
isk. igazgatót választotta, nagy szótöbbséggel. 
Beregszász város III. kerülete megyei bizottsági 
tagnak ismét Serly Ferenc beregszászi áll. isk. 
igazgatót választotta meg. — Grigássy Károly 
áll. isk. igazgatót várm. törvényhatósági bizottsági 
taggá választották Szobránczon. 

— A gyöngelméjiiek oktatása. Szombaton 
avatták föl a gyöngeelméjű gyermekek oktatására 
szolgáló épületet, amelyet a kormány a Mosonyi-
utcában a fővárostól ingyen átengedett területen 
állíttatott az állami kisegítő-iskola mellé. Az ünnep-
ségen Náray Szabó Sándor miniszteri tanácsos 
képviselte a kultuszminisztert. Kites Mátyás igaz-
gató ismertette az intézet célját. Az épület két-
emeletes, magyar ízlésű ház s a tetején tágas 
játszótér van, külön a fiúknak és külön a leányok-
nak. Hat elemi iskolai osztály van az intézetben 
s egy osztályban legföljebb húsz tanuló. Hülyét 
vagy nagyobbfokú gyöngeségben szenvedő tanulót 
nem vesznek föl, csak olyan gyermeket, akinek 
elméje a normálisnál kevéssel gyöngébb. Az inté-
zet nyolc esztendős s azóta háromszáznyolcvanhat 
tanuló került ki belőle, éppen annyi fiú, mint 
leány. A fiúk közül ipari munkás lett negyven-
nyolc, más szolgálatba lépett harminc, tovább 
tanult népiskolában ötven, középiskolában hat, a 
szüleinél tanul tizennyolc, huszonegyet, akinek 
gyöngesége fokozódott, zárt intézetbe kellett adni, 
hetet javító-intézetbe. A leányok közül azok, akik 
kereső pályára léptek, divatárú-üzletben, szabo-
mühelyben, vagy a ház körül kaptak foglalkozást. 
Ertékés része az intézetnek a gyógypedagógiai 
pszikológiai laboratórium, amelynek Kansburg Pál 
dr., a jeles idegorvos a vezetője. Ez a kis intézet 
egy kezdődő tudománynak a tűzhelye s már eddig 
is fölkeltette a külföld szaktudósainak figyelmét. 

- - Egy állami iskola jubileuma. Gömör 
megyében, Tiszolczon, a magyarság végvárában, 
hol a maroknyi magyar lakosságnak ugyancsak 
erős kezekkel kell megvédeni a magyar nemzeti 
eszmét a folyton békétlenkedő pánszláv törekvé-
sekkel szemben, f. hó 4-én lelkesen ünnepelték 
az állami iskola negyedszázados fönnállásának jubi-
leumát. A szép ünnepély előtt hálaadó isten-
tisztelet volt, majd Pogány István kir. tanfel-
ügyelő vezetésével az iskolaépületben megjelent 
a gondnokság s itt ennek elnöke : Basilidesz 
János mondott beszédet. Hanák Manó igazgató, 
az iskola negyedszázados, nagy gonddal megírt 
történetét olvasta föl. A tanfelügyelő lelkes 
beszéde után Járossy Endre rozsnyói igazgató 
emlékezett meg elismeréssel és szép szavakban 
az iskola fejlődéséről. Az ünnepélyt bankett 
fejezte be. Gróf Apponyi Albert kultuszminisz-
tert táviratilag üdvözölték, ki meleghangú válasz-
ban köszönte meg a figyelmet s az iskola további 
működésére Isten áldását kérte. 

— Háziipari oktatás. Máramaros vár-
megye iparfejlesztő bizottsága, áth itva attól, 
hogy a vármegye lakosságának nagy része a téli 
hónapokat teljes tétlenségben tölti el, a mező-
gazdasággal kapcsolatos háziipar egyik ágának : 
a fűzfonásnak megismertetése és fejlesztése cél-
jából, a földmívelésügyi minisztérium támogatá-
sával, kiképzett tanítók vezetése mellett a vár-
megye 2 0 községében téli tanfolyamot tartat. 
Fontosak e tanfolyamok egyrészt azon okból, 
mert módot nyújtanak arra, hogy a földhöz-
ragadt szegény népnek kevés befektetést igénylő, 
biztos jövedelmi forrást nyújtanak ; de másrészt 
szükség van e nemesítő és hasznos munkára 
azért is, mert a vármegye 57.000 tankötelese 
közül 30.000-nél több nem részesül az iskoláz-
tatás áldásaiban s elsősorban ezek gyakorlati 
irányú kiképzésével akarja a bizottság pótoltatni 
az iskolát és biztos keresetre szoktatni a jövő 
nemzedéket 

— Tanítók névmagyarosítása. Az elmúlt 
hóban belügymini-zteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
Hiuber József rimaszombati tanító Halász-ra ; 
Brezina Károly oroszlányi tanító Demeter-re ; 
Kroneraff Sándor középrevuczai kántortanító 
Koronái-ra ; Gröber Nándor székesfővárosi tanító 
Geréb-re. ('!-• S.) 

T a r t a l o m : Viasza — az édes anyaföldre. Lakatos 
Lajos. — A tanult ember és a nép. /II.) Gaal Mózes. — 
A magyar nép művészete. Jascliik Almos. — A magunk 
hibái. Gyenesné Támár Judit. — Irodalom és művészet. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — S z é p i r o d a l o m : 
Egy levél. Szabolcska Mihály. A páljavesztett gerlice. 
Benedek Elek. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója.— 
Különfélék. 
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Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 6 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili. KEIi., BÉRKOCSIS-UTCA 18. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Késsiratolcat n e m a<î 11 ilk -visssca. 

I 

Björiison. 
A nagy költök, művészek közt is ritka 

az olyan, aki egy hosszú élet nyilvános 
munkássága után fölismerje azt a pilla-
natot, midőn hozzá az lenne legméltóbb, 
ha a csöndes magánéletbe vonulna vissza. 
Hány igazi nagyság is akadt már, aki 
napja lealkonyultát újabb s fényesebb 
virradatnak képzelte, s ahelyett, hogy 
dicsősége fényében visszavonult volna, 
bevárta, míg az alkony minden árnya és 
sötétsége ráborul egyéniségére. Mert ne-
héz a művésznek, ünnepelt költőnek vagy 
virtuóznak dicsősége színhelyétől meg-
válnia • s nélkülöznie azt a zajos ünne-
peltetést, amelyben oly soká része volt. 
S nehéz embernek fölismernie önmagát, 
a maga alkotóerejének lankadását, a 
maga képzeletének elfakulását, a maga 
szívének elkorhadását. 

így esik meg aztán, hogy egy-egy a 
maga idejében, ereje teljében ünnepelt 
színművész nem tud megválni a világot 
jelentő deszkáktól s mindegyre szomorúbb 
és siví'n'abb romjaiban mutatja be magát 
a közönségnek. Hasztalan részesíti a ke-
gyeletes nemzedék újabb és újabb ová-
ciókban: az elfogult művész nem veszi 
észre a nagy tiszteletadás mögött rejlő 
gyöngéd ujjmutatást, csak a tapsot hallja 
s úgy magyarázza, hogy az serkentés 
további szereplésre, holott figyelmeztetés 
a csöndes és nemes visszavonulásra. De 

nemcsak a művészet, hanem a kultúrális 
élet más terein is hány félszázados ju-
bileum, hány lezajlott pálya kegyeletes 
ünnepeltetése kíván egyúttal ily emlé-
keztető is lenni, de hány nagyság nem 
érti vagy nem akarja érteni az ováció 
figyelmeztetését. Pedig mi lehetne szebb, 
mint érdemekben töltött évek után a 
magánéletbe vonulni 1 Híres, nagy férfiak 
életrajzainak legszebb lapjai szólanak oly 
jelesekről, akik köztevékenység után idilli 
magányba tértek, családjuk körében s a 
természet ölén, virágaikat ültetve, fáikat 
gondozva, a mult emlékein merengve, a 
természet titkain szemlélődve fejezték be 
napjaikat. S lehet-e szebb alkonya ha-
nyatló pályának, amely a végső szám-
vetésre készül, mint a tömeg zajától 
háborítlanul érzésben és gondolatban 
visszatérni az alkotóhoz, visszatérni a 
szülötteit dajkáló s azokat ismét keblére 
visszafogadó természethez. 

De hát a hiúság sok elaggott nagysá-
got ott tart a közpályán. Nem tudnak 
lemondani arról a sok fényről, amelyben 
részük volt. A szerepléshez való szívós 
ragaszkodásukban elvonnák a fényt az 
utánuk következő nemzedéktől. Alkotó, 
teremtő tehetségük kimerült s mégis 
ottmaradt bennük a sóvár vágy, hogy 
valamit teremtsenek S mivel már mind-
azt, ami bennük tartalom volt, kifejezték, 
hát mindenáron újabb, különcködőbb s 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 9 . SZÁM. 

hatásvadászóbb formákkal lepik meg a 
világot. A feltűnéskeltés céljából gyakran 
megtagadják egész multjukat s erőtlen 
igyekezettel öregesen torz vagy gyerme-
kesen kezdetleges kísérletekkel keltenek 
sajnálkozást. Nem ritkán egészen új hi-
vatásra adják magukat, költőkből nép-
szónokká, művészekből térítő apostolokká, 
vagy tudósokból diplomatákká lesznek 
s új alakjukban elvesztik azt a tisztele-
tet, amelyet egy élet munkásságával 
maguknak kivívtak. 

Különösen világszerte ünnepelt költők-
kel szokott néha megesni, hogy életük 
alkonvatán feltűnést kereső eltévelyedé-
sekkel és excentricitásokkal részvétet, 
sőt megbotránkozást keltenek. Hogy 
miért épp ünnepelt költőkkel, annak oka, 
hogy ők éveken át hozzászoknak az 
emberek millióihoz beszélni, számos nyel-
ven töméntelen lélekre hatást gyakorolni. 
Az így kivívott nagy lelki tekintély köny-
nyen tévedésbe ejti az illetőket, úgy vélik, 
hogy nemcsak az érzelmek, kedélyhan-
gulatok, költői álmok tekintetében hat-
nak a lelkekre, hanem gyakorlati ügyek-
ben, mindenféle anyagi, politikai s tár-
sadalmi kérdésben is egyetemes törvény-
hozók. 

Az ily elaggott tekintély azonban ter-
mészetesen nem bírhat azzal a szakszerű 
előkészültséggel s tárgyilagos ismerettel, 
amely új szerepéhez kívántatik. Minél 
élemedettebb, annál kevésbé ruganyos is 
egyénisége arra, hogy az új hivatáshoz 
kívánt óriási ismeretkörben kellő jártas-
ságot szerezzen. Az az ifjúi ihlet sincs 
már benne, amely a saját benső sugal-
mából, intuitív módon képes az igazat 
eltalálni vagy legalább megsejteni. Mű-
ködése előbbi szakából és köréből meg-
rögződtek benne bizonyos ideák, amelye-
ket aztán új körében a tények és viszo-
nyok ismerete nélkül alkalmaz, s így 
szánalomkeltő vagy kacagtató helyze-
tekbe sodortatik. Mi sem könnyebb, mint 
az ily késő korban eltévelyedettet egyre 
képtelenebb helyzetekbe sodorni ! Csak 

akadjon élelmes vállalkozó, aki az el-
aggottnak gyöngéjét, megcsontosodott 
ideáját ismerve, ezt becézze, ezen idea 
szempontjából őt valamely téves álla-
potba belelovallja ! Minél erősebb egyé-
niség volt egykor, annál makacsabbul 
ragaszkodik az újonnan elvállalt szerep-
hez. S minél több gáncs éri, annál szen-
vedélyesebbé válik makacssága, Hisz sok 
évi kényeztetés a saját sérthetetlenségének 
és csalhatatlanságának tudatát keltette föl 
benne s nemcsak minden bírálatot, de min-
den fölvilágosítást is a maga nimbuszaelleii 
irányuló merényletnek tekint.Valóban,nem 
lehet az ilyen zsákutcába tévedt egyéni-
ségre föl világosi tóan hatni. Úgyis hiába 
minden. Mint a hamvadó parázsnak, még 
pislognia kell végső tüzében. 

így meddő és céltalan mindazok fára-
dozása is, akik Björnson Bjömsternét a 
magyar nép elleni állásfoglalásának hibás 
voltáról fölvilágosítani vagy meggyőzni 
akarják. Őt, ki egykor realisztikus tár-
sadalmi színműveivel, köztük a „ Csőd " -
del, sok színpadi sikert vívott ki világ-
szerte, háttérbe szorították az utána kö-
vetkezett színműírók, a norvég Ibsen, a 
német Hauptmann, az orosz Gorkij ós 
mások. Alkotóereje kimerülvén, de sze-
replési vágya megmaradván, hogy nevét 
és hírét tovább is fölszínen tartsa, koz-
mopolita izgatónak állott be. Hasztalan 
magyaráznák neki, hogy a magyar tör-
ténelem, a magyar társadalom, magyar 
irodalom és nyelv ismerete nélkül nem 
lehet nemzetünkről írnia. Hogy egyoldalú 
s ellenséges befolyásolás alapján nem 
lehet egy nemzetet gyalázni. Hogy mél-
tatlan a szabad norvég nemzet fiához, 
hogy a szabadságért annyit vérzett ma-
gyar nemzet ellen rohanjon ki. Hogy 
egyáltalán költőhöz méltatlan, gyűlöletet 
szítani egy mindenfelől ostromolt nemzet 
ellen. Mindezt hasztalan akarná bárki is 
megértetni vele, valamint hogy hiába 
fáradoznék, hogy egyáltalán a magukba 
szállásra, a maguk helyzetének fölisme-
résére bírjon más szerepelni óhajtó aggó-
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kat. Második gyermekkorukat élik az 
ilyenek. Tele vannak a gyermekkor té-
velyeivel és balhiedelmeivel, csakhogy 
nem fogyó, hanem növekvő arányban. 
Ifjúkori hevületük emléke állandóan iz-
gatja őket, de a tűz égni már nem tud, 
csak sisteregni. A férfias következetesség 
helyébe konokság lép. Szerencséjük még, 
hogy letűnésük után az emberek napi-
rendre térnek mind e gyengék fölött s 
csak érdemeik emlékéről szoktak beszélni. 

De egy hivatást az ilyenek is betöl-
tenek. Árnyoldalaikkal jobban emelik ki 
az oly agg nagyságok alakjait, akik ér-
demekben töltött évek után a kellő idő-
ben visszavonulni tudtak, vagy az oly 
fölötte ritka halhatatlanokat, akik pá-
lyájuk alkonyán teljes épségben őrizték 
meg szellemük teremtő erejét. 

Talátjyl Lajos. 

A művészet és a modern élet. 
Irta : Alexander Bernát. 

A modern életben, mely a gyakorlati mim-
kára és a tudományra oly hévvel vetette magát, 
mi szerepe van egyáltalán a művészetnek? Jo-
gunk van-e elégedetlenkedni azzal, amely neki 
ju t ? Remélhetjük-e, hogy valamikor méltóbbra 
tehet szert ? Kell-e ilyesmire törekednünk ? Ne-
héz ezeket a kérdéseket ezen a helyen mint-
egy mellesleg megvizsgálni, de ki sem tér-
hetünk előlük. A művészeti nevelés kérdése 
a művészet értékelésén fordul meg. Tudnunk 
kell, milyen helyet foglal el a művészet szel-
lemi életünk háztartásában, hogy törekvéseink 
irányát és erejét ehhez szabhassuk. 

Két szélsőség nyomban feltűnik. A XIX. szá-
zad elején a romanticizmus a szépnek világát 
minden fölé helyezte. Benne látta a világrejtély 
legértékesebb megnyilatkozását, magát a világot 
az alkotó világszellem műalkotásaként fogta föl. 
A művész áll legközelebb az istenséghez, csak 
ő tud igazán alkotni. Még a józan, kritikus 
Kant is azt mondja, hogy csak a művészet 
terén vannak lángelmék, tudományos lángelmék 
nincsenek. A lángelme kultusza innét veszi ere-
detét. Schopenhauer is azt tanítja, hogy a mű-
vész a világ lényegét látja, ennyiben közel van 
a filozófushoz, a zenében pedig a világ veleje 
szinte közvetetlenül nyilatkozik meg. Wagner 
magáévá tette Schopenhauer tanítását és sike-
rült neki megteremteni a Wagner-községet és 
a Wagner-kultuszt, melynek hívei közt ott talál-

juk a fiatal Nietzschét is, ki később oly hevesen 
ellene fordult egykori bálványának. Ezzel nem 
érintjük Wagner zenéje értékének kérdését ; ezek 
csak a művészetnek és később a zenének érté-
kelését mutatják. Strauss, Jézus életének írója, 
a művészettel akarja pótolni a vallást. Az an-
gol esztéták is sajátos művészi életfölfogásban 
találják meg az élet minden igaz értékét, eszerint 
igazítják életüket, melyet mimózaszerű érzé-
kenységgel meg akarnak óvni a valóság durva 
érintésétől és a végsőig esztétikailag finomítani. 
Igaz, hogy ezek a fölfogások szűk körre szo-
rulnak, a művészek- és mübarátokéra, akik 
így elidegenednek a való, a tevékeny élettől, 
érzéseikben elsatnyulnak és vér nélkül való 
művészetet termelnek, mely végre is elpusztul, 
vagy egyesek üres játékává lesz. De ez idege-
níti el a művészetet is az élettől és szüli azt 
a másik szélsőséget, amidőn a művészet csak 
az üdülést, csak a mulatságot, az élvezetet 
jelenti ; az egész különbség az, hogy amott az 
élvezetek éterikusak, légiesek, itt vaskosak, 
durvák; az, eredmény is hasonló, amott vér-
szegénységben senyvedő, itt nagyon is robusztus, 
érzéki művészet, mely a sárban szeret fetrengeni. 
A művészet nem maga az élet, nem pótolja és 
helyettesíti az élet munkáját, nem tekintve ter-
mészetesen az alkotó művészeket, akik mun-
kások, csak úgy, mint ini, többiek. De rossz 
szolgálatot tesz a művészetnek, aki, mert nagyon 
fogékony iránta, mert nagyon szereti, bálványt 
csinál belőle, melynek oltárára az élet többi 
értékeit fölperzseli. A művészet nem tudomány, 
nem filozófia, nem világismeret, habár nem 
különül el a gondolattól; a művészet nem er-
kölcs, jóllehet az erkölcsi érzéstől sem áll oly 
távol, mint némely művész képzeli ; a művészet 
nem is az érzékek ingerlése, fölkorbácsolása, 
puszta mulatság, kedvtelés, mert ezen az úton 
a művészet is és annak közönsége is előbb-
utóbb posványba jut. Másképp kell helyét, 
jelentőségét, szerepét megérteni. 

Nem fogjuk ezt a nagy kérdést ezen a helyen 
megvitatni, csak a megoldás irányát jelöljük. 
A művészet érzésből származik, érzés ölt benne 
testet, érzés a hatása. A művészet külön ember-
alkotta világ, mely az ember érzésvilágát tükrözi 
és ezzel együtt változik, átalakul. Az ember 
érzése kivetítve, megtestesítve : ez a művészet. 
Az utánzó művészetekben az ember a valóságot 
átalakítja, megkomponálja, megstilizálja, meg-
válogatja érzései irányában, érzéseinek tükrö-
zése végett ; a zenében, építőművészeiben és 
részben a költészetben a természet adta anyagot 
az érzés útmutatása szerint formálja, kombi-
nálja. Miért, mi végett teszi? Szükség, ösztön 
haj t ja kezdetben, nem öntudatos cél. Cselek-
vésre, tevékenységre vagyunk berendezve, nem 
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puszta szemlélődésre. Minden, ami belsőnkben 
forr, olyan, mint a potenciális energia, mely-
nek akcióvá kell válnia. A gondolat legalább 
beszédben ölt testet, az érzés is valamiféle moz-
gásban. Legtisztább típusa ennek a megnyilat-
kozásnak a játék, az ugrándozás, melyben a 
cselekvés ösztönszerüsége, céltalansága és meg-
nyugtató hatása nyilvánvaló. Ezért hozták is 
kapcsolatba a játékot a művészettel. Csakhogy 
a játékban a cselekvésen van a fősúly, a művé-
szetben a cselekvés eredményén. A művészetben 
nemcsak szabadulni akarok az érzéstől, mint 
a játékban is, hanem megrögzíteni is akarom 
szabadulásom emlékét, maradandóbb, tökéletes, 
objektív kifejezést keresek érzésem számára. 
A magam alkotta világban akarom megtalálni 
érzéseim képét. 

Kozmosz a lélek, ha nem is térbeli ; belső 
összefüggés van különféle mozzanataiban, fejlő-
dés-változásaiban. Ennek a belső, fejlődő Koz-
mosznak projekciója adja az emberi történet 
tartalmát. Az államok, a társadalmak, ezeknek 
tudományos, jogi, erkölcsi, gazdasági élete ide 
tartozik. Ide művészetben való megnyilatkozása 
is. A művészet a lelki Kozmosznak egyik szük-
séges, érzéssbeli projekciója. 

De mit nevezünk érzésnek ? Valónk cselekvő 
és gondolkodó mi/olta mellett mi az érzés és 
mit jelent? Érzésen sem a tárgy gondolását, 
sem a tárgy akarását nem érthetjük ; az érzés 
saját magunkra vonatkozik, érzés az, hogy én, 
amidőn gondolkodom vagy cselekszem, vagy 
készülök, akarok cselekedni, miként érzem sa-
ját magamat, jól-e, vagy rosszul. Mert mindig 
valamikép érzem magamat, jól vagy rosszul, 
csak néha nem ügyelek rá, mert mással va-
gyok elfoglalva, néha pedig gyönge ez a ma-
gamérzése : közömbös vagyok. Az érzések pedig 
két nagy osztályba sorozhatok. Más a magam-
érzésének módja, midőn cselekszem, akarok, — 
más, midőn szemlélem, gondolom a világot; 
amazok az akarati érzelmek, az indulatok ; 
emezek a gondolati érzelmek, a tulajdonképi 
esztétikai érzések. Mindazok az érzelmek, me-
lyek akarásommal, cselekvésemmel, az egyén 
vagy a faj fenntartásával kapcsolatosak, rend-
szerint intenzívek, a kéj és kín nagy kitörései-
vel járnak; ezeknek nagy szerepük van az 
élet fenntartásában és kifejtésében ; ezek jelzik, 
habár nem csalhatatlanul, hogy veszedelmek 
fenyegetnek-e bennünket, vagy gyarapodunk-e, 
győzedelmeskedünk-e az élet küzdelmében. 
Éhség, szomjúság, szerelem, halálos veszedelem, 
becsvágy, hatalomvágy, pénzvágy, sértett önér-
zet, boszú, dicsőség stb. azok az érzelmek, indu-
latok, melyek egész valónkat megfogják, megráz-
zák, fölforgatják. Egy további jellemző vonásuk 
az, hogy mint minden érzésnek, nekik is kettős 

vonatkozásuk van, tárgyi és alanyi ; valakit sze-
retünk, valakire haragszunk, címet, állást, pénzt 
kívánunk, de az alanyi vonatkozás, hogy ujjon-
gunk, boldogoknak érezzük magunkat, reszke-
tünk, le vagyunk sújtva, mégis előtérben van, 
a saját magunk érzése mindezekben szerfölött 
intenzív. Végül még a/.t is említsük, hogy 
mint az akarással, cselekvéssel kapcsolatosak, 
tettekben törnek ki, cselekvésre ösztönöznek 
bennünket, egész valónkat egy elérendő cél 
felé irányozzák. 

A gondolati érzelmek is állapotunk fenn-
tartásszerű jellegét jelzik. De minthogy a gon-
dolkodással kapcsolatosak, nem a fenntartás 

.küzdelmeire, hogy úgy mondjuk drámai mozza-
nataira vonatkoznak, sőt csak akkor jelentkez-
nek, ha ezek a küzdelmek nem fenyegetnek, 
vagy ha megfeledkezünk róluk, ha az indula-
tok hallgatnak, ha bizonyos egyensúlyban érez-
zük magunkat és akkor az, ami ez állapotnak 
megfelel, ami valónkat ilyankor emeli, gyara-
pítja, ami életerőnket növeli, kedves előttünk, 
tetszik nekünk, míg az ellenkezőt visszautasít-
juk. Innét van, hogy ezek az érzelmek eny-
hébbek, szelidebbek, hogy bonyodalmasabb 
cselekvésre nem bírnak bennünket, hogy bol-
dogítanak, de nem izgatnak. Abból a kettős 
vonatkozásból pedig, mely minden érzésnek a 
sajátja, az objektív lép előtérbe. Ezeket az 
érzelmeket inkább objektiváljuk, mint amazokat. 
Magunkról megfeledkezünk, oda tudjuk magun-
kat adni a dolognak, csak a dolgot látjuk. Egy 
műalkotás előtt nem mondjuk, hogy mily jól 
érezzük magunkat, mikor látjuk, hanem hogy 
a műalkotás szép, fenséges, megható, kedves, 
elragadó. Örök igaz Kantnak nagy intuíciója, 
hogy szép az, ami érdek nélküi tetszik ; valónk 
legnagyobb érdeke, a harmónia, az egyensúly 
ezzel nincsen kizárva, de konkrét akarásaink, 
melyek égető szükségleteinkből származnak, el-
űzik a szépnek az érzését. Az éhes, a fáradt, 
a szerelmes, a haragos ember az indulat pilla-
nataiban nem érezheti a szépet. Schopenhauer 
ugyanazt mondotta, amidőn az esztétikai álla-
potot, mint az akarat nyűgének levetését 
jellemzi. A gondolat a maga tiszta megnyilat-
kozásában nem egyéb, mint a valóság objektív 
felfogása; ebbeli jellege legtisztább a vi | ig 
érzéki szemlélése alkalmával, amidőn konsta-
táljuk, hogy a dolog ilyen és nem másminő ; 
ezt konstatálván, egyszersmind érezzük, hogy 
amit látunk és hallunk, valónk összhangját, 
erőkészletét növeli-e vagy csökkenti, és eszerint 
válik a látvány, vagy amit hallunk, számunkra 
széppé vagy rúttá. Innét van, hogy a művé-
szet legbiztosabban, leghathatósabban az érzé-
kek útján szól hozzánk és a költészet is, mely 
csak az elvont szó útján hathat ránk, keresi 
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a szemléletes szót, a ritmikus beszédet, bogy 
dal és kép gyanánt férkőzhessék lelkűnkhöz 
és hatalmába ejthesse valónkat. 

Lelkünk erői egyensúlyban vannak, ha indu-
latok nem sarkalják akarásunkat. Ez az az 
állapot, amelyben a világ igazságát megért-
hetjük és szépségét inegérezhetjük. Viszont, 
ha sikerül a vi'ág megismerésében vagy szép-
ségének szemlélésében elmerülnünk, akkor az 
indulat elhallgat és lelkünk egyensúlyának 
boldogító érzését érezzük. Legteljesebb ez a 
boldogság az esztétikai szemléletben. A gon-
dolat mégis örökké nyugtalan ; a szépnek 
ér/ése szinte maradék nélkül megnyugtató, 
boldogító. 

Ez a boldogító állapot nem ernyesztő. A 
szépben érzéseink tükörképét, megvalósítását, 
tökéletes kifejezését találván, saját életérzésünk 
gyarapszik, erősbödik, tisztul tőle. A csillagos 
ég fenségét látva, lelkünk mintegy kitágul; 
a fenségesnek képe a költészetben emeli lel-
künket és egy pillanatra fenségessé teszi. 
Ezért áhítjuk a nagynak szemléletét, közben 
magunk is nagyobbaknak érezzük magunkat. 
A művész hatalmas, finom, megragadó, bájos 
érzéseit belevarázsolja az anyagba ; onnét mi 
migunkba szívjuk, mint a friss éltető levegőt, 
^s saját érzéseink is megnemesednek, megtisztul-
nak, megerősödnek. A tragikum esztétikai 
hatása nem a pesszimizmusban rejlik, mely a 
nemesnek elvesztőben sötét világfelfogásának 
igazolását találja, hanem abban, hogy akik 
szenvednek, hatalmasak, kiválóak, szenvedésük 
pedig nemes, fennkölt természetű. A valóságos 
szenvedés látása lesújtó hatású ; a fájdalom 
kifejezése a művészetben mélyen megindítja 
lelkünket és esztétikai gyönyörűséggé válik. 
Aki fogékony lélekkel először látja az eredeti 
Laokoon-szobr.jt a Vatikánban, az ámbár képben 
vagy gipszben százszor látta, a fenségesnek 
borzongását fogja testén érezni. Rómeót és 
Júliát csodáljuk, de szinte ujjongunk, hogy 
ily gyönyörű emberek ily hatalmas érzéseket 
éreztek. Tanúja voltam, hogy egy naiv, fiatal 
lélek, midőn először hallotta Medeát, a nagy 
jelenet tetőpontján sajátságos nevetésfélében 
tört ki és azt később azzal magyarázta, hogy 
magánkívül volt, midőn ily óriási, emberfölötti 
érzelmek léte nyilvánvalóvá lett előtte. Hol 
akad ilyen tapasztalatra alkalma a közön-
séges élet folyamán, melyben vagy eltespe-
dünk vagy heves vágyak sodrában hányó-
dunk ? Innét van, hogy az egyforma életmun-
kától elsatayult, eltompalt emberek szomjazzák 
a rendkívülit, a hevesen megrázót, képben 
vagy valóságban, hogy mintegy saját létüket 
újra érezzék. Gjakran olvassuk, hogy éleme-
drtt korú emberek nagy meggondolatlanságo-

kat követnek el, melyekre senki sem tartotta 
volna őket képeseknek ; az ok többnyire az 
életük egyf'ormaságán, életérzésük eltompult-
ságán tapasztalt kétségbeesés. A művészet az 
életérzések megújításának, növelésének, fino-
mításának örökkön-örölké buzogó forrása. 
Gyöngék vagyunk, mozgásainkban esetlenek, 
testalkatban tökéletlenek, de a görög szobor 
láttára megfeledkezünk fogyatékosságainkról 
és élvez; ük Herakles izomerejét, Antinous 
szépségét, Zeus hatalmas nyugalmát, Apollón 
ragyogó ifjúságának báját, pillanatra mi ma-
gunk alakulunk át ezekké. Mennél hívebben 
tárul föl előttünk a műalkotásban ily élet-
érzés, annál jobban tudjuk átérezri, annál 
erősebb a mű hatása. É h i akarunk, ez a fő, 
ez minden ; és mennél inkább érezzük, hogy 
élünk, mennél intenzívebben élünk, annál nagyobb 
gyönyörűség élni; a művészet pedig semmi 
egyéb, mint élet ábrázolása, mint magunk 
alkotta élet, az élttnek nagy, új világa, mely 
a legtompább érzék számára is fokozottan 
érezhetővé teszi az életet. Ebbe belemerülni, 
elmerülni, nagy éltető folyamat. Ahol művé-
szet vesz bennünket körül, mindjárt otthon 
érezzük magunkat, mintegy lelkünk igazi 
hazájában ; a művész testvérünk, barátunk, 
jótevőnk, akivel azonnal bizalmasan beszél-
hetünk; a műalkotás láttára pedig áhítat, 
fogja el lelkünket, mint ki a sötétségből a 
nap l énybe jut. Amely házat a művészet díszít, 
az nem félemlít meg, mint az arany, ezüst 
pompája ; azonnal készek vagyunk szeretni azt 
a környezetet, objektív odaadással, mint lel-
künknek megfelelőt, mint régi i-merőst, akit 
igazában sohasem láttunk, de régóti meg-
sejtettünk és várunk. 

Most világosan láthatjuk a művészet helyét, 
jelentőségét az életben. A lélek épségéből, 
egyensúlyából, harmóniájából ered, a lélek épsé-
gét, egyensúlyát, harmóniáját eszközli. A nagy 
pihenők egyike a művészet az élet küzdelmei-
ben. De nem az a pihenő, amely elvonja az 
embert ezektől a küzdelmektől; pihenés csak 
a munka után van, enélkül tétlenség, renyheség. 
A pihenés erőgyűjtés, a pihenő az otthon. 
A munkában szétszóródunk, elaprózzuk magun-
kat, a részletbe veszünk, mintegy idegenné 
válunk saját magunkhoz. A művészetben vissza-
térünk magunkhoz, egyeknek, egészeknek érez-
zük magunkat, valónk teljességét élvezzük. 
Érzéseink a műélvezetben finomodnak ; jobb, 
erősebb, tisztább embereknek érezzük magun-
kat. A művészet lelkünk higiénéjéhez tartozik. 
A nagy Aristoteles nem restellte kimondani, 
hogy a tragédia hatása : katarzis, tisztulás, de 
tágabb értelemben véve a szót, az egész 
művészeté az. A lélek épsége, egyensúlya, 
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harmóniája a legnagyobbat jelenti, ami a 
világon van, jelenti a tudományt, jelenti az 
erkölcsi munkát, jelenti a művészi alkotást, 
jelenti az élet eszmei alakításának legfontosabb 
föltételét; nem szabad meghökkennünk a higiéné 
kifejezésen, nem alacsonyítja le a művészetet, 
fölmagasztalja. A művészet nem orvosság, nem 
eszköz idegen célok szolgálatában ; de valamint 
az érzés jelzi, ami a test és lélek fenntartását, 
kifejlését, tökéletesedését szolgálja, azonkép 
az érzésből eredő /művészet visszahatván érzé-
sünkre, lelkünk erejének nagy táplálója és 
megóvója. 

Nem is az elmélkedésből származott a 
művészet, hanem, mint a primitív népek művé-
veszete eléggé bizonyítja, ösztönből, azaz testi-
lelki szervezetünk szükségleteiből, melyeknek 
kielégítéséről a feljődés egyetemes törvényénél 
fogva gondoskodás történik. Miért díszíti a 
vad ember szerszámait, fegyvereit, miért rajzolja 
tele barlangjának falait, miért táncol, miért 
beszél ritmikusan, miért szépíti testét, miért 
talál ki magának díszes ruházatot? Mert ami 
lelkében mint érzés él, azt ki akarja vetíteni, 
az cselekvésre bírja, az érezhető testet akar 
ölteni, melynek szerzője gyanánt akarja magát 
érezni ; hosszú fejlődés megtanítja, mikép kell 
bánnia az anyaggal, hogy meg is tudja csinálni, 
amit meg akar csinálni ; így fejlődik évszáza-
dokon, évezredeken keresztül a művészetek 
technikája ; és midőn a mű előtte áll, gyönyö-
rűséget talál benne, melynek foka útbaigazítja 
művészi törekvéseiben; mi, nézők meg gyönyör-
ködünk az alkotásban és megkívánjuk a szép-
séget, mely lelkünknek olyan, mint a friss 
levegő a tüdőnek. Igaz, hogy a nézésben és 
hallgatásban csak befogadjuk a benyomást, 
paszív módon viselkedünk, nem vagyunk cse-
lekvők, de a művészi ösztön mélyen gyökere-
zik lelkünkben és csakhamar alkalmat talál 
a megnyilatkozásra. Mindnyájan művészek is 
vagyunk, mindenki keresi a szépséget a maga 
módja szerint, gondolatai kifejezésében, öltöz-
ködésében, lakása berendezésében, járásában, 
a táncban és minden kis siker örömmel tölti 
el, amely a lélekben mint homályos érzés, mint 
alig tudatos gerj edelem dereng, de azért nem 
kevésbbé fontos, mint azok a gyönge érzetek, 
melyek testi egyensúlyunk fenntartásával 
kapcsolatosak. A művészi ösztön, a „csinálás" 
ösztöne és a szépségé csöndes, de hatalmas 
uralkodói lelkünknek, melyek láthatatlanul, 
szelíden, boldogítóan kormányozzák. A tudo-
mány soká nem vetett ügyet ezekre az erőkre, 
amint nem ismerte a levegő súlyát, amely 
szükséges föltétele életünknek. A művészet 
világa nem valami, a n i véletlenül tévedt ebbe 
a világba; a többiekkel egyenlő rangú nagy 

alkotása az lelkünknek, amely nagyra fejlő-
dött, időnként megromolhatik, de ki nem 
pusztulhat és lelki gyökereiből mindig új 
életre ébred. 

A gyökereknek ezt az életerejét növelheti 
a művészi nevelés, melyre oly korszakokban, 
minő a mienk, midőn a munka és az élvezet 
hajszája űzőbe veszi a művészet múzsáit, 
százszorosan szükség van. A nevelés munkáját 
kevésbe szokás venni, mert kevés látható sikere 
van és mert többet és egyebet kívánnak tőle, 
mint amennyi és ami tőle telik. A nevelés 
nem pótolhatja a természetet, nem teremthet, 
legkevé,bbé teremthet a semmiből. De vala-
mint az anyagi természetet, megismervén saját-
ságait, törvényeit, kormányozhatjuk, irányoz-
hatjuk, céljainkra felhasználhatjuk, azonkép a 
lelkek fejlődését is, ha majd jobban ismerjük 
a lélek alkatát és törvényeit, eddig nem sej-
tett módon fogjuk vezethetni. Eddig az embe-
riség csak nevelődött, kissé nagyon is a vélet-
lenre bízva. Kell, hogy elérkezzék az embe-ek 
nevelésének korszaka, mely még nagyon mesz-
sze van, de melyet elő kell készítenünk. Ide 
tartozik a művészi nevelés is, melyre az em-
berek nemesítése, erősítése célj íból gondol-, 
nunk kell. Meg kell állítanunk az embereket, 
akik a munkában izzadva és a mulatságban 
kimerülve vakon előre rohannak és kérdez-
nünk tőlük : Hová rohantok ? Magatokon kívül 
vagytok, térjetek magatokba ! Keressétek föl 
igazi hazátokat, a szépség világát, mely oly 
közel van és tőletek oly távol ! Osak akarnotok 
kell és ismét otthon fogjátok magatokat érezni 
benne ! 

Az ifjúsági egyesületek. 
írta : Szabó Elemér. 

Ha a mai kor megbomlott viszonyait : a tár-
sadalmat fölforgatással fenyegető nemzetközi 
szociálizmust, a testi szervezetet és a józan észt 
tönkretevő alkoholizmust, az erkölcsök nagyfokú 
sülyedését, a cinikus vallástalanságot, a vagyon 
után való kapzsi törekvést stb. vizsgáljuk, önkén-
telenül is az iskolában kell keresnünk az egye-
düli intézményt, amellyel a további romlásnak 
sikeresen gátat vethetünk, az egészségesebb 
állapotok létrehozását és az erkölcsök megjavu-
lását pedig bizton remélhetjük. Allamférfiaink 
bölcsen be is látták már az iskolának magasztos 
hivatását, annak nemes munkásságát mind-
nagvobb mértékben kezdik igénybe venni > a 
népre való hatását alkalmas eszközök beállítá-
sával fokozni. Tény az, hogy a jó erkölcsök és 
hazafias eszmék életre keltésének és nevelésének 
melegágyai elsősorban is csak az iskolák lehet-
nek. Hogy pedig az életrekeltett érzelmek kel-
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lően megerősödhessenek és állandóan lobog-
hassanak, szintén az iskola munkásságára kell 
elsősorban is támaszkodnunk. Az iskola munkás-
ságának ki kell azért hatni az ifjúságra és a 
felnőttekre is. Az iskolában kellő alapokon 
nevelt tanulóság, mint ifjúság is szívesen von-
zódik az iskolához s annak hatása alatt továbbra 
is örömmel marad, a szülők pedig gyermekeik 
útján szintén az iskola hatása alá kerülnek. E 
természetes láncolatnak egyik láncszeme az ifjú-
sági egyesület. 

Alig öt éve annak, hogy a kormány kör-
vonalazta ennek az intézménynek a kellékeit s 
már e rövid idő alatt is meggyőződhettünk 
létjogosultságáról és nagy hivatásáról. Amely 
iskolával kapcsolatosan az ifjúsági egyesület 
szerveztetett s a tanítóság lelkes odaadással 
működött annak irányításában, ott örömmel 
tapasztalhatjuk az ifjúsági egyesület jótékony 
hatását nemcsak az ifjúságra, hanem a község 
összes lakosságára is. Az ifjúsági egyesületek 
által rendezni szokott ünnepélyek állandóan 
eleven munkásságban tartják az egyesület tagjait, 
hűségesen és szeretettel jelennek meg az össze-
jöveteleken, vidáman tanulják a kiosztott ver-
seket, énekeket és színdarabokat. E munkásság, 
míg egyrészről kellemesen szórakoznak és szel-
lemileg fejlődnek, sok rossztól is megóvja őket. 

Az ifjúságot kedves ünnepélyek rendezése 
által erkölcsösen nevelni mindenkor törekedett 
az iskola. Ezelőtt 15—18 évvel én is, mint 
recski és bessenyői fiatal tanító, karácsonyi 
pásztorjátékra tanítottam növendékeimet s ezek 
az egyszerű előadások is nagy hullámokat ver-
tek a községben és a vidéken : karácsony heté-
ben, az előadások alkalmával mindig zsúfolva 
volt a tanterem s a szomszéd falvakból is sokan 
jöttek a pásztorjátékot megnézni. Esténként a 
tetszés szerinti adakozásból 10—20 korona folyt 
be, melynek egyik feléből a szereplők részére 
imakönyveket és ifjúsági könyveket vettünk, 
másik felét pedig az iskolai könyvtár gyarapí-
tására fordítottuk. E korra visszaemlékezve, saját 
tapasztalataim alapján bátran állíthatom, hogy 
a gyermek és a szülők szeretetét és ragasz-
kodását ilyen erkölcsnemesítő ünnepélyek rende-
zése által lehet megnyerni legjobban. Az ifjú-
sági egyesületek hivatva is vannak e szép célt 
szolgálni. Ezidőszerint az ifjúsági egyesületeket 
a kormány az eddiginél melegebben karolja föl 
s fejlesztésük érdekében az eddig szokásban volt 
néhány jutalomdíjon kívül külön anyagi áldo-
zatot is hoz. így az ifjúsági egyesületek kebelé-
ben alakítandó dalárdák, zenekarok szervezésére 
és irányítására szakember küldetett ki, továbbá 
harmónium is adományoztatik, a vezető-tanítók 
részére pedig jutalomdíj helyeztetett kilátásba. 

Tekintve azonban, hogy az ifjúsági egyesület 

vezetése nemcsak sok időt és fáradságot igényel, 
hanem azonkívül sok utánjárást és gondot is 
okoz, annak fölállítása nehézkesen halad. Az 
ifjúsági egyesület sikeres munkássága és meg-
szilárdulhatása ugyanis föltétlenül megköveteli, 
hogy a tanító a helyi érdekeltség vezetőit az 
eszmének megnyerje és állandóan megtartsa. 
Hogy pedig ez milyen gondot és utánjárást 
igényel, azt csak az tudhatja, aki már maga is 
foglalkozott ilyes dolgokkal. Az a sokféle nehéz-
ség és fáradságos munka, amely az ifjúsági 
egyesület létrehozását és vezetését kíséri, okozza 
aztán, hogy az ifjúsági egyesületek a kívánatos 
számban nem szaporodnak. A tanítóság egy 
része fázik a sok munkát, apró kellemetlenséget 
és olykor anyagi áldozatokat is kívánó intéz-
mény létrehozásától. Meg kell tehát keresni a 
módot, hogy a szervezés nehézségei elháruljanak. 
Véleményem szerint a nemzet erkölcsi, szellemi 
és anyagi fejlődésére oly előnyösen ható ifjúsági 
egyesületek általános elterjedését azáltal lehetne 
biztosítani, ha : 

1. az iskolai helyiség fűtéssel és világítással 
ellátva engedtetnék át az ifjúsági egyesület 
használatára ; 

2. a szükséges fölszerelések, mint : harmónium, 
kis könyvtár és 1—2 újság megnyerése bizto-
síttatnék ; 

3. a vezető-tanítók a kir. tanfelügyelő javas-
latára évről évre állandóan részesülnének 100— 
100 korona tiszteletdíjban. 

Az anyagi érdekek biztosítása által ez az 
intézmény legalább is az összes állami iskolák-
nál be volna állítandó, mert ezáltal iskoláink 
munkásságát az egész vonalon, de főképen a 
nemzetiségi vidékeken nemcsak fokoznák, hanem 
nemzetgyarapító hatását állandósítanák is. Nem-
zeti kormányunk egyik maradandó munkája 
lehetne az ifjúsági egyesületeknek az összes 
állami elemi iskoláknál való céltudatos szerve-
zése és fönnállhatásuknak biztosítása. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
— A Sopronvármegyei Általános Tanító-

egyesület dec. 5-éti Sopronban rendes köz-
gyűlést tart, melynek sorozatába föl van véve a 
Tanítófialc Otthona Sopronban, előadója: Pacséri 
Károly dr., kir. tanfelügyelő, továbbá a Nyugdíj-
törvény revíziója, előadója: Burgmann Rezső. 
A nyugdíjtörvény módosítását oly képen hozza 
javaslatba az előadó, hogy: 1. A szolgálati idő ne 
a 21-ik életévtől, de a hivatalbalépés napjától 
számíttassék. 2. A szolgálati idő 40 évről 
35 évre szállíttassék le. ti. Ha a tanító önhibá-
ján kívül munkaképtelen lesz, öt évi szolgálatig 
fizetésének 25°/o-át, öttől t íz évi szolgálatig pedig 
annak 50°/o-át nyerje nyugdíj gyanánt. Elhalá-
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lozása esetén az özvegy ezen nyugdíjnak 50%>-át 
kapja rendes évi segélypénzül. 4. Ha a tanító 
10-ik szolgálati évének befejezése után hal el, 
az özvegy a beszámítható fizetésnek 2 0 0 0 koro-
náig terjedő része után 50%-ot , a 2 0 0 0 koro-
nán fölüli rész után 20%-ot nyerjen rendes évi 
segélypénz gyanánt, az árvák fejenként az anyjuk 
segélypénzének Vs részét kapják gyámpénz gya-
nánt. 5. Az árvák a mostani rendelkezéstől el-
térőleg ne 16, hanem 18 éves korukig élvezzék 
segélypénzeiket. 6. A tagok évi járuléka 2 % 
maradjon, fizetésemelés esetén 33V3°/o fizettes-
sék a különbözet után. 7. Azon tanítóknak, kik-
nek késedelmes kérvényezés folytán az 1 8 9 1 . 
évi XLIIL t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 
„Utasítás" II. fejezetének 4. pontja értelmében 
nyugdíjjogosultságuk kezdőpontja azon év január 
hó 1-től fogva állapíttatott meg, mely évben az 
országos tanítói nyugdíjintézetbe való fölvételü-
ket kérelmezték, az összes szolgálati éveik utó-
lagosan pótlólag beszámíttassanak ; ezen szigorí-
tás pedig az újonnan alkotandó törvényből tel-
jesen elhagyandó. 8. A jelenleg már nyugdíjban 
levő kántortanítók kántori járandóságai a nyug-
díjigény megállapításánál nem vétettek figyelembe. 
Amennyiben ezeknek nyugdíja az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 2. §-ában megállapított, legkisebb 
alapfizetés és az illető által élvezett korpótlékok 
hozzászámításával származó összegnél kisebb nyug-
díjigény után állapíttatott volna meg, nyugdíjuk 
ezen elv szerint kiegészítendő volna. 9. Az 1 8 7 5 . 
évi XXXII. t.-c. alapján nyugdíjazott tanítói 
özvegyek évi segélypénzei, amennyiben 300 ko-
ronán alul maradtak volna, ezen összeg erejéig 
kiegészítendők. Az 1891. évi XLIIL t.-c. értel-
mében végellátott özvegyek és árvák évi segély-
pénzei pedig újból állapíttassanak meg, szóval, az 
új törvény reájuk nézve visszaható erővel bírjon. 

A Barsmegyei népnevelők egyesüle-
tének körmöczbíínyai járásköre e hó 13-án 
tartotta évi rendes közgyűlését, Buncsek Gusztáv 
lőtanító elnöklete alatt. Pokomi Géza gyakorlati 
tanítása, Bielek Károly értekezése a "tanító mun-
kájának föltételei- és megbecsüléséről, Bandura 
László fölolvasása a népiskola jövőjéről — mik-
hez Köveskúti Jenő, a lévai áll. tanítóképző-
intézet igazgatója értékes megjegyzéseit fűzte — 
mindvégig magas színvonalon tartották a köz-
gyűlés lefolyását. Este a „P. I. T. H."-ban léte-
sítendő „Barsmegyei Szoba" javára a garamszent-
kereszti intell igens fiatalság szép sikerrel adta 
elő Csiky Gergely Nagymama c ímű vígjátékát, 
melyet tánc követett . A nemes célra dr. Radnai 
Farkas, beszterczebányai megyés püspök 2 0 0 
koronát adományozottt s a járás összes tanítóit 
ebéddel tisztelte meg. A tanítóság ez úton is 
köszönetét fejezi ki a nemes áldozatkészségért. 
A tiszta jövedelem meghaladja a 3 0 0 koronát. 

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

Kinevezte : Petrovics Jenő Gyula oki. tanítót 
a kőröstarcsai áll. el. isk -hoz r. tanítóvá ; Gri-
vase Mária oki. tanítónőt az oláhláposi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ;. özv. Bartókné Papp Irén 
oki kisdedóvónőt az aurélházai áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Glavaski Mladen oki. tanítót a sajkás-
laki közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Istóczy Róza 
oki. tanítónőt a brádi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Szojka Janka oki. kisdedóvónőt a tót-
prónai áll. óvóhoz óvónővé ; Csizsek Károly és 
Tóth Pálnó szül. Halápy Julia oki. tanítót ill. 
tanítónőt a hosszúfalui áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ill. tanítónővé ; Bukva Andor és Szabó Mihály 
oki. tanítókat az antalfalvai közs. el. isk.-hoz r. 
tanítókká ; Jung Péter oki. tanítót a szerbittebei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tóth József oki. 
tanítót a karácsonyfalvai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Zacher Agnes oki. óvónőt a sárkányi all. 
óvóhoz óvónővé ; Véghseó' Margit oki. tanítónőt 
a patóházai áll. el. isk -hoz r. tanítónővé ; Szabó 
Géza oki. tanítót a franzfeldi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Zavrzsel Amália szomolányi egyes. oki. 
óvónőt a szomolányi áll. óvóhoz óvónővé ; Hege-
dűs Jánosué oki. tanítónőt a horgosbelterületi 
áll. el. isk-hoz r. tanítónővé ; Csokány Jenő oki. 
tanítót az eibenthali közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Gönczi 
Berta marosvásárhelyi áll. óvónőt a pomázi I-ső 
sz. áll. óvóhoz ; dr. Boér Jenő hontvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a pozsony vármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez ; Makooiczky Cirjék nyitra-
vármegyei kir. s.-tanfelügyelőt a hontvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez ; szentgericzei Nagy Géza 
fejérvármegyei kir. s.-tanfelügyelőt a tordaara-
nyosvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Mucsi 
Vince öttömösi, Vajnócz Zoltán és Vajnóczné 
Nyiri Jolán horgosbelterületi áll. el. isk. tanító-
kat, ill. tanítónőt kölcsönösen ; Melléky Piroska 
pomázi áll. óvónőt a marosvásárhelyi II ik sz. 
áll. óvóhoz ; Aczél Gizella mosniczai áll. óvónőt 
az izsópaliagai áll. óvóhoz ; Goldner Róza tót-
prónai áll. óvónőt a ruttkai IV. sz. áll. óvóhoz ; 
Witkovszkyné Etsy Etel puji és Réthi Erzsébe 
maguratopliczai áll. el. isk. tanítónőket kölcsö-
nösen ; Nahalkó György és Nahalkóné szül. 
Lehóczky Etelka l ipt-szentmiklósi áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt a liptóújvári áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Orgon Károly 
terlingi ág. h. ev. el. isk. tanítónak évi 740 K-t ; 
DoczkaliJc Jenőné, szül. Veöreös Mária Valéria 
felsőmeczenzéfi munkaképtelen közs. óvónőnek 
évi 300 K-t ; Kallupka Viktória kárász pusztai 
munkaképtelen áll. menházvezető - óvónőnek évi 
610 K-t ; özv. Németh Béláné, szül. Kueznre 
Mária Ludovika Krisztina budapesti közp. Frőbel-
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nőegyleti munkaképtelen óvónőnek évi 920 K-t ; 
Kupcsek Lajos horosznoki ág. ev. munkaképtelen 
tanítónak évi 760 K-t; Mihályi János borsai 
gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
9 4 0 K-t; Vas Leó alsóárpási munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 440 K-t; Zuppowics 
János bársonyosi munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 1080 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Lux Ede budapesti ág. hitv. ev. el. isk. 

'tanító özv . szül. Petrovics Matild Emiliának évi 
1040 K-t; néh. Tarczy Gyula veleméri ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Deáki Herminának évi 
500 K-t, Gizella nevű kkorú árvájának pedig 
évi 8S K 33 f-t, mindössze 583 K 33 f-t; néh. 
Fekete Lajos balmazújvárosi ev. ref tanító özv., 
szül. Sándor Rebekának évi 612 K-t; néh. 
Fi (ke Pál palánkai nyug. róm. kath.- el. isk. 
tanító özv., szül. Weninger Jusztinának év 618 
K-t ; néh Bambach János nyug. csákovai közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Dittricli Alojziának 
évi 550 K-t, három kkórú árvájának pedig ösz 
szesen 275 K-t; nch. Duffek Kálmán nyug. 
szeghalmi róm. kath. tanító özv., szül. Mayei 
Máriának évi 500 K-t; néh. id. Kollerits Ferenc 
nyug. lébényszentmiklósi róm. kath. tanító özv., 
szül. Friedrich Máriának évi 626 K-t; néh. 
Károly János sümegi közs. el. isk. tanító Margit, 
Lajos és József nevű kkorú árváinak egyenként 
évi 15*i K 33 f-t, együtt 4 6 8 K 99 f-t; néh. 
Honéezy Gyula miavaszvinárki áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Zuz Etel Júliának évi 660 K-t; néh. 
Veress Zsigmond csikbalánbányai nyng. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Gaál Amáliának 
évi 4 9 0 K-t; néh. Bavasz Józ-ef ipolynyéki 
nyug. r. kath. tanító özv., szül. Augusztin Máriá-
nak évi 3 « 0 K-t, 6 kkorú árvájának pedig ösz-
szesen 380 K-t; neh. Grueszku Damaszkin nyug. 
románbogsáni gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. 
Popovics Anasztáziának évi 4 8 4 K-t; néh. Nyisz-
tor Endre, szatmári áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Ferenc Rozáliának 840 K-t: néh. Bednay József 
nyug. bugyi tanító özv., szül. Jelenik Máriának 
évi 300 K-t; néh. Mohiár Albert beszterczei v. 
áll. segély, közs. polg. isk. tanító özv., szül. 
Grósz Cózának évi 1156 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Homo sum. Ha valamely iskolának a tanítója még 

nem tagja az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek, növen-
dékei után a 30 f-es járulék a 8376/1893. sz. a. ldadott 
rendelet alapján az alap javára nem szedendő ; mód-
jában áll azonban az iskolafenntartónak be is szedni 
a járulékot, de a befolyt összeget az iskolai pénztár 
javára értékesítheti..— M. L. Kényszerített végkielé-
gítésben (saját kérése nélkül) részesíthető az a tanító 
(tanítónő), kiről 05 éves kován felül bebizonyíttatik, 
hogy kora miatt a tanítói hivatal betöltésére képtelen ; 
továbbá, akiről bármely életkorban beigazolható, 
hogy elmebetegség, vagy testi elnyomorodás miatt 

teljesen és véglegesen képtelen a szolgálatra. — 
M. D. K. Mivel illetményei csak a f. évi szeptember 
hó 1-je után esedékesek, a kincstártól előlegezett 100 
koronát teljesen föl nem veheti. De emiatt fizetése 
csonkulást nem fog szenvedni. — Körelnök. 1. Ha az 
5°/o-os iskolai adó a községi iskolai szükségletek fede-
zésére nem elegendő, az 51.573/1888. sz. a. kelt elvi 
jelentőségű miniszteri döntés alapján jogában áll a 
községnek iskolai célra az 5°,o-on felül külön községi 
pótadót kivetni. 2. Községi tanítók, kiknek illetményeit 
anyagi képesség hiánya miatt egyelőre nem rendezik, 
a határidő leteltének dátumától visszamenően nem 
kapják meg magasabb illetményeiket. — lí . Ire Hlz. 
1. Amennyiben eredeti okmányai vesztek el, a rendes 
megsemmisítési eljárást kell megindítania; és pedig oly-
formán, ahogy egyházi főhatósága utasította. 2. Helyet-
tes tanítói működésének idejét a nyugdíjába egyáltalán 
nem számítják be. Mivel oklevelét csak 1903-ban 
nyerte, ne is folyamodjék ezért. — S. Kazsok. 
1. Állami iskolához való kinevezése esetén a kir. kincs-
tár költözködési költségeket nem ad. 2. Ha a tanf. ki-
neveztetését igazolja, ezen igazoló-irat alapján folyamod-
hatik egy útra szóló féljegvért is az illetékes üzletvezető-
séghez. 3. Tanév közben nem hirdetnek pályázatot. — 
Áthelyeztetett. Utódjának követelése — a termés 
'/3-át illetően — jogos. — X — Y — / . Az igazgató-
tanító megbízásában az iskolafönntartó határoz. E hatá-
rozatot az egyházi hatóság hagyja jóvá. — Occidens. 
1. Forduljon az illetékes kir. tanfelügyelőhöz. Ne a 
lemondását adja be, hanem végkielégítést kéljen. 2. A 
hitközségtől semmit sem igényelhet. 3. Amíg magasabb 
illetményeit kézhez nem kapta, addig a magasabb 
illetmények után járó végkielégítéshez nincs joga. 
Tanácsoljuk, hacsak engedi egészségi állapota, ezt az 
időt még várja ki. — T. Gy. Lázári. Amennyiben 
iskolájuk a törvényes követelményeknek nem meg-
felelő, az államsegélyt aligha fogja elnyerni. Az egy-
házi hatóságnak azonban meg van adva a mód, 
adóztatás útján — hogy gondoskodliassék a törvényes 
követelmények betartásáról. — F. S. Gölniczbánya. Az 
osztályok csoportosításában az Utasítás az irányadó. — 
55.S04. A korpótlékra való igény attól a naptól kez-
dődik, amikor ön rendes tanítói állását végleges minő-
ségben elfoglalta. — Bányatelepi. A róm. kath. iskolák 
számára a püspöki kar kiadott egy szabályzatot, mely 
elrendeli, hogy a tanító bizonyos heti óraszámban a 
hitoktató által megmagyarázott anyagot beemléztesse. 
Ha a pléb.inos a társaságtól 600 koronát kap a hit-
oktatásért, bizony a tanítást is, a felelősséget is ma-
gának kellene elvállalnia. — R. A. Minthogy az 1907. 
évi XXVII. t.-c. 15. §-a szerint az állam a tanítóknak 
csak alapfizetését és korpótlékát egészíti ki a 2. és 3. 
§-okban megállapított összegekig, nem lehet kilátá-
suk arra", hogy a lakbérösszeget is megkapják. — 
H. I. T. Kanizsa. A tanítóképző-intézeti rendtartás 57. 
§-a értelmében osztályismétlés csak egyszer engedtetik 
meg. Ujabb vizsgálati engedély megadása iránt fölter-
jesztendő kérelme eszerint nem vezetne eredményre. — 
Tanító. A gazdasági ismétlő-iskolák számára kiadott 
Szervezet és Tanten- 46. §-a értelmében a közismereti 
tárgyak tanítását a gazdasági tárgyak tanítására nem 
képesített tanítók kötelesek évenként sorrendben el-
látni, külön díjazásra való igény nélkül. Ha a növen-
dékek száma nagy, akkor a 38. §-ban megjelölt heti 
óraszám mellett esetleg . az összes tanítók köte-
lesek a közismereti tárgyak tanítását ellátni. — 
E. T. M.-sziget. A kincstári tanítók illetményeinek 
rendezése iránti tárgyalások most vannak folyamat-
ban. Többet e kérdésben nem közölhetünk. 
T. F. Gelej. Az óvodai és építési mintatervek Lampel 
kiadásában, jelentek meg. Egy példány ingyenes enge-
délyezését esetleg kérhetik a. minisztériumtól is. 
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SZÉPIRODALOM. 
Volt egyszer egy leány . . . 

— Legenda. — 
Irta: Havas István. 

Az érett kalászok milliója áll egymás mellett. 
S a szem, mely végigtekint a beláthatatlan 
alföldi síkságon, hullámzó aranytengeren füröszti 
tekintetét. Az acélos búzaszemek lehúzzák a 
kalászt, mely a fuvalomban halkan egymáshoz 
verődik. Es a fület betölti az összeütődött acé-
lok finom, határozott zenéje. Muzsika kél, melyet 
csak minden századik lélek hall meg s száz-
ezrek közül talán egy tud megérteni . . . Tán 
egy sem ! . . . 

Aratnak, peng a kasza, dalolnak a marok-
verő leányok. Ezt már mindenki hallja s tán 
érti is. 

A déli rekkenőn egy vén szilfa árnyas tere-
bélye alatt pihen meg az izzadó, fáradt nép. 
Leheverednek s behúnyt szemmel hallgatják a 
pusztai dél átható, csodálatos csendjét s behiínyt 
szemmel nézik a tovatűnő képeket, amit képze-
letük délibábja festeget. 

S azonközben megjelenik közöttük egy férfi, 
egy, az újkori apostolok közül való. Szép, sugár 
alak; hosszú gesztenyeszín haja a vállát éri. 
Sápadt, finom arca a gondolatok szellemessé-
gétől ragyog s az éles pusztai világításban 
különös, magasabbrendü kifejezést ölt. Köszönti 
a pihenőket, letelepszik köztük, s hogy hason-
latos legyen legalább külsőben hozzájuk, leveti 
a kabátját. De az ő ingének színe hófehér s 
anyaga puha, selyemtapintatú nyugati vászon. 

Az aratók nem kérdik, kicsoda ; ismeretlenül 
is ismerik már. Időnként megjelennek köztük 
az efféle alakok s mivel javakról prédikálnak, 
nincsen bántódásuk. 

Megered a beszéd. A jövevénynek bájosan 
csengő hangja hasonlít a fuvola zengéséhez. 
Nincs olyan közömbös fül, melynek hártyáit 
kellemesen meg ne csiklandozná. És az értelme 
ezeknek a csodásan kongó-bongó szavaknak! 
Megfogja az elmét, leköti az érdeklődést, 
meggyújtja a lelket. De csoda-e, hiszen az 
apostol a jelenvaló életről, a munkáról, a küz-
désről papol ! A szeme lobogó lánggal ég s 
aki sötét tüzükben elmerül, egyhamar nem veszi 
le onnan tekintetét. 

Kéjes sötétséggel rajzolja a munkásnép nyo-
morát, rabszolgaságát s ezzel szemben a jog-
fosztók, rabszolgatartók űri mivoltát állítja 
kívánatos színekkel a képzelet elé. Mikor a 
tőke ridegségéről, igazságtalanságáról beszél, 

kigyulladnak a hallgatók szemei, mint a csilla-
gok, és most már égnek a szívek : gyűlölettől, 
vágytól. 

Fölbukik a kérdés : 
— Mit tegyünk ? 
S elhangzik az ismert recept a sztrájkról, 

a nagyobb bérről, a méltányos, igazságos része-
sedésről. Mily kápráztató igék, tele üdvvel, 
mézzel ; mily orvosság, lehetetlen, hogy ne 
gyógyítson, ne hasson ! — vélekednek az aratók. 

— De ha sztrájkolunk és beköszönt a rossz 
idő : itt pusztul el a drága termés ! . . . meg-
szólal bennük a magyar lelkiismeret. 

A nyugati boldogságot hirdető apostol is 
kérdez; 

— És ti sajnáljátok a jogfosztót, aki lenyúzza 
a bőrötöket, kiszipolyozza erőtöket s aki már 
kifacsart belőletek mindent? Aki mint haszna-
vehetetlen rongyot majd félrerűg benneteket az 
út porából ? ! Ti vakok, ti lelki szegények ! 

— Minden bózaszemen rajta van az Isten 
képe. Kinek szabad azt készakarva elrohasztani ? 

A természettudományos alapon álló apostol 
örömmel kap ezen az ellenvetésen s oly elra-
gadó hévvel magyaráz és viszi a lelkeket, hogy 
az Isten képe nemcsak a búzaszemről : a szívük-
ről is lassan leválik. 

Már fölállottak, hogy abbahagyjak az ara-
tást és mennek az apostol után — sztrájkba. 

A pusztán végigsuhan valami nehézkes sóhaj ; 
a forró, mozdulatlan levegő megrezzent. Zizegő 
kalászok rejtelmes muzsikája csendül meg ás a 
pusztai szíveknek mintha gyökeret vert volna 
a lába. Az élesszemű apostol azonban észre-
veszi, mi történt. A puszta szólt a fiaihoz. 
A szirén hangja távolról sem oly csábító, va-
rázsló,' mint ez. Láthatatlan erő, amely ellen 
fölvenni a küzdelmet : a legnagyobb emberi 
föladat. 

De a jövevény, a vakmerő, a bátor, az erős : 
nem csügged el. Szavainak árja mintha tűz-
folyam volna, szeme világító-mágnes, / alakja 
mint a cédrus. Fény sugárzik körülötte : a sza-
vából, a szeméből, mozdulatából. S megmagya-
rázza, mit susognak a pusztai füzesek, a zizegő 
kalászok : hisz ez a föld a tietek, tietek, szegény 
aratók, a tietek ! És ki meri más a magáénak 
mondani ? ! 

S megmozdult a lábuk é i indulnak, mennek. 
A barna férfiak (mintha mindenik egv-egy 
megelevenedett bronzszobor volna) szótlanul 
követik a vezetőt. A homlokuk komor : mély 
redői között ott ül a sötét szándék. 
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A m e z ő n megszűnt a kaszapengés , e lhal lga-
t o t t a v íg d a l ; csak a fűzesek m o z o g t a k me'g 
messze , va laho l az ér partján. 

Mikor a faluba értek, az apostol csodálkozva 
nézett körül. Fehér házak tisztasága ragyogott 
feléje a sötétzöld lombkeretből. Az utcák útait 
gyümölcstől görnyedő fák szegték. A rend, a 
tisztaság : műveltségről, nemes ízlésről mesélt 
neki. A kapuk, az ereszek aljai a fafaragásnak 
valóságos remekléseiről tanúskodtak. Az asz-
szonyok és gyermekek ruhája : javarészt saját 
szőttesük és varrottasuk volt. S milyen művészi 
ízlés, tudatos egyszerűség : minden amit maga-
körül látott ! 

Futó árnyékként egy pillanatnyi vád érin-
tette a szívét. Illő-e itt rombolni, ahol az alko-
tásnak ilyen összhangja virul! De az ő célja 
más ; élete folyásán mindig csak az összhangot 
törte meg, egy más, szerinte magasabbrendű 
harmóniáért, mely a jövőnek ködéből kell, 
hogy valóságra keljen. Azért mihamar is át-
esett minden belső mardosáson. 

Hanem egy szép, tiszta, szerény leánynak a 
megjelenése : sajátosképen megzavarta eddig 
elért sikerét. A leány a falu tanítónője volt s 
amint az aratók sorában megpillantotta, nem 
tudta róla levenni a szemét. A nép tisztelettel, 
rajongással hódolt előtte s elfeledte az apostolt, 
amióta őt látta. 

— Mért rajongjátok körül ezt a leányt ? — 
kérdezte az aratókat, akik még mellette álltak. 

S azok őszintén feleltek neki : 
— Mert ő teremtette ilyen széppé ezt a falut. 

Mikor jött, nem volt itten fa, rend, tisztaság. 
A házaink faláról hullt a vakolat, a kapunak, 
kerítésnek nyoma sem volt. Az utcán bűzös 
pocsolyák terjesztették a betegséget. Hogy így 
kizöldültünk, megvirágosodtunk : a hideglelés 
sem nyomorgatja többé a testünket, a gyümölcs-
ből pedig szépen bepénzelünk. Szereztünk föl-
det és okos míveléssel megkétszereztük a ter-
mést. Azelőtt kocsmánk volt, most olvasó-
körünk van. 

— Dejszen ez fiatal leány még, atyámfiai. 
— Régen van itt már, csakhogy nem öreg-

szik. Mindig olyan maradt, mint mikor jött. 
S mégis ö dolgozott a legtöbbet, tőle kaptunk 
kedvet, szeretetet a munkára. Megérttette velünk, 
hogy a virág micsoda szépség és hogy az alko-
tás gyönyöre a legnagyobb. Azelőtt berúgott 
fejjel, csak a cigány muzsikájában találtunk élve-
zetet ; most már a méh zümmögésének is meg-
értjük nagy gyönyörűségét. Boldogok voltunk, 
uram, tán kár is volt, hogy megzavartál ben-
nünket. 

Az apostol meglepetve hallgatta ezeket az 
igéket s most már leste a leányt : mit fog 
csêlekedni. Es a leány minden póz és minden 

arcjáték nélkül, a legegyszerűbb szavakkal csak 
ennyit mondott az aratóknak : 

— Hát most már gyerünk és arassunk tovább. 
Mire valamennyien vállukra vették a kaszát s 
mintha mi sem történt volna eddig, nekivágtak 
a mezőnek és arattak tovább. 

— Ki vagy te csodáserejű, hajlékony, magas-
. testű leány ? — kérdezte az apostol az aratók 
után tekintve. 

— En az igazság és a szeretet vagyok. 
— De hiszen én is az vagyok. 
— Mire tanítod őket? — kérdezte a leány. 
— Hogy erejüknél és számuknál fogva kény-

szerítsék a tőkét igazságosabb elosztásra. Te 
pedig szép leány? . . . . 

— Hogy hódítsák meg előbb azt, ami rég 
az övék. Ismerjék meg a természet nagyságát 
és szépségét s munkával, ésszel haladjanak 
előbbre. 

— Egyforma úton megyünk, — szólt a férfi. 
— Tévedsz, — válaszolt a leány. Te tűz 

vagy, aki elégeted azt, ami megvan. Romokat 
akarsz látni s azokon új világot építeni. Ki 
tudja, lehetséges- e ez ? Én csak építek, lassan, 
de egyarántosan az. elmében és a szívben. Te 
csak számolsz, én gyönyörködtetek ; te nem 
látod a multat, mert elvakított a jövőd, én a 
múltra építem a jelent, inert a jövő magától 
jön meg. Az én harcom : a munka, a te har-
cod : a pusztítás. Mi sem pihenünk ; de mi 
lángolunk, ti pedig emésztő tűzben sorvadtok. 

A leány liliomszerü alakja, eszes homloka, 
égszínű szeme elvarázsolta az apostolt. Vitat-
koztak még tovább is igazságuk felett; de a 
leány gondolatai egyre magasabban szárnyaltak. 
A férfi pedig folyton kisebbedett és szórako-
zottan hódolt a nő szépsége előtt. Térdre hullt 
és töredezve tett vallomást szerelméről. 

— Szeretlek, te csodás, ritka leány ! Hozzád 
hasonlót még nem láttam, amióta járom ezt a 
földet. 

— Sajnállak, szegény ember, mert én bennem 
nincs szerelem, csak szeretet, mely azoké a 
százaké, ezreké, akik követnek. 

— Egy morzsád sincs számomra? 
— Szerelemből egy morzsám sem. 
Az újkori apostol fölkelt és egyszeriben 

megint a régi lett. Emésztő, vad tűzben égett 
a két szép szeme ; az öklét összeszorította a 
gyűlölet és az nyitotta meg ajkait : 

— Akkor elégetem, elpusztítom mindazt, 
amit alkottál. Te boldogságot ígérsz, én ara-
nyat fogok adni ígéreteimben. Kápráztató jövő-
vel kecsegtetem a szíveket s romokat hagyok 
számodra a jelenből. Romokat, pusztaságot, te 
ábrándos, élet nélkül való leány ! 

— Megint tévedsz, szegény ember. Mert te 
mindenütt csak az én nyomomba fogsz járni 
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s nem lesz erőd, hogy megelőzzél. Utánnam 
kerget a szerelmed, pokoli tüzed s ahol én 
megfordultam már, ott te nem tudsz rombolni, 
mert én vagyok,az erősebb. Az én igazságom 
az igaz, mert én szeretek is. 

* 

A nap azonközben piros lánggal áldozott le a 
nyugati égen, csend borult a mezőkre ; nem hal-
latszott más, csak a hazatérő aratók vidám nótája. 

S a leány elhagyta a falut, amely már elég 
erősen állott. Ment tovább az alkony árnyába 
burkolózott mezőkön s útját, amerre ellebbent, 
szeretetének kiáradó sugarai világították meg. 
Ment, ment s az apostol mindenütt nyomában, 
szomjazó ajakkal, az emésztő tűz szenvedései-
vel, gyűlölettel. . . . S tehetetlenül rogyott le 
sokszor, nagyon sokszor, mert folyton elfáradt. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
* A gyermek. Az országos gyermekvédő-

liga áldásos munkáját hálás figyelemmel kísér-
jük. A liga elnökének, Edelsheim - Gyulai Lipót 
grófnak, ennek az idegen hajtású s szívvel-
lélekkel magyarrá lett főúrnak a magyar gyer-
mek megmentésére irányuló nemes akciója meg-
hatja szívünket. line, egy gazdag főúr, ki léha 
célokra prédálhatná idejét és pénzét s ehelyett 
meleg szívére öleli az elhagyott gyermeket ! Erre 
a zászlóhajtásra alkalmat nekem a gyermekvédő-
liga folyóiratának két legújabb száma ad. A 
Gyermekvédelmi Lap ez, melyet a l iga meg-
bízásából Edelsheim-Gvulai Lipót gróf és Karsai 
Sándor dr. szerkesztenek. Ez a havonként, meg-
jelenő folyóirat a liga áldásos működését ismer-
teti s általában a gyermekvédelem körébe vágó 
cikkeket közöl. Es van e folyóiratnak egy mellék-
lete is : A gyermek a címe. Szerkesztője a leg-
hivatottabb ember : Nagy László, a gyermeki 
lélek e fáradhatatlan tanulmányozója. E mellék-
let különösen érdemes a pedagógusok figyelmére. 
Csak néhány közleményét említjük föl a leg-
utóbbi két mellékletnek, tájékozásul, a figyelem 
felébresztéseül. Körösy György, dési igazgató-
tanár a kisdedek öntudatáról írt igen becses 
tanulmányt, Eltes Mátyás az erkölcsileg romlott 
vagy arra hajlamos gyermekek iskoláiról érte-
kezik, Ujlaky Gyula, fővárosi tanító a gyermek 
érdeklődéséről szolgál érdekes adatokkal, Domo-
hosné Löllbach Emma, a gyermek öngyilkossá-
gáról elmélkedik stb. A folyóirat előfizetési ára : 
egy évre 4 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Bulyovszky-utca '23. 

* Népkönyvtárak. A közoktatásügyi miniszter 
95 .490 koronát utalványozott a fo lyó évre a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának 
új népkönyvtárak létesítésére, meglévők kiegé-

szítésére és a könyvtárkezelők jutalmazására. A 
tanács legutóbbi ülésén megállapította a java-
dalomban részesítendő könyvtárkezelők névsorát 
s ama négy községet, amelyben a már létesített 
nyolcvanegy új népkönyvtáron kívül még új 
könyvtárak lesznek fölállítandók. Ezenkívül a 
tanács behatóan foglalkozott a népkönyvtárak 
részére ajánlható művek új jegyzékeinek az el-
készítésével s a megjelent és beküldö'.t irodalmi 
művek megbírálásával is, melyet egy bizottságra 
ruházott. 

* Énekes rendek — a Kiffhäuser mondafaj. 
A Néprajzi Társaságban Solymossy Sándor az 
énekes rendek keletkezéséről szóló tanulmányából 
olvasott föl egy részt. Néprajzi adatok nyomán 
előbb azt állapította meg, hogy az énekmondók 
egyenes leszármazói a kultúrának még ma is kez-
detleges fokán álló, úgynevezett vndnépek elő-
énekeseinek, akik ama népek táncos-énekes mulat-
ságain rendezők s akiknek rögtönzött tnekes 
mondókáikban a refréneket a nézők karban 
énekelték. Fölolvasásában azokat a legrégibb 
szövegeket vette vizsgálat alá, amelyek már nem 
a pillanat, a rögtönzés szülöttei, hanem amelye-
ket a hagyományból merítettek, vagy úgy talál-
tak ki. Fejtegetése folyamán arra az eredményre 
jutott , hogy az első, a legkorábbi mesetartalmak 
ama dramatikus táncok nyomán támadtak, amelyek 
megvoltak az ős állapotban minden népnél, ame-
lyek az idők folytán elvesztették drámai karak-
terüket s előbb jelképes, majd gimnasztikus 
táncokká váltak ; végül pedig a je lképes mozdu-
latok értelmét a népnek már magyarázni kellett. 
Az énekmondók szövegei ezek az énekes elbe-
szélés formájába öltöztetett magyarázatok voltak. 
Heller Bernát A Kiffhciuser-mondafaj magyar 
vonatkozásai c ímű tanulmányát olvasta föl. Ezek-
nek a mondáknak rendszerint egy-egy olyan ural-
kodó a hőse, akit népe nem tud halottnak elkép-
zelni s akit halála után visszavár. Ilyen Artus 
brit király, ilyen Barbarossa (IL) Frigyes császár. 
A magyar hagyományban az i lyen alakítás ide-
genből való átvétel. Attila a német néphagyo-
mányokban öltött Artushoz hasonló alakot ; a 
vasfejű Detre a német hagyományokban egy-
szerre csak csodásan eltűnik. A germán mondák-
ban még a XV. és XVI. században is nem ritka 
a Messiás-várás ; még Zsigmond és II. Ulászló 
királyokban is a Megváltót látták ; a cseh fantázia 
pedig II. Józsefet ruházta föl örök élettel. A mi 
Mátyás királyunkat a szlovén népköltés avatta 
i lyen Kiífhauser-hőssé, aki híres fekete seregével 
egy barlang mélyén alszik. Majd ha szakálla körül-
növi az asztalt, amikor az elszáradt hársfa ismét 
kivirul, fölserken a szlovén nép megmentésére. 
Ebbe a speciesbe tartoznak azok a mondák is, 
amelyek Csaba királyfihoz, napjainkban pedig 
Rudolf királyfi és Orth János emlékéhez fűződnek. 
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* A régi Erdély c ímű könyvre hirdet elő-
fizetést nagyváradi Horváth Janka (néhai Hor-
váth Gyula országgyűlési képviselő nővére) . 
Könyve egy regényt és 16 elbeszélést tartalmaz 
Erdély múltjából. Horváth Janka a régi Erdély-
nek kedves krónikása. Érdekesen mesélget a régi 
jó világról s őt hallván, valósággal megelevene-
dik a mult, megelevenednek a nemesi házak rég 
porladó lakói. Mindenek f igyelmére érdemes Hor-
váth Janka könyve. Gyönyörűség és haszon az 
ő emlékeinek olvasása. A k ö n y v december v é g é n 
jelenik meg s a megrendelőknek 3 korona posta-
utánvétellel küldi meg. Horváth Janka címe : 
Budapest, VI. ker., Király-utca 112. 

KÖNYVESHÁZ. 
Világszép városunk az iskolában. 

(Vezérkönyv a budapesti elemi iskolák III. osztályának 
földrajz-tanításához. Az új miniszteri tanításterv alapján 
tanítók és nevelők számára. írták : Velősy Lipót és 
Szabó Dezső. A szöveg közé nyomott 33 rajzzal. Ki-
adja a székes-fôvàrçs tanácsa. Kapható a székes-főváros 
házinyomdájában. Ára 3 korona. Vidékre, a pénz elő-

leges beküldésével, 3 korona 20 fillér.) 
Budapest ismertetése n e m egyszerűen a lakó-

hely kérdése és ennélfogva nem egyedül a buda-
pesti lakósok érdeke, hanem az egész magyar 
nemzeté. Bizonyára ezt érezte székes-fővárosunk 
bölcs tanácsa, midőn je l entős áldozatkészséggel 
megíratta vezérfonalát. 

Ez határozottan sikerült mű. 
Élvezetesen tárgyalja a földrajzi alapismerete-

ket. Budapestet, fővárosunk környékét, Pest-Pilis-
Solt-Kiskűn vármegyét, az ország, a haza fogalmát. 
Fölsorolja a szükséges szemléltetőeszközöket. Közli 
az állami tanítástervnek a III. oszt. földrajzi anya-
gára és az ehhez kapcsolódó utasításokra vonat-
kozó részét ; a tanítás anyagának a székes-főváros 
közoktatási ügyosztályában megállapított heti be-
osztását, végül Budapest nevezetesebb szobrainak 
rövid leírását. 

í g y azonnal meggyőződhetünk arról, bogy a 
vezérkönyv hiány nélkül felöleli a kiszabott anyagot. 

Folytonos szemléltetéssel , lelkiismeretesen elő-
keszített séták és kirándulások tapasztalatainak 
értékesítésével, könnyedén, kellemesen és fokoza-
tosan halad. Szavait a 8 éves gyermek eszéhez 
méri, segí tségül híván a rajz beszédes vonalait. 

A szerzők kitűnő pedagógiai érzékének mindig 
sikerül az ügyes rávezetés, következtetés, ennél-
fogva a megfigyelésre, gondolkozásra szoktatás. 
Gondjuk van arra, hogy már a kisemberben föl-
ébredjen a gyakorlatiasság szükségérzete, mely 
tudvalevőleg hiányzik a magyar emberből. Pl. 
Miért olcsóbb a nyilt piac ( 1 4 7 . 1.), vagy a lóhús 
konyhaképessége (167 . 1.). A szelek iránya, a szél-
kakas, a naptár használata ( 4 2 — 4 5 . 1 . ) . 

Szerves kapcsolatba hozzák a földrajzot az olvas-

mányokkal (78. , 93., 188 . 1. stb.), a számvetéssel 
(62., 69. , 13-3. 1. stb.), ha a kiszámítás eredménye 
többnyire túl is szárnyalja a tanulók számkörét. 

Megragadják az alkalmat, valahányszor a gyerme-
kek erkölcsi (75. 1), vallásos (78 . 1.), hazafias 
(15 t. 1.) érzésének fejlesztésére tér nyílik. Szó-
val, nemcsak tanítanak, hanem nevelnek is. 

De azért volna még némi kívánni való. Sőt a 
8 3 — 8 9 . oldalra terjedő rész (A lakóhely és a 
szülőföld), habár nem tagadjuk meg írójának 
pedagógiai műveltségét , nem egy szervi hibában 
szenved. Szövegezése, nyelve is gyöngébb a k ö n y v 
többi fejezeténél. Csupán egyet len példával bizo-
nyí tunk, melynek a logikája kicsit mulatságos is. 
„Amint látjátok, Budapestnél a Dunában m é g 
egyéb szigetek is vannak s még más két hidat 
is látunk rajta, de ezekről ma még nem tanulunk. 
Ehelyett megmondom nektek, miért hívják Buda-
pestet székes-fővárosnak (88 . 1.). 

E pár oldaltól eltekintve, é lénken gördül tova. 
Csak i t t -ott akadunk valami kis tatarozni valóra. 
Mindenesetre szabatosabb kérdéseket szeretnénk. 
Például ezek he lye t t : „Mijén áll az ember?" 
(101.1 . ) „Mit tudunk a polgármesterről ?" ( 121 . 1.) 

Kár, hogy itt-ott megcsendül a különleges 
budapesti szójárás. Pl. „Ismertek-e olyan árva-
házat, amelyet se nem az állam, se nem, a város, 
hanem . . . " (163. 1) „A sétákat annál inkább 
se mulasszuk el télen, mivel a miniszteri utasi-
tás is kötelességünkké teszi." (91 . 1.) 

Bár arra nézve is utasítanának, mikép szaba-
dulhat meg a tanító a fővárosban tett séták és 
kirándulások alkalmával attól a szorongó érzés-
től, melyet félszáz gyermek életéért, testi épsé-
géért való remegés okoz ! Valamint arra is. mikép 
lehet heti 4 — 5 órát betöltő anyagot 2 megnyir-
bált óra alatt, nemcsak a papíron, hanem a való-
ságban is, kifogástalanul földolgozni. 

A munka 259 . lapján, a hetekre kikerekítet t 
és mintaleckékbe öntött anyagban a korszerű 
módszertani elvek tudatának annyi je lével talál-
kozunk, hogy nincs okunk föltételezni, h o g y az 
az egyet len elbeszélés, mely az egésznek kiinduló-
pontja, csupán módszertani ötlet. Sokat nyer t 
volna a munka, ha több elbeszélést közöl. Igaz, 
hogy rövidebb lé legzetűeknek, é lénkebb mene-
tüeknek kellett volna lenniök. A művészi forma 
mellett az érdekesség, meg a drámai erő az, m e l y 
megkapja és leköti a közönség érdeklődését. Annyi -
val inkább a mi apró közönségünkét . Ez ott is 
érez, ahol a nagyja gondolkozik. 

Ismételjük, hogy a könyv jó, annyira, h o g y 
nemcsak a főváros, hanem az ország tanítói is 
nagy hasznát láthatják, sőt a tanítóképző intézetek 
szintén megbecsülhetnék. Havas Irma. 

A nemi probléma. (Tanférfiak és szülők részére, 
í r t a : Kemény Ferenc. Budapest, 1907 . Lampel B. 
könyvkereskedése. Ára 1 korona.) 
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Az emberiség lázasan törekszik a javulás, a 
tökéletesedés, a boldogság felé. Rohanó útjában 
akadalyok tartóztatják föl, a járhatatlannak látszó 
úton véresre gyötri magát, néha látszólag kijárás 
nélküli völgybe jut, hol minden oldalról égbe-
meredő hegj'ek állnak elébe. De nem riad vissza. 
Átvergődik az akadályokon, a járhatatlan útakon 
ösvényeket vág, melyeknek végét még nem ismeri, 
de talán a célhoz, vagy a cél közelébe vezetnek ; 
az égbe meredő hegyeket megkerüli, s ha nem is 
tudja megoldani a zaklató és emésztő problémá-
kat, a jelen állapot helyébe valamivel jobbat ipar-
kodik teremteni. 

A tengerfenéken egymást érik a kútak, mély-
ségek. szakadékok. E szakadékokban évezredek 
óta hullanak a tenger elpusztult, véres harcokban 
elpusztult állatainak milliói, csöndesen szállanak 
alá a nagy viharokban tönkrement hajók roncsai, 
hogy évmilliók múlva a kútak, mélységek és sza-
kadékok eltűnjenek és a tengerfenék ha nem is 
az egyformaság, de bizonyos simaság képét mu 
tassa. Az emberiség mártírjainak vére, az embe-
riség bölcseinek gondolatai szintén szakadékokat 
töltenek be, azokat a szakadékokat, örvényeket 
és veszedelmeket, melyek elnyeléssel fenyegetik 
az ember testét-lelkét, elmúlással több évezred 
fáradságosan fölépített kultúráját. 

Kemény Ferenc könyve is olyan problémákkal 
foglalkozik, melyek az emberiség színe-javát fog-
lalkoztatták már hosszú idő óta. Munkájának meg-
becsülhetetlen előnye, hogy írója nem egyoldalú 
pártember, nem egy irányzatnak rajongó hirdetője, 
hanem nagy tudásával elfogulatlanul igyekszik 
megvilágítani a kérdés minden oldalát, hogy 
aztán elmondja a mag« meggyőződését. Munká-
jának eélja a korán megnyilatkozó érzékiség ellen 
való küzdelem. De e főkérdés számos, szintén igen 
égető, igen sokat vitatott problémát foglal ma-
gában. A mai társadalomban legtöbbet emlegetett 
kérdések vonulnak el e lőt tünk; többek között a 
gyermekek fölvilágosítása, a tartózkodás (abszti-
nencia), az együttes nevelés. Minden kérdésnek 
megismerjük a történetét s Kemény Ferenc állás-
pontját. Ha ez állásponttal nem is értünk min-
denben egyet, mégis nagy köszönettel tartozunk 
e könyv írójának, mert megtaláljuk művében a 
két szembenálló táhor véleményét. E vélemények 
gondolatot ébresztenek bennünk és már az is 
nagy eredmény, ha gondolkozni kezdünk azon a 
problémán, melytől a mai államrendszer, a kul-
túra, az emberi faj fönnmaradása függ. E problé-
mákat véglegesen megoldani nem lehet. Sőt nem 
is az a cél, hogy pontokba szedett törvényekbe 
önthessük a megoldást, hanem a mai állapotok 
folytonos javításával vezessük az emberiséget a 
tökéletesedés felé. 

Kemény Ferenc nevét az újabb időben min-
denütt ott láttuk, hol a legfontosabb, legégetőbb 

társadalmi bajokról volt szó. Széleskörű tudása, 
nagy olvasottsága, emberszeretete följogosítja arra, 
bogy e rendkívül fontos kérdés minden részleté-
hez hozzászóljon. Az olvasó munkája olvasgatása 
közben mégis bizonyos csalódást fog érezni, de e 
csalódásnak okát nem az íróban, hanem a tárgy-
ban és magunkban kell keresnünk. Szokva vagynk 
már ahhoz, hogy a társadalmi kérdésekben föl-
szólalók a kérdés ismertetése után határozott 
programmot állítsanak föl, pontokba szedett tör-
vényeket soroljanak föl munkájuk végén, olyan 
törvényeket, melyeket el lenvéleményt nem tűrő, 
ellenmondást nem ismerő diktátori hangon kény-
szerítenek rá az olvasóra. Ebben Keményt meg-
akadályozza az, hogyha fanatikus tűzzel, erős hit-
tel fog is hozzá tárgyának fejtegetéséhez, nem 
elfogultan vizsgálja a társadalom betegségének 
okait. Megvizsgálja mindkét tábornak véleményét, 
okait s mindkét részről annyi igaz, megdönthe-
tetlen és megszívlelésre méltó érvet kell figye-
lembe vennie, hogy véleménye itt-ott ingadozóvá 
válik, sok helyt pedig a szembenálló táborok kö-
zött áthidalást keres. Épen a tudás akadályozza 
meg abban, hogy valamelyik zászló alá szegődjék 
mint tántoríthatatlan harcos, de megakadályozza 
abban is, hogy egyetlen szempontból nézve, egyet-
len okban találja a betegséget, vagy a gyógyu-
lást. Érzi, hogy a társadalmi bajok, vagy a ba-
joknak gyógyítása egymásba szövődő számtalan 
oknak az okozata. Kettős haszna van tehát e 
könyvnek. Egyrészt megakadályozza azt, hogy az 
ellentábor nézetének ismerete nélkül hirdessünk egy 
megváltó igét, s talán a mai állapotok helyébe meg 
rosszabbat teremtsünk, másrészt gondolkozóba ejt, 
hogyan szabadulhatnánk a mai viszonyok közül. 

Nagy szerencséje e műnek, liogy nem szak-
munka. Haszonnal olvashatja nemcsak minden 
pedagógus, hanem a szülők nagy tömege is. Sőt 
a közvetetlenül érdekeltek, az ifjúság is. Maga 
mondja műve előszavában : „Könyvemet azoknak 
a gondolkodó szülőknek és pedagógusoknak szán-
tam, akik gyermekeiknek és tanítványaiknak bol-
dogságát igazán szívükön viselik. De nem vallja 
kárát az az ifjú vagy leány sem, aki véletlenül 
belepillant, mert benne merő igazságot találván, 
ennek a megismerésével csak j ó útra terelheti, 
vagy a jóban megszilárdíthatja önmagát." 

Jól tudjuk, hogy könyvekkel nem lehet föl-
tartóztatni a züllés lejtőjén vesztébe rohanó em-
beriséget. De a mi korunk nincs a züllés útján, 
bármennyi hibát látunk is a társadalomban. A mi 
társadalmunk ingadozik, tépelődik, keresi a helyes 
útat, s valóban nagy szolgálatot tett Kemény 
Ferenc s nagy szolgálatot tesznek mindazok, kik 
e kérdéssel foglalkoznak, ha a tépelődő, nyugta-
lan, kapkodó emberiség előtt megvilágítják a jövő 
képét, azét a jövőét, hol az egyik oldalon züllő 
erkölcsök, pusztulásba rohanó nemzetek, testileg-
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lelkileg romlott nép, a másikon egészséges tár-
sadalom, viruló nemzetek, éptestű, éplelkű nép 
láthatók. (>") 

A kisdedóvás bibliája. (Magyar kisdedóvó. 
A kisded összes foglalkozásainak gyűjteménye és 
vezérkönyve. Szerkesztették: Peres Sándor, Ste-
pankó Albert, Halász Sarolta, Hankovitsné Fábián 
Irma, özv. Székely Gáborné. Második bővített 
kiadás. Budapest székes-főváros tanácsa ezt a 
könyvet pályadíjjal koszorúzta. Ara 4 korona 80 
fillér.) Ez a termetes könyv mindazt tartalmazza, 
mi szükséges és hasznos az óvodaköteles korban 
levő kisdedek értelmi, erkölcsi és testi nevelése 
szempontjából. Bőven van benne szakavatottan 
válogatott imádság, vers, mondóka, társalgás, ének, 
elbeszélés, mese, játék, anyag a testgyakorláshoz 
és munkaszerű foglalkozásokhoz. Hogy az óvónő 
vagy anya el ne tévedjen e rengetegben, mód-
szertani utasítások előzik meg a kincshalmazt. 
Ezek nem csupán azt mondják el, hogy mi min-
denre kell tekintettel lennie a kisdedóvó lelké-
nek, de rövid gyakorlati földolgozásban mintát 
is adnak a foglalkoztatások minden ágához. Nagy 
segítséget nyújtanak az idegenajkúak között mű-
ködő óvónőnek, inidőn a mű VII. fejezetében 
földolgozzák a magyar beszédet nem magyarajkú 
kisdedóvók számára. Meglátszik a derék munkán 
az a dicséretes törekvés, hogy az óvóba Kerülő 
kisdedek értelmes, jó, erős, vallásos, vidám és 
mindenekfölött hü magyar gyermekekké fejlődje-
nek. Hibát alig találunk és ami kicsiny van is, 
szóra alig érdemes. Ezéit jó lélekkel ajánljuk 
mindeneknek, akiket a jó Isten az apró-cseprő 
angyalkák gondjával áldott meg. Egyetlen óvónő 
sem lehet el Peresék könyve nélkül, de jó hasznát 
veheti minden anya is, ki komolyan fogja föl 
hivatását és okulni akar, hogy okosan oktasson. 
Még a tanítók is megszerezhetik, kivált azok, 
kiknek az első osztály jutott részükül, mert azzal 
könnyedén hidalhatják át azt a nagy űrt, mely 
a napsugaras iskola és a szürke tudományok is-
kolája között tátong. (H. I.) 

A Magyar Könyvtárból (szerk. Radó Antal, 
kiadja Lampel R. könyvkereskedése) újabban 
négy füzet ( 5 0 0 — 5 0 3 ) jelent meg, nevezetesen: 
Költők és hősök, három irodalomtörténeti tanul-
mány Beöthy Zsolttól, Hét szilvafa, elbeszélések 
Krúdy Gyulától, Aforizmák és ötletek Wilde 
Oszkártól, Művészházasságok Daudet Alfonztól. 
Egy-egy füzet ára 30 fill. A füzetekre visszatérünk. 

Almanach 1908-ra. A Mikszáth-féle Almanach 
(kiadja Singer és Wolfner) megjelent. Az idén a kö-
vetkező írók írtak belenovellákat: DánielnéLengyel 
Laura, Krúdy Gyula, Ambrus Zoltán, Farkas Pál, 
Zöldi Márton, Bársony István, Lövik Károly, Pékár 
Gyula, Szini Gyula, Lux Terka, Sas Ede, Lőrinczy 
György, Malonyai Dezső,HerczegFerenc ésMikszáth 
Kálmán. Ára 2 korona. Visszatérünk ismertetésére. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Erzsébet. E nevet két nő írta be a 

magyar történet könyvébe. Az egyik Árpád-
házi Szent Erzsébet, IV. Béla király vallásos 
lelkű, könyörületes szívű leánya, a másik Ma-
gyarország feledhetetlen királynéja. Amaz ma-
gyar földön született, idegenben élt és halt meg, 
de szíve magyar maradott haláüg. Emez idegen 
földön született s szíve, lelke a magyar földbe 
gyökeredzett : szerette őszinte szeretettel a 
magyar földet és népét. Az elmúlt héten ünne-
pelte a katholikus világ Szent Erzsébet emlé-
két s ugyancsak az elmúlt héten ajándékozta 
meg az agg király hü magyar nemzetét Erzsé-
bet királyné emlékmiizeumával. Ez a múzeum 
a királyi palota két szobáját foglalja el s ezzel 
szaporodott a magyarság búcsújáró-helye. Lehe-
tetlen megilletődés nélkül járnunk e múzeumban, 
hol minden tárgy a nagy királynéra emlékez-
tet, arra a királynéra, ki a magyar nép iránt 
való szeretetének oly sok jelét adta. Az erek-
lyék, a nagy királyné magyarnyelvű s magyar-
lelkű írásai a bizonyságok, hogy ez a szeretet 
nem volt a népek altatására kieszelt mese. 
Valóság volt, gyönyörű valóság. 

— A „sérelenigyár". Gyárakban szegény 
hazánk újabb időben gyarapodott egy gyárral, 
de ebben nincs köszönet. Az új gyár neve „se-
relemgyár" : ezt a nevet adta neki Apponyi mi-
niszter, válaszolván Bozóky Árpád képviselő fele-
kezeti sérelmeket emlegető interpellációjára. A 
miniszter egyelőre röviden válaszolt az interpel-
lációra, a Ház tapsai közt je lentve ki, hogy ha-
zánkban a felekezeti béke nincs megzavarva s 
nem is fog megzavartatni. Különben az interpel-
lációra való részletes válaszadást szerdára (nov. 
27 ) ígérte s ugyané napra a Pikier Gyula egye-
temi előadásai miatt Markos képviselő által tett 
interpellációra is. A miniszter válaszát, minthogy 
épen e heti számunk megjelenésére esik, a jövő 
héten közöljük. 

— Díszoklevél Tóth .János államtitkár-
n a k . A hevesnagykúnsági tanítóegyesület jubi-
leumi közgyűlése Tóth János államtitkárt az 
egyesület örökös disztagjává választotta. Az erről 
szóló művészi kivitelű oklevelet a napokban 
adták át Farkas Imre egyesületi elnök vezetésé-
vel az államtitkárnak, aki meleg szavakkal kö-
szönte meg a kitüntetést. 

— A sárospataki tanítóképző a mult héten 
ünnepelte fönnállásának 50 éves fordulóját. A 
szép ünnepen a minisztert, ki elfoglaltsága miatt 
nem jelenhetett meg, Neményi Imre osztály-
tanácsos képviselte. A kir. tanfelügyelő üdvöz-
letére Neményi nagyhatású beszédben válaszolt. 
Hangsúlyozta, hogy a hazafias, helyes irányú 
tanítóképzésnek mily kiváló osztályrésze van a 
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magyar állameszme kialakulásában és a magyar 
nemzeti szellem megszilárdulásának processzusá-
ban. Beszéde során közölte, hogy a miniszter az 
1908. évi államköltségbe 3 5 0 . 0 0 0 koronát állított 
be a sárospataki állami tanítóképző-intézet kiépíté-
sére. Ezt a hírt az ünneplő közönség nagy lelke-
sedéssel fogadta. Szűnni nem akaró éljenzés között 
elhatározták, liogy táviratban fejezik ki hálájukat 
a miniszter és Tóth János államtitkár iránt. 

— Tanítók esküje. Az alsófehérvármegyei 
nemzetiségi, felekezeti egyházak tanítói Nehéz 
János kir. tanfelügyelő előtt november 17-én 
tették le az esküt a magyar alkotmányra és a 
haza iránt való hűségre. Az eskütételen Kemény 
Árpád báró főispán is megjelent s nagyhatásií 
herédben fejtette ki az eddig nemzeti égi túl-
zóknak ismert oláh tanítók előtt kötelességeiket, 
a magyar haza szeretetében való nevelés körül. 
A beszédet lelkesen megéljenezték. A nemzeti-
ségi tanítók az új közoktatási törvényt örömmel 
fogadják. Kérték a kormány képviselőjét, fejezze 
ki a miniszternek a legmélyebb hálájukat és 
köszönetüket, hogy anyagi és erkölcsi függet-
lenségüket biztosította. 

— Az „Erzsébet" emlékfák megkoszo-
r ú z á s a szép ünnepély kíséretében folyt le a 
dornavölgyi áll. el. népiskolában. Az újonnan 
létesült iskola egy fűrésztelepen van, rengeteg 
erdő közepén, Bukovina közelében. Hogy az 
iskola magasztos eszméjével és annak működésé-
vel annál jobban megbarátkozzanak a telep 
vegyesnyelvű lakói, az összes gyári alkalmazot-
tak, úgy a hivatalnokok, mint a munkások a 
lelkes tanítónő, Dimény Ilona kérésére kivonul-
tak és együttesen ünnepeltek. Megnyitó-beszédet 
mondott a gondnokság h. elnöke, Róth Izidor, 
alkalmi imát mondott Dimény Ilona, a meghalt 
királynéért, a királyért és a hazáért. Két növendék 
szépen csengő hangon szavalt, végül a Himnuszt éne-
kelték el. Az ünnepély mély hatást tett a vegyes-
nyelvű lakosságra s az ily ünnepek rendezése 
bizonnyal nagyban elő fogja segíteni a magyar 
nyelv terjesztesét és a magyar szellem erősödését. 

— A Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. 
Egyesületének választmánya rendes havi gyű-
lésén Geöcze Sarolta tanítónőképző-int. igazgató 
érdekes előadást tartott arról a kérdésről, hogy 
mi módon lenne bevihető a szociológia a képző-
intézeti tanításba. E kérdéssel kapcsolatban a vá-
lasztmány üdvözlőirat küldését határozta Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszterhez. A tanítóképzők-
ben a szociológia sikeres tanítása csak az eset-
ben volna biztosítható, ha a tanárok annak tanai-
ban kellő jártassággal bírnak, a választmány egy 
oly továbbképző-tanfolyam tartását kéri tehát a 
minisztertől, melyen a tanárság a nemes, tiszta 
és minden pártiránytól ment szociológiát hallgat-
hatná. A választmány foglalkozott még az igaz-

gatók javadalmazásával, mely ma nem áll arányban 
a reájuk rótt munkával. Erre vonatkozó kérvényt 
november 22-én adták át küldöttségileg Tóth 
János államtitkárnak, ki a küldöttségnek meg-
ígérte, hogy, ha a kérvény indokolása őt meggyőzi 
a kérelem jogos voltáról, szívesen hozzájárul a 
választmány kérelmének teljesítéséhez. A küldött-
ség még dr. Neményi Imre min. osztálytanácsosnál 
tisztelgett, ki szintén megígérte támogatását. 

— A tanítói állás megbecsülése. Monos-
torszeg és Báeskertes bácsmegyei községek pol-
gársága Gubitza Kálmán áll. isk. igazgató-
tanítót Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági-
bizottsági tagjává választotta. Gubitza, mint 
a „Bács - Bodrogvármegyei Történelmi Tár-
sulat" múzeumőre, arkeológiai kutatásai és szak-
irodalmi munkássága révén is jelentős érdeme-
ket s azzal a tanítói névnek is' tiszteletet szer-
zett. Lapunkban is jelentek meg tőle cikkek. 

— Az Eötvös-alap javára 2 koronát kül-
döttek hozzánk a csentai tanítók s 1 koronát 
Frana György, ruszi nyug. tanító. Mindkét ado-
mányt rendeltetése helyére juttattuk. 

— Halálozások. Höttinger János nyug. volt 
tanító 6 8 éves korában meghalt Sopronújlakon. 
— Szűcs Sándor, ki 42 évig volt a népoktatás 
lelkes munkása, 88 éves korában elhunyt Komá-
romban. — Pollreisz Pál, ág. ev. nyug. tanító élete 
71-ik évében elhunyt Pozsonyban. Áldás emlékükre j 

SZE11KESZT0I ÜZENETEK. 
O. J. Sokorópátka. Kéljük pontos címét, mert a 

levél, melyben tárcájának elfogadásáról értesítettük, 
„ismeretlen" jelzéssel visszajött. — K. Z. (Vágy.) Versét 
némi módosítással közöljük. — M. J. (Kié a föld ?) 
Mielőbb sorát ejtjük. — Többeknek. A miniszter úrnak 
határozott kívánsága, hogy az újság ne űzzön személyi 
kultuszt, hanem tisztán a kultúra ügyét szolgálja. Ezt 
a kívánságot bizonyára minden jóízlésű ember méltá-
nyolja s remélhetően minden cikkíró kerülni fogja 
az áradozó jelzőket, melyekre Apponyinak épenséggel 
nincs szüksége. —• F. Zs. Az iskola mellett a tivor-
nyázó emberekkel teli korcsma föltétlenül botrányos 
dolog, de azt hisszük, elég erre fölhívni az illető tan-
felügyelő vagy járási szolgabíró figyelmét. — Tanítónő. 
1. Havas Irma fővárosi elemi iskolai tanítónő, polgári 
iskolai oklevele van. Havas Gyula nyugalmazott tán-
felügyelő leánya. Kívánsága teljesül : jövőre sűrűn 
találkozik nevével. 2. Dánielné Lengyel Laura a Nép-
tanítók Lapjában használta először a Dánielné nevet. 
Az ősz elején ment féijhez. Az ő nevével is ezentúl 
többször fog találkozni lapunkban. Ezidőszerint a Buda-
pesti Hírlapban folyik legújabb regénye. 

T a r t a l o m : Bjömson. Palágyi Lajos. — A művészet 
és a modern élet. Alexander Bernát. — Az ifjúsági 
egyesületek. Szabó Elemér. — Egyesületi élet. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Szépiro-
da lom : Volt egyszer egy leány . . . Havas István. — 
Irodalom és művészet. — Könyvesház. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIB. MINISZTÉRIUM. 

Megjelenik e l»p minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉBKOCSIS-UTCA 10. SZÁJI. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA I. KEB., ISKOLA-TÉB 8. 

Ivéxíratolsat nem atiimlc vissza 

Primadonna és tanítónő. 
(D.) A mult napokban olvashatták min-

den újság hasábjain, hogy egy primadonna, 
akinek nevét az utóbbi időkben gyak-
rabban emlegették^ mint a megboldogult 
Jókai Mórét, dicsősége zenitjén, csaló-
dott hű magyar publikumában és — 
tulipán ide, gyűszűvásár oda — egy-
szerűen hátat fordít nemcsak a fővárosi 
színházaknak, hanem az egész nagy 
Magyarországnak is és kimegy Német-
országba szerencsét próbálni. 

Hogy a német színpadra mekkora 
nyereség lesz a kisasszony Pálfordulása, 
azt majd később fogjuk meglátni. Most 
egyelgre annyit, hogy a magyar közön-
ségnek eddig is édes-kevés köze volt a 
primadonnához. A főváros talajából nőtt 
ki az ő nagy népszerűsége. Nem a prima-
donna bántása a célunk, tőle "bizonyára 
nagy együgyűség lett volna, ha el nem 
fogadja azt, ami készen hullt ölébe. De 
konstatálnunk kell a fővárosi publikum-
nak erősen kultúrátlan voltát, amikor 
képes volt egy talentumosnak semmi-
képen sem nevezhető, jól táncoló hölgyből 
bálványt csinálni. 

A kisasszony táncával megkapott min-
dent, ami e szegény országban megkap-
ható. Hat évig egyedül álló csillagként 
ragyogott az Operette egén. Ünnepelték 
utcán és színpadon, társaságban és magán-
életben. Magam voltam egyszer tanuja, 

mint ürült ki hihetetlen gyorsasággal a 
színház, mert a kisasszony hirtelen rosz-
szul lett és nem játszhatta a klasszikus 
„Bob herceg"-et. A színház Blaha Lujzát 
léptette föl helyette a „Falu rosszá "-ban. 
Es ennek az örök talentumú asszonynak, 
ki mindenha dicsősége lesz a magyar 
színpadnak, látnia kellett, mint tolong 
a közönség a pénztárhoz és kéri vissza 
a pénzét, mert nem hajlandó az ő énekét 
hallgatni a primadonna ugrálása helyett. 

Nem tagadom, nekem most jól esik, 
hogy a kisasszony ilyen erős pofont adott 
az ő szeretett fővárosi közönségének. 
Miután megkapott itt mindent, amit meg-
kaphatott : .»vagyont, befolyást, népszerű-
séget, egyszerűen hátat fordít az ország-
nak, mert a publikum már nem ünnepli 
eléggé és nem tódul sem a színházba, 
sem fehér automobilja után. Egyszerűen 
elmegy szerencsét próbálni másfelé, anél-
kül, hogy ercébe jutna, milyen magasra 
emelte őt ennek a közönségnek a kegye, 
melynek most fittyet hányva, távozik. 
Ha nálunk, Magyarországon, tehetséges 
íróember annyira viszi, hogy írásaiból 
valahogy megél, akkor szerencsés és bol-
dog embernek mondhatja magát. Ha 
komoly művészettel biztosított egzisz-
tenciát sikerül valakinek csinálni, akkor 
mindenki bámulja a burokban születettet, 
de a kisasszony, ki két fürge lábával oly 
szép vagyont gyűjtött össze — haragszik. 
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Letépte a nagy garral feltűzött tulipánt 
s mint Koriolán indul el az ellenséges 
táborba, szerencsét próbálni. 

Ezzel szemben egy kép tűnik íöl szemem 
előtt. Egyszerű, mindennapi kép. Láttam 
én nem egyszer, láthatta a szíves olvasó 
sokszor, nagyon sokszor. Látom az Isten 
háta mögötti tót vagy oláh falut. Kis, 
nyumorult putrik, a nagy hegyóriások 
mintha minden pillanatban reájuk akar-
nának szakadni: olyan elhagyatott tájék, 
még a nap is csak pár órára kukkant 
be, aztán elbúvik a hegyek mögé és jön 
a végtelen hosszú, szomorú alkonyat. És 
ez még a nyár. Aztán jön a tél, a kemény, 
kegyetlen, fehér tél, mikor mindent el-
temet a halálos, fagyos fehérség, a maga 
rettenetes, vigasztalan egyformaságával. 

És az ilyen nyomorult kis faluban él 
egy magányos leány : a tanítókisasszony. 
Fiatal, életvidám teremtés, mikor ide 
kerül, a nagy hegyek mögé, hogy betöltse 
kötelességét a nagy harcban — hol min-
den becsületes, igaz érzésű embernek meg 
kell állni helyét — a magyar nyelvért, 
a magyar szellemért, a magyar kultúráért. 
És ez a fiatal, bátor katona erősen, csüg-
gedetlenül áll helyén. Tanít, fárad, buz-
gólkodik. Lelkét nem dermeszti meg sem 
a magányosság, sem a közömbösség. Nem 
ijed meg, ha ellenségektől látja magát 
körülvéve. Tudja, hogy bármilyen jelenték-
telen is az ő személye, az ügy, amiért oda 
állították, nagy, szent és örökéletű. Tudja, 
hogy dicsőségben, elismerésben vajmi kevés 
része lehet. Fáradozását annyira fizetik, 
hogy épen meg tud belőle élni, de hány-
szor kell még ezenfelül özvegy édesanyját 
támogatni, árva testvéreit gyámolítani. 
És teszi panasz nélkül, zúgolódás nélkül. 
Egyetlen öröme, büszkesége, ha az idegen-
ajkú gyermekek megszeretik és az ifjabb 
generáció ajkán magyar szó csendül, 
magyar nóta hangzik. És a hosszú, kínos 
küzdelemben, a nagy magányban, vagy 
a sok ellenség közt egyszerre észreveszi, 
hogy fekete hajába ősz szálak vegyülnek, 

hogy teste fáradtabb és kimerültebb, 
mint mikor útjára elindult. És ilyenkor, 
ha látja, hogy itt az alkonyat, nem zúgo-
lódik, nem panaszkodik, hanem erre gon-
dol: Uram, mikor mint embert küldtél 
le a földre, halhatatlan lelked egy részét 
adtad testembe. Nekem legszentebb köte-
lességem volt hozzád méltóan őrizni meg 
ajándékodat. íme, az alkony elérkezett 
s én most fáradtan, összetörve, kinyitom 
életem könyvét. Uram, olvassál benne s 
ítélj rólam ! Egyszerű, színtelen volt éle-
tem, nem volt sem nagy tehetségem, sem 
nagy vágyam, de a te halhatatlan lel-
kedre, a te ajándékodra mindig vigyáz-
tam, hogy hozzád méltóan őrizzem meg 
és használjam föl, míg itt lent kell bolyon-
ganom a küzdelmes földi útakon. 

A felekezeti béke. 
(Apponyi Albert gróf vallás- és köz oktatásügyi 

miniszter beszéde a képviselőház november 
27-iki ülésén.) 

T. ház ! 
Bocsánatot kérek, ha ilyen előrehaladott 

időben a ^ ház engedelmét kérem arra, hogy%fc 
Bozó* y Árpád t. képviselőtársam interpellá-
ciójára még ma válaszolhassak, mert az inter-
pelláció tárgyának természete olyan, hogy 
nem jó, ha az ily kérdések, ha egyszer fel-
színre vettettek, soká tisztázatlanul maradjanak. 
(Helyeslés.) 

T. képviselőtársam interpellációjában az én 
figyelmemet és a ház figyelmét némely jelen-
ségre irányította, amelyek, szerinte azt tanú-
sítanák, hogy a felekezeti béke meg van 
ztivarva és ezzel kapcsolatosan a következő 
k :rdéseket intézi hozzám (olvassa): „Van-e 
tudomása a miniszter úrnak arról, hogy úgy 
a napisajtónak, mint a vallás- és közoktatás-
ügyi lapoknak stb. híre szerint a tanügyi 
kinevezéseknél és általában a közoktatásügyi 
politikában a római katholikus vallásfelekeze-
tűeket előnyben részesítik más felekezetűekkel 
szemben. Nyilatkozzék a miniszter úr, hogy 
igazak-e ezek a vádak." 

Az utolsó kérdés arra vonatkozik, mit szán-
dékozom tenni — a t. képviselő úr termi-
nológiája szerint — a megzavart felekezeti 
béke helyreállítására. Minthogy a t. képviselő 
úr beszédének indokolásában rámutatott azokra 

I a jelenségekre, — és ez tény — hogy bizonyos 
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egyházi és tanügyi folyóiratok ellenem sz általa 
is említett vádakat felhozták, s minthogy t. 
képviselőtársam e konkrét vádak egynémelyi-
kére rámutatott, legjobb lesz ha az általa 
felhozottak sorrendjében adom meg válaszomat. 
(Halljuk! Halljuk!) 0 ugyanis azt mondja, 
hogy támadják némelyik protestáns gyüleke-
zetben és egyházi lapban a nem állami tanítók 
fizetésrendezéséről szóló törvényt, külÖLÖsen 
annak 35., a szerzetesrendű tanítókra és tanító-
nőkre vonatkozó paragrafusát, azután azt 
mondja a t. képviselő úr, hogy ugyané lapok-
nak állítása szerint a tanügyi kinevezéseknél, 
különösen pedig a középiskolai tanári állások 
betöltésénél a római katholikus vallástfakat 
előnyben részesítem ; arra is hivatkozik, hogy 
két, a kolozsvári egyetemnél megüresedett 
tanári állás betöltésénél, jóllehet a tanári kar-
nak, illetőleg az egyetemi tanácsnak első helyen 
való jelölése más volt, a javaslottak közül 
nem a protestáns, hanem a katholikus vallá-
súakat neveztem ki. Körülbelül ezek a vádak. 

Végül arra hivatkozik, hogy a katholikus 
tanügyi tanács november 18-ikán tartott gyű-
lésén a katholikus tanítók keresztény-szociális 
tevékenységének szervezéséről volt szó, amiből 
a t. képviselő t r azt a következtetést vonja le : 
(Élénk mozgás és felkiáltások a néppárton: 
Hát ez hiba?) mintha ezzel az a szándék lenne 
összekötve, hogy a katholikus tanítók az 
alakulófélben levő keresztény szociálista párt 
korteseit szerveznék itt és arra kér engem, 

^"togy én ilyen törekvéssel szembehelyezkedjem. 
Ami az 1907 : XXVII. t.-cikk' 35. '§-át 

illeti, amely a szerzetesrendi tanítókról és 
tanítónőkről szól, ez alkalommal nem szándé-
kozom erre részletesen kiterjeszkedni, az idő 
előrehaladottságára való tekintettel . . . (Élénk 
felkiáltások a néppárton: Halljuk! Halljuk!) 
hanem egész egyszerűen állítom, hogy azok a 
vádak, amelyek e szakasz tartalmából, még 
pedig nagytekintélyű egyházi gyűlések részéről 
is formuláztattab, e gyűlések félrevezetésén 
alapulnak. Magában véve az a tény, hogy egy 
külön intézkedés vétetett fel a szerzetesrendi 
tanítók és tanítónőkre nézve, épenséggel nem 
tekinthető a jogegyenlőség és viszonosság meg-
sértésének, mert hiszen, ha ez volna, akkor 
ez megtörtént volna már több törvényünkben; 
megtörtént volna az 1883 :XXX. középiskolai 
törvényben, amelyben szintén külön intézke-
dések foglaltatnak a szerzetesrendi tanárok 
által vezetett középiskolákra nézve, anélkül, 
hogy akár akkor, akár azóta bárki is e tény-
ben a jogegyenlőségnek és viszonosságnak 
megsértését látta volna. (Élénk helyeslés a 
jobboldalon.) 

Az egyenlőség, t. ház, nem jelent egyforma-

ságot. A különböző viszonylatok nem tűrik 
az egyforma, egységes jogszabály által való 
elintézést az egyházi téren sem. Hiszen más 
a protestáns egyházaknak autonómiája, más. 
azoknak históriai viszonya az államhatalom-
hoz; más a görög keletieknek autonómiája, 
más alakja lesz a szervezendő ka'holikus 
autonómiának is. Az a tény magában véve, 
hogy nem egyformák az intézkedések a külön-
böző társadalmi tényezőkre nézve, a jogegyen-
lőségnek nem sérelme. (Úgy van!) A jog-
egyenlőség sérelme csak abban foglaltatnék, 
hogyha ezen intézkedéseknek érdemében akár 
valakire nézve hátrány, (Élénk helyeslés a jobb-
oldalon.) akár valakire nézve előny foglaltat-
nék, (Élénk helyeslés a jobboldalon.) és amit 
állítok, az az, hogy az idézett 35. törvény-
szakaszban és az azt kísérő végrehajtási uta-
sításban azoknak szemében, akik úgy azt a 
törvényszakaszt és annak hivatkozásait, mint 
ezt az utasítást arra méltatták, hogy elolvas-
sák és hogy annak tartalmát átgi ndolják, a 
jogegyenlőség megsértésének, a kedvezésnek 
egyáltalában árnyéka sincs. 

Mert miben keresik a kedvezésnek jelen-
ségeit? Azzal az állítással találkoztam — cso-
dálatosképen (Halljuk! IFalijuk!) — hogy ez 
a törvény a szarzetesrendű tanítókra és tanító-
nőkre nézve nem állapítja meg azt a feltételt, 
hogy magyar honpolgároknak kell lenniök. 

Hát bocsánatot kérek, ezt csak olyan valaki 
állíthatja, aki a törvényt el nem olvasta. (Igaz! 
Úgy van!) A törvény ezekre a tanítókra és » 
tanítónőkre az általános tanítónői kvalifikációra 
vonatkozó szakasz összes intézkedéseit kifeje-
zetten kiterjeszti, (Igaz! Úgy van!) amire 
talán szükség sem volt, mert ipso j u r j kiter-
jedtek volna a törvény általános intézkedései; 
mikor tehát a törvény kifejezetten kiterjeszti, 
egész világosan megállapítja az egyenlőséget. 

Azt is állítják, hogy nem kö elesek az 
esküt letenni. Bocsánatot kérek, a törvény-
nek az esküre vonatkozó intézkedései a szer-
zetesrendű tanítókra és tanítónőkre is kifeje-
zetten kiterjesztetnek, még pedig ugyanannak 
az eskünek letétele a többi tanítókra és tanító-
nőkre nézve is megállapíttatik. (Igaz ! Úgy van !) 

Az is állíttatott, — még pedig igen tekin-
télyes oldalról — hogy a szerzetesrendű taní-
tók és tanítónők egyáltalában nincsenek alá-
vetve az állami felügyeletnek, hogy szabadon 
intézkedhetnek iskoláikban, véghez vihetnek 
állam- és nemzetellenes dolgokat is anélkül, 
hogy az államhatalomnak módjában volna be-
avatkozni. Bocsánatot kérek, az állami felügye-
letet szabályozó 1876 : XXXVIII. t.-c., amely 
teljes kiterjedésében életben marad, kivévén a 
fegyelmi szakaszokat, amelyek módosúltak, 
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nem tesz különbséget tanító és tanító közt, 
úgy, bogy a kir. tanfelügyelőnek, a közigaz-
gatási bizottságoknak és általában a tö >bi 
tanügyi hatóságoknak teljesen ugyanaz a fel-
ügyeleti hatásköre van a szerzetesrendü tanítók 
és tanítónők által ellátott iskolákban, mint 
minden más iskolában. (Igaz! Ugy van!) 

Azután, t. képviselőház, arra történik hivat-
kozás, hogy kevesebb formalitásba üiközik a 
segélyre szorultságnak a kimutatása ezekben 
az iskolákban, mint más fe'ekezeti iskolákban. 

Különböztessünk, t. képviselőház. Ahol hit-
községek alkalmaznak ilyen szerzetesrendű 
tanítókat vagy tanítónőket és teljesen a hitköz-
ségek tartják fenn az iskolát, ott ugyanazokat 
a vagyoni kimutatásokat kell eszközölni, mint 
olyan iskoláknál, melyek világi tanítókat és 
tanítónőket alkalmaznak. (Ugy van!) Ha egy 
iskola egy már létező vagyonalapítványból tar-
tatik fenn, — nagyon természetesen, akár szer-
zetesrendű tanító vagy tanítónő, akár más ta-
nító vagy tanítónő legyen is ott alkalmazva — 
ennek kimutatása egyszerűbb, mint egy községi 
iskola költségkimutatása, de ezen én, t. kép-
viselőház, nem segíthetek, mert csak nem te-
remthetek mesterséges akadályokat ott, ahol 
akadályok nincsenek, csak azért, hogy egy 
bizonyos könnyebbséget, amelyet a dolgok és 
viszonyok természete indokol és idéz elő, el-
hárítsak. 

Az is mondatik, hogy fegyelmi tekintetben 
részesülnek előnyben a szerzetesrendű tanítók 
és tanítónők. Fegyelmi tekintetben, a felelős-
ségre/onás tekintetében merem állítani, hogy, 
ha van különbség szerzetesrendü és világi ta-
nítók között, úgy az a különbség az, hogy a 
felekezetiek sokkal súlyosabb helyzetben van-
nak, mint a világiak. Mert ha áll is a szer-
zetesrendü tanítókra és tanítónőkre nézve az, 
amit a középiskolai szerzetesrendü tanárokra 
nézve már megállapított a törvényhozás, anél-
kül, hogy bárki abban sérelmet látott volna, 
t. i. saját rendjüknek, szerzetüknek a felelős -
sége alatt állanak, úgy azon állam- és nemzet-
ellenes cselekményekkel szemben, amelyekre 
nézve egyedül állapította meg az újabb 1893-, 
valamint az 1907-iki törvény, az állami fe-
gyelmi hatóságoknak kivételes illetékességét, 
a szerzetesrendű tanítókra és tanítónőkre nézre 
is fennáll ez a kivételes állami illetékesség, 
még pedig abban a súlyosbított alakban, hogy 
míg másutt csak a tanítót sújtja ez az intéz-
kedés, úgy itt, épen a rendi szolidaritás eke 
alapján, a miniszter a törvény 26-ik § ának 
azt a súlyosbító eljárását alkalmazhatja, hogy 
külön miniszteri biztos által megvizsgáltatja 
az esetet és a vizsgálat eredménye szerint az 
iskolát bezárathatja. 

Ha van itt különbség, — nem is beszélek 
arról, hogy ezeknek a tartáskiegészítésénél, 
mert csak tartás, fizetés kiegészítésről van szó, 
mondom, ezeknek a tartáskiegészítésénél az a 
végső bene, amelyet elérhetnek, 100, illetőleg 
300 koronával kevesebb, mint a világi tanítók-
nak a kezdőfizetése, ami szintén indokoltságát 
találja a szerzetesrendű életben, mondom, nem 
is tekintve ezt, de a törvénynek kivételes szi-
gora folytán, amely a miniszternek sokkal 
mélyebbre ható beavatk >zási jogot biztosít ezek-
kel szemben, mint más iskolákkal szemben, ha 
van valami különbség — akkor ez a különbség: 
inkább hátrányára, mint előnyére van a szer-
zetesrendü tanítók vagy tanítónők által veze-
tett iskolákra nézve. (Igaz! Úgy van!) 

Ennyit erről a megtámadott 35. §-ról. En 
meg vagyok róla győződre, hogy akik jóhisze-
müleg nézik a dolgot és akik nem engedik 
magukat félrevezettetni olyanok által, akik el 
sem olvasták vagy nem szereznek tudomást 
arról, hogy mit tartalmaz valóban úgy a tör-
vény, mint a miniszteri utasítás, hanem szub-
jektív érzelmeknek hatása alatt szólnak . . . 

Szmrecsányi György: Gyűlölködnek! Ma-
gyar Szó stílusban ! 

Gr. Apponyi Albert vallás- és közokta-
tásügyi miniszter : . . . mondom, ha jóhisze-
műleg nézik az ügyet, meg vagyok róla győ-
ződve, akkor e tekintetben nagyon könnyen 
helyre fog állani a közmegnyugjí'ás, mert kell, 
hogy mindenki meglássa, hogy itt a jogtí^an 
kedví-zésnek, az előnynyújtásnak még csak 
árnyéka sincs. (Igaz! Ugy van!) 

Második állítása t. képviselőtársamnak, hogy 
az egyetemi és középiskolai tanári állások betöl-
tésénél a római katholikus vallásúakat előny-
benrészesítem és ennek illusztrálására a kolozs-
vári egyetem két tanszékének betöltését hozza 
fel. Bocsánatot kérek, azokra a konkrét ese-
tekre nem akarok kitérni, amiket a t. kép-
viselőtársam felhozott. Nem ismerhetem el azt, 
hogy, ha két javaslatba hozott tanárjelölt 
közül, legyen bár egyik az egyetemi tanács 
által első helyen ajánlott tanár, mondom, ha 
azok közül az egyiket ki kell neveznem, nem 
ismerhetem el, hogy, ha én az állást betöltöm, 
akkor az a felekezet, amelyhez tartozó tanár-
jelöltet nem neveztem ki, ebből felekezeti 
sérelmet csinálhatna. (Igaz! Ugy van!) Hiszen 
akkor teljesen lehetetlenné válik a tanügyi 
kormányzat! (Igaz! Ugy van!) 

Tovább megyek, t, Ház, nem is volnék haj-
landó, kivévén akkor, amikor nagy politikai 
háttérrel bír a dolog, egyes kinevezések indo-
kaival itt a t. Háznak beszámolni. Mert abban 
a pillanatban, amelyben egyes kormányzati 
cselekedeteimre nézve itt a Házban külön fele-
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lősségre akarnának vonni, vagy utasításokkal 
akarnának ellátni, abban a pillanatban tudnám, 
hogy nekem nincs többé e helyen maradásom, 
(Helyeslés.) hanem átengedném e helyet oly 
férfiúnak, aki iránt a Ház viseltetik annyi biza-
lommal, hogy rendes kormányzati hatalmával 
nem él vissza. Csak annyit mondok, mivel 
épen a kolozsvári egyetemről van szó, hogy 
az én időmben négy tanárt neveztem ki, illető-
leg terjesztettem fel 0 felségéhez kinevezés 
végett : és azok közül kettő katholikus és kettő 
protestáns. (Élénk helyeslés és derültség. Fél-
kiáltások: No hát! Zaj. Elnök csenget.) 

De t. képviselőház, szóljanak az egész vona-
lon a számok. Megvallom, nem szívesen bocsát-
kozom egyáltalában ezekbe a fejtegetésekbe, 
mert én jó lelkiismerettel mondhatom, hogy 
legteljesebb elfogulatlansággal azt tűztem ki 
magam elé minden tanügyi kinevezésnél, hogy 
az arravalóságot veszem és semmi egyebet. 
(Élénk éljenzés és taps.) De mivel ezt két-
ségbe vonják, mivel azzal vádolnak, hogy az 
én kinevezéseimben bizonyos tendenciózitás 
nyilvánul, különösen a középiskoláknál, ennek 
folytán összeállíttattam az általam eszközölt 
kinevezéseknek konfesszionális statisztikáját. 
Megvallom, rám nézve is meglepetés volt, mert 
én azt evidenciában nem tartattam, csak azóta, 
mi,;ta ezen vádak felmerülnek. 

Nem szólok a népiskolai tanítói kinevezé-
sekről, mert hiszen e tekintetben először igen 
sok helyen az állami iskola létesítésénél létre-
jött megállapodás köt, másfelől talán senki 
sem vonja kétségbe, hogy ott rendesen tény-
leg a lakosság felekezeti megoszlásához alkal-
mazkodunk, (Helyeslés.) amit nem egy minden-
kor követendő elvnek, hanem a kormányzati 
okosság egy parancsának tekintek, és e rész-
ben igen kevésszer, az állami tanítóknak 
6000-et elérő számához képest alig 3—4 eset-
ben fordultak elő jobbról is, balról is pana-
szok, hogy ezek a viszonyok nem vétettek 
kellőkép tekintetbe, amely panaszokat azután 
alkalomadtán és a lehetőség szerint orvosiunk, 
természetesen nem úgy, hogy egy érdemes 
tanítót helyéről elcsapunk, csupán azért, mert 
az ő felekezeti hovatartozósága iránt panasz 
emeltetik, ha működése ellen nincs panasz, 
hanem, hogy üresedés eseté a iparkodunk az 
egyensúlyt helyreállítani. A népiskolákról tehát 
nem szólok. 

A főiskoláknál a dolog így áll: főiskolai 
kinevezés történt én alattam 16. Ebből katho-
likus 9, vagyis 56'6%, protestáns 6, azaz 
37'5°/o. Mivel az ország katholikus lakosságá-
nak száma 59'6°/o, a katholikus kinevezett fő-
iskolai tanárok arány számi 3° o-kal alatta áll 
a katholikus lakosság országos számarányának, 

a protestáns tanároknak számaránya pedig 
15'5°/o-kal felette áll. (Felkiáltások jobbfelől: 
És ezek panaszkodnak !) 

Szmrecsányi György: Ez rosszhiszeműség, 
Bánffyáda! (Zaj.) Bánffy heccelte. (Zaj. Elnök 
csenget ) 

Gr. Apponyi Albert vallás- és közokta-
tásügyi miniszter: A középiskolai kinevezé-
seimnél, ahol csak az új kinevezést veszem, 
nem az áthelyezéseket, 93 középiskolai tanár 
neveztetett ki általam. Ebből volt 48 katho-
likus, vagyis 51'62°/o, a lakosság százalék-
arányán 8% -kai alatta maradt; protestáns 
volt 35, vagyis 37'6%, a lakosság százalékán 
15-63%-kal felül. (Zaj. Halljuk! Halljuk!) 
Zsidó vallású tanárt kineveztem 11-et, szintén 
az országos átlagon valami 5%-kal felül. 

Nem szívesen tárom e dolgokat ilyen alak-
ban a Ház elé, de lia frázisokkal megtámad-
nak, kötelességem, hogy a frázisokkal szembe 
a tényt állítsam. (Élénk éljenzés és taps.) 

A felső leányiskoláknál és a polgári iskolai 
kinevezéseknél egyedül állt elő az eset, hogy 
a kinevezett katholikusok számaránya nagyobb, 
mint az országos számarány. T. i. a kinevezett 
29 felsőbb leányiskolái tanerő közül 21 volt 
katholikus, tehát 70%, ami 10-65%-kal felette 
áll az országos népességi számaránynak, hat 
pedig protestáns, ami 2%-kai alatta áll az 
országos számaránynak. A polgári iskoláknál 
a dolog úgy áll, hogy 166 kinevezésből 115 
esett katholikus vallásra, ami 8%-kai több, 
mint az országos népességi számarány, 40 
pedig protestánsra, ami szintén 2Vo-kal több, 
mint az országos népességi számarány. A tanító-
képezdei és polgári iskolai tanítóképezdei ki-
nevezéseknél pedig mindössze öt kinevezés tör-
tént, ezek közül 3 katholikus, 2 református. 
Az elemi iskolai tanítónő- és tanítóképző-
intézetekhez kineveztetett 22 tanerő, ezek 
közül 12 római katholikus, 8 protestáns, 2 
pedig izraelita. 

Ezeket a számokat a t. képviselőház elé 
terjesztem, nem úgy, mint hogyha azt monda-
nám, hogy ennek mindig így kell lenni ; nem 
úgy, mint hogyha én szavatosságot vállalnék 
azért, hogy ezek az arányok mindig meg 
fognak maradni ; ezek talán jövő évben más-
kép fognak alakulni, aszerint, hogy az arra 
való emberek milyen felekezethez tartoznak ; 
(Helyeslés és taps) csak annak bizonyítására, 
— bocsánat a kifejezésért — hogy milyen 
frivol játékot űznek azok, (Igaz! Ügy van! 
Taps.) akik nem tudván a dolgokat, csupán 
azért, mert szupponálják, ilyen vádakkal akar-
nak a közoktatási kormány tárgyilagossága 
ellen bizalmatlanságot gerjeszteni; ezek, azt 
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hiszem, megérdem'ik ezt a megszégyenülést, 
amelyet ezzel nekik szereztem. (Élénk helyes-
lés és taps.) 

Egyet azonban rektifikálnom kell minapi 
állításomból ; úgy a t. képviselő úrnak egy 
állítását, mint az én beszédemből egy árnya-
latot ki kell igazítanom. T. képviselőtársam 
arra hivatkozott, hogy a sárospataki közép-
iskola felé egy szerzetesrendű tanár bekerült 
a kassai fankerülethez főigazgatónak. Nem 
Sárospatakról, hanem Máramarosszigetről van 
5zó. En azt mondtam, hogy csak helycsere 
történt, hogy nem Szegedre, hanem Kassára 
neveztetett ki a főigazgató és azt hoztam fel 
a helycsere indokául, hogy a kassai tankerület-
ben kevesebb a protestáns tanintézetek száma, 
mint a szegedi tankerületben. Ez nem áll : 
nem ez volt az indok, hanem az indok az volt, 
hogy a kassai tankerületben, azokban az inté-
zetekben, amelyek a tankerületi főigazgatónak 
vezetése és rendelkezése alatt állanak, hogy 
ott azoknak nagyobb része katholikus intézet, 
holott a szegedi tankerületi főigazgató közvetlen 
vezetése és rendelkezése alatt álló, általa igaz-
gatott tanintézetek közül csak három katholikus 
és tíz állami gimnázium van. 

Ebből a szempontból tartoltam célszerűnek, 
hogy Szegedre világi tankerületi főigazgató 
helyeztessék és Kassára, ahol hét katholikus 
gimnázium van, öt államival szemben, szerzetes-
rendű tankerületi főigazgató. Mert méltóztassék o o 
meggondolni, hogy a tankerületi főigazgató 
alkalmazásának súlypontja azokban az intéze-
tekben rejlik, amelyek vezetése alatt állanak. 
Egészen más az autonóm protestáns gimnáziumok 
viszonya és helyzete a tankerületi főigazgató-
val szemben, mint az autonómiával most még 
eddig fel nem ruházott egyházaké, és mint a 
községi és államiaké. Az autonóm protestáns 
és görög keleti gimnáziumokkal szemben a tan-
kerületi főigazgató csak állami felügyeletet 
gyakorol, tehát felügyel afelett, hogy a 
törvények megtartassanak ; ennek a missziónak 
teljesítésénél valóban a felekezeti szempont 
alig jöhet tekintetben, holott katholikus 
gimnáziumokkal szemben a tankerületi főigaz-
gató a vezetésnek és rendelkezésnek a jogával 
bír, úgy, hogy addig, míg ez az állapot fennáll, 
a tankerületi főigazgatónak, ha itt egyáltalában 
felekezeti szempont tekintetbe jöhet, ezekre az 
intézetekre való tekintettel kell kiszemeltetnie, 
amelyekkel szemben neki egészen más hatás-
köre és jogköre van, -mint az autonómiával 
felruházott egyházak intézeteivel szemben. 
(Helyeslés.) 

Végül, t. képviselőtársam a keresztény-szo-
ciális tevékenységről beszélt. Én, t. képviselő-
ház, korántsem azonosítom a szociális tevékeny-

séget a szociális pártalakulással, akár keresz-
tény-szociális, akár ilyen jelző nélküli szociális 
tevékenység legyen. Én most foglalkozom azzal, 
ámbár a zavaros politikai idők tárca S el i mun-
kámat sok tekintetben megakasztották, hogy a 
tanítóképzőknek tantervében a tanítók szociális 
kiképzésére nagyobb súly helyeztessék, (Élénk 
helyeslés és taps.) hogy azok abba bevezettes-
senek, hogy a népet az ő szociális bajaiban, a 
létért való küzdelemben vezethessék, irányít-
hassák. (Élénk helyeslés.) És hogyha akármelyik 
egyháznak tanítótestülete ugyanebben az irány-
ban halad, akár katholikus, akár protestáns, 
akár görög keleti tanítótestület, hogy szociális 
tevékenységre akarja képesíteni és buzdítani a 
tanítókat, úgy ez részemről csak rokonszenvre 
találhat. (Élénk helyeslés.) 

Ha pedig az keletkeznék, amit t. képviselő-
társam mond, hogy a keresztény-szociális tevé-
kenység csak, hogy úgy mondjam, leple annak, 
hogy a keletkezőfélben lévő keresztény-szociális 
vagy más párt korteseiül avattassanak fel a 
tanítók, erre csak az a válaszom : azt, hogy a 
tanítóságnak bármely része, mint testület, akár-
milyen pártpolitika szolgálatába szerveztessék 
bele, megenged íetőnek nem tartom, (Helyeslés.) 
nem is fognám megengedni; az egyes tanító-
val szemben pedig, valamint a vezetésem alatt 
álló minisztériumban műkő lő valamennyi kö-
zeggel szemben álláspontomat a politikai moz-
galmak tekintetében világosan megjelöltem 
mindjárt kormányvállalásom első heteiben, amely 
időpont összeesett az országos választásokkal, 
amidőn az összes tanügyi hatóságokhoz és 
alkalmazottakhoz a következő körlevelet in-
téztem (olvassa): 

„A képviselőválasztási mozgalmakra való 
tekintettel felhívom a Cím figyelmét a kor-
mánynak azon elhatározott akaratára, hogy az 
összes honpolgároknak, tehát az állami alkal-
mazottaknak is törvényes politikai szabadságát 
mindenkivel szemben megóvja. A Címnek tehát 
felelősség mellett lelkére kötöm, hogy közvetlen 
alárendeltjeivel szemben a politikai befolyáso-
lás minden cselekményétől gondosan tartóz-
kodjék, azok politikai meggyőződésének és 
nézetnyilvánításának szabadságát semmiben se 
korlátozza (Tetszés.) és csupán a törvény, a 
hivatali kötelesség és tisztesség és az államhoz 
való hűség áítal szabott korlátok megtartása 
fölött őrködjék, valamint afölött is, hogy 
alárendeltjei közül senki hivatali hatalmával 
a többi honpolgárok szabadságának korlátozá-
sára vissza ne éljen." (Élénk éljenzés:) 

Ez az az irányadó elv, amelynek gyakorlatilag 
érvényt szereztem, mindjárt hivatalba lépésem 
alkalmával. Ez az az elv, amelyet követni 
fogok tanítók és egyéb, az én vezetésem alatt 
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álló állami és nem állami alkalmazottak sza-
badságával és szabadságának etikai korlátaival 
szemben. (Általános élénk helyeslés.) 

Már most a t. képviselő úr minden többit 
összegező azon kérdésére nézve, hogy mit 
szándékozom tehát tenni a megzavart feleke-
zeti béke helyreállítása végett, az a válaszom, 
hogy mivel én úgy tartom, hogy az én kul-
tuszpolitikám a felekezeti béke megzavarására 
semmiféle okot nem szolgáltat, miután én 
úgy vagyok lelkemben meggyőződve, hogy 
teljes lelkiismeretességgel teljesítem egy pari-
tásos állam miniszterének állásához kötött 
azon kötelességet, hogy mindenkinek egyenlő 
mértékkel mérjek, mindenkivel szemben teljes 
elfogulatlanságot tanúsítsak, hogy az 1848-iki 
törvényhozás hagyományait felébresszem, (Élénk 
éljenzés a báloldalon.) felébresszem azokkal 
szemben, akik éveken át a hatalom birtokában 
voltak és az 1848 : XX. t.-cikk végrehajtására 
egy lépést sem tettek (Szűnni nem akaró 
lelkes taps a Ház minden oldalán.) és most 
elég vakmerőek arra, (Élénk félkiáltások a 
jobboldalon : Zsilinszky Mihály ! Halljuk ! Hall-
juk!) hogy ellenem, aki miniszterségének első 
heteiben kezeimbe vettem és ernyedetlenül 
folytatom és folytatni fogom az 1848 : XX. 
t.-cikk végrehajtását és érvényesítését minden-
kivel szemben, mindenkinek javára, mondom, 
akik elég vakmerőek arra, hogy ilyen múlttal 
megterhelve ellenem, aki így járok el, agitál-
nak, (Hosszantartó lelkes éljenzés és taps.) én 
igenis csendesen, igen nyugodtan, minden ide-
gesség, minden apprehenzívitás nélkül, bízva 
minden felekezet hozzátartozói nagy többsé-
gének méltányossági érzésében, józanságában, 
hazafiságában, haladni fogok tovább azon az 
úton, amelyre léptem. (Szűnni nem akaró 
általános éljenzés és taps.) 

Remélem, hogy a tények ereje, a tények 
világa győzedelmeskedni fog a konkolyhintés 
minden kísérletével szemben (Általános helyes-
lés.) és hogy a felekezeti békének, amely 
megzavarva nincsen, megzavarása nem fog 
sikerülni azoknak, akik ettől a fegyvertől sem 
riadnak vissza, hogy az ő politikai céljai-
kat elérhessék. (Szűnni nem akaró általános 
élénk éljenzés és taps. A szónokot tömegesen 
üdvözlik.) 

— A z I r g a l o m h á z a , melybe valláskülönbség 
nélkül fölvétetnek a gyógyíthatatlan betegek, 
azzal a kéréssel fordul a közönséghez, kegyes-
kedjék a karácsony alkalmából e szánandókról is 
megemlékezni. A könyörületes szeretet számukra 
szintén karácsonyfát fog fölállítani. A könyör-
adományokat Budapest, III. ker., az irgalomházi 
főnökséghez kérjük küldeni. 

A tanult ember és a nép. 
(Levelek egy fiatal paphoz.) 

Irta: Gaal Mózes. 

III. 
Látod a föld nélkül szűkölködők baját, meg-

érted s részvét támad a szívedben. Mélyebb és 
igazabb részvét, mint azoké, akik könyvekből 
böngészett adatokkal dolgoznak, vagy napon-
ként meg-megújuló szóbeszédből ismerik. Neked 
együtt kell érezned a föld nélkül szűkölködőkkel, 
akik baromi erős munkát végeznek csak azért, 
hogy a betevő falatjuk meglegyen. 

A nyomorúságnak közvetlen szemlélete meg 
fogja nyitni a szívedet. Nem fogod csupán azt 
latolgatni, hogy a meglevő bajnak mi volt az 
oka, hanem azon is gondolkodol, hogy a meg-
levő bajon miképen lehetne segíteni. Ez utóbbi 
fontosahb, mint az előbbi, bár a kiindulásnak 
föltétlenül az előbbiből kell történnie. Az okok 
a következők : a kisbirtokok száma az utóbbi 
harminc esztendőben csökkent, a lakosok száma 
nagyon szaporodott ; amily örvendetes ez utóbbi 
jelenség, annál elszomorítóbb az előbbi. A kis-
és középbirtokok tönkrejutásának is volt oka : 
a mezőgazdaság fejlődése nagyon lassú volt, 
megrögzött szokások állották sokszor útját cél-
szerű újításoknak, a belterjes, intenzív gazdál-
kodás nem tört útat eléggé, a régi elvek szerint 
művelt föld termőképessége nem fokozódhatott, 
pedig a terhek s az igények fokozódtak. A ter-
hek egy részét az államháztartás nagy szük-
ségletei rótták az egyes lakosokra, a kultúrával 
együtt fejlődő nagyobb igények önként állottak 
elő követeléseikkel. Ezúttal úgy kell velük 
szembenéznünk, mint tényekkel. 

Ha te a szószékre lépsz, szívedben a leg-
nemesebb szándék van, s beszélsz a te néped-
hez a régi jó idők egyszerűségéről viseletben, 
szokásokban, mulatságukban, házias erényeikben : 
jó és üdvös dolgot cselekszel, de egy pillanatig 
sem ringathatod magadat abban a hitben, hogy 
az égető bajon segítettél, mert vájjon a termé-
szetben van-e visszatérés ? A megizmosodott, 
elkérgesed tt fából lehet-e hajlékony csemete? 
Visszatér-e a faggyúgyertyához az, aki ismeri 
a petroleumot, aki látott gáz- meg villanyvilá-
gítást ? Jár-e ismét otromba, nehéz csizmában 
az, aki a könnyű cipőt megismerte ? Ez tehát 
nem lesz orvosság, mert ezt a mi betegünk 
nem veszi be, gyönge szer, a megromlott er-
kölcsi gyomor nem érzi meg hatását. Beszélj 
nekik a szószéken, a ház előtt, a műhelyben, a 
mezőn az erős, közös munkáról. Tanítsd meg 
őket arra, hogy a világon levő minden hala-
dásnak a munka a forrása, s értesd meg velők, 
hogy azok, akik azt mondják, hogy Isten majd 
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megsegíti őket, tegyék hozzá : Isten áldása, a 
munkának jutalma. E tömérdek világ nem 
egyéb, mint millió meg millió kisebb-nagyobb 
műhely, amelyekben a munkának megszámlál-
hatatlan fajtája folyik. Csak ismernünk kell a 
munkának fajtáit. Az emberek milliói arra tö-
rekszenek, hogy meglegyen a mindennapi ke-
nyerük. Mivelhogy a föld munka nélkül nem 
ad kenyeret, hát meg kell művelni; az élet 
mindennapi szükségéhez való holmik maguktól 
nem készülnek el, tehát meg kell készíteni; 
élvezeteink újabb meg újabb munkának a for-
rásai ; az emberi társadalmak rendjének fönn-
tartása: munkának a for rasa | az emberi lélek 
fejlesztése : munkaforrás ; az egészség fönntar-
tása : munkaforrás ; szenvedélyeink kielégítése : 
munkaforrás ; érzelmünk világának szüksége szin-
tén munkaforrás. S mert ez így van: minden-
kinek dolgoznia kell. Emberi elme el nem kép-
zelheti, hogy jöjjön idő, mikor dolgozni nem 
kell a mindennapi kenyérért. 

Ez az örökség maradt reánk s ezt az örök-
séget hagyjuk gyermekeinkre mindaddig, míg 
egy ember lesz a föld hátán. 

Szinte hallom a választ, melyet száz meg 
száz ember torka kiált féléd: „Egyebet sem 
teszünk, uram, mint dolgozunk ! Arra felelj, 
hogy a sok munka árán miért nem tudunk 
megélni ? Miért nines rajtunk Isten áldása, ha 
a munka jutalma: istenáldás. Erre felelj meg!" 

Ezt vártam. Ez az a kérdés, melynek egész 
súlyát éreznie kell a gondolkozó embernek. Mily 
könnyű volna reá a felelet, ha olyanok hány-
torgatnák föl, akik nem dolgoznak komolyan 
és kitartással s akik keresetük javarészét arra 
fordítják, hogy torkuk állandóan nedves legyen, 
vagy hívságos kívánságaikat betöltsék ; ámde 
azok is mondják, akik józan elmével és becsü-
letes lélekkel dolgoztak s mégsem látják mun-
kájuk eredményét. Vájjon az ilyen emberek 
hisznek-e nekem, ha azt mondom, hogy legye-
nek türelemmel, előbb-utóbb meglesz az ered-
mény? Megvígasztalja-e őket a hitnek igéje, 
hogy jutalmukat elnyerik a másvilágon ? 

Ugy érzem, hogy nem hisznek ? látom előre, 
hogy keserűen mosolyognak s a fejüket csó-
válják. 

A tapasztalat keserűsége kételkedésre tanítja 
az embert s a kételkedés zárt ajtó a türelemre 
buzdító szó előtt. 

Igenis, a szükségét érzem, hogy megmondjam, 
ami igazság gyanánt a szívemen fekszik : olyan 
embernek, aki becsületesen dolgozik, aki kitar-
tással dolgozik: nem szabad éheznie. 

S ha vájjon éhezik-e? Lehetséges-e, hogy 
éhezzék a munkásember? Aki reggel kezébe 
veszi az ő mesterségének a szerszámát s akkor 
teszi le kezéből, mikor már a hold is feljött 

az égre: nem szerezhet-e annyit, hogy abból 
megéljen ? 

IJgy gondolom, hogy ez még Magyarországon 
sem lehetséges. De ha úgy volna mégis, akkor 
én, a nép lelkének vezetője, azt mondanám: 
„Atyámfia, vedd magadhoz mesterségednek szer-
számát s menj el olyan országba, ahol munkád 
után megélhetsz, mert nyilvánvaló dolog, hogy 
annak, aki dolgozik : hajlék kell, ruházat kell, 
táplálék kell." Es az ilyennek nem mondanám 
azt, hogy maradj itt, nyomorogj tovább, éhezzél 
tovább, mert erre nekem nem volna lelkem, 
mert én akkor nem volnék igazságos ember, 
pedig annak, aki a nép lelkét vezeti, igazságos-
nak kell lennie. 

Ámde nézzük meg jól azt, aki becsületes 
munkája árán sem tud megélni. Vizsgáljuk a 
terhet, amely vállát nyomja s hahogy ezen a 
terhen az állam könnyíthet, úgy az állam köte-
lessége, hogy könnyítsen ; ha a társadalom közös 
erővel könnyíthet, úgy a társadalom kötelessége, 
hogy könnyítsen rajta. Ha az állam azokon a 
becsületesen és kitartással dolgozókon, akik 
munkájuk árán megélni nem tudnak, segíteni 
nem tud, akkor mélyen gyökerezik a baj s 
komoly megrázkódások csíráját hordja méhében. 
Akkor az orvosság távol áll az egyes ember 
tehetségétől, de orvosságnak kell lennie, csak 
kutatni, csak keresni kell csüggedetlenül. Ke-
resnie kell azoknak is, akik a milliók sorsának 
intézését tartják a kezükben. Az államhatalom 
egész súlyával kell a becsületesen és kitartással 
dolgozók megélhetését lehetővé tennie, mert 
ennek az államhatalomnak a nép boldogítása 
lehet egyetlen célja. 

A társadalom közös munkájára várna az a 
föladat, hogy az államhatalomnak ezirányú 
működését minden erejéből támogassa, mert 
saját erejének az erősítéséről vagy megrontá-
sáról van szó. Amely társadalom részekre tago-
lódva, külön érdekeket szolgálva egymással 
ellentétes irányban igyekszik fejlődni : az magá-
ban hordja s folyton érleli a pusztulásnak a 
magvát. 

A mi társadalmunk, vagyis a magyar földön 
élő milliók összessége legfőképen ebben a nya-
valyában sínylődik. Ezért nem tömörül sem 
faji értelemben, sem közgazdasági célokért együtt 
lelkesülve ; ezért nincs bennünk kellő érzék 
aziránt, hogy közös bajoknak lássuk azt a bajt, 
amely a társadalom egyik rétegét sújtja. A gyári 
munkás csak a maga nyomorúságát lát ja; a 
kisiparost csak a maga baja érdekli ; a kis-
kereskedő csak a maga üzleti mizériáit latol-
gatja ; a kisbirtokos nem lát egyebet a maga 
terheinél; a tisztviselők szintén csak a maguk 
sorsának nehézségeit beszélik meg értekezletei-
ken. íme, ebben a társadalmi széttagoltságban, 
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melvet föltétlenül a kultúra fejlesztett ki s tett 
egymással ellentétessé : csaknem lehetetlen a 
közösség érzetének ható ereje. Küzdőfeleket lá-
tunk mindenütt s az ellenség is, a küzdőfél is 
egy és ugyanabból a társadalomból telik ki. 

Pedig a közösség érzete szülheti csak azt az 
erőt, amely orvoslását megleli a bajoknak. Azok 
a föld nélkül szűkölködők, azok a kisgazdák, 
akik becsületesen és kitartóan dolgoznak, necsak 
a panaszban, hanem a munkában is legyenek 
közösek. Erejüket, amely szétforgácsolva parányi 
munkát végezhet, tegyék egy erőssé s célul 
tűzzék ki, hogy egymással és egymásért, közös 
mindnyájuk javáért dolgoznak. És ez nem 
cifra, henye szólásmód, minőtől hemzseg ez 
a mi korunk. Ez megvalósítható minden köz-
ségben, hol józan ész és összetartás van. Semmi 
egyébre nincs szükség, csak erre a kettőre. 

A józan ész képessé teszi őket, hogy meg-
lássák, megértsék : mi szolgál javukra ; az össze-
tartás képessé teszi őket, hogy minden akadályt 
elhárítsanak az útból. Mert bizony mondom én 
s vallom sok esztendő óta, hogy hazánknak 
igen számos vidéke van, melynek természeti 
kincsét ma sem aknáztuk ki. Elhaladunk oly 
helyeken, hol milliók vannak a föld gyomrában, 
letarolunk erdőket, melyek évtizedekig eltart-
hatnának ugyanannyi tízezer embert; parlagon 
hagyunk olyan földeket, amelyek, ha kellő magot 
vetnénk beléje, új és gazdag forrását nyitnák 
meg a megélhetésnek. 

Az olyan nép, amely tud és akar dolgozni, 
nem veszhet el ; az olyan nép, amely álmokat 
kerget, szenvedélyeinek rabságában sínylődik : 
megváltását hiába várja. Nem jöhet soha el 
olyan idő, mikor munka és verejték nélkül 
minden teremtett lénynek megadják a minden-
napi kenyeret. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
— A líai'smegyei Általános Tanítóegye-

sület nov. 20-án tartotta évi közgyűlését Léván, 
dr. Hámos Péter kir. tanf. díszelnök, 7 4 egye-
sületi tag, a lévai tanítóképző tanárai, az ösz-
szes növendékek és szépszámú tanügybarát 
részvételével . Végit István elnök magyarlelkű, 
szép beszéddel üdvözölte a díszelnököt, a meg-
je lent tfigokat és vendégeket. Köveskúthy 
Jenő, képzőintézeti igazgató szép és tanulságos 
előadásával megmutatta,- hogyan lehet a kotta 
szerinti énektanítással a népiskolában legköny-
ny ebben eredményt elérni. Krick Jenő tanár a 
népiskolai kézügyességi oktatásra adott utasítá-
sokat érdekes előadásában. Egyúttal bemutatta 
a képzőintézet növendékeinek az ő vezetése 
alatt készült remek slöjd-munkáit is. A tanító-
ság élénk figyelemmel hallgatta vég ig mindkét 

előadást s valamennyien kedvet kapva a slöjd-
munkálatoknak a bemutatott mód szerinti taní-
tásához, elhatározták, hogy a közgyűlés keresse 
meg a kir. tanfelügyelőséget e g y a vakáció folya-
mán Léván létesítendő slöjd-tanfolyama kiesz-
közlésére, me ly tanfolyam előadója Krick Jenő, 
képzőint. tanár legyen. Boócz Oszkár áll. tanító-
nak egy Léván, a tanítók fiai részére föláll ítandó 
internátus létes í tésére vonatkozó indítványához 
az elnök abbeli véleményét fűzte, hogy ez akcióba 
be kellene a szomszédos H o n t megyét is v o n n i 
s hogy a lé tes í tendő internátus „Bars- és Hont-
megye i Tanítók Háza" címet viselné. A köz-
gyűlés az egész javaslatot e lvben elfogadta s azt 
konkrét javaslattétel végett a választmányhoz 
áttenni határozta. Gyűlés után társasebéd volt. 

— Hontvármegye Általános Tanítóegye-
s ü l e t e Ipolyságon, a városháza tanácstermében 
tartotta t isztúj í tó rendes közgyűlését . E lnökké 
egyhangúlag Tóth Aladár, ipolyszakállasi tanító , 
alelnökké pedig Nedeczky Ferenc, hontszántói 
tanító választatott meg. Jegyzők lettek : Bankó 
János, apátmaróti áll. ig.-tanító és Ettenberger 
Sándor, pereszlényi tanító, pénztáros pedig Kiss 
Lajos, ipolysági tanító. A tisztikar többi tagjai 
megmaradtak. Végül megválasztotta a közgyűlés 
az egyesület 12 tagból álló választmányát is. A 
távozó elnöknek és tisztikarnak jegyzőkönyvi 
el ismerését és köszönetét nyi lvánította a köz-
gyűlés . Ezután kiküldetett egy n é g y tagból álló 
vizsgálóbizottság Schlesinger Lajos ipolysági 
tanító elnöklete alatt, mely bizottságnak feladata : 
a számadások, a pénztár, az alapítványok és a 
segélyalap fölülvizsgálása. Legközelebbi közgyűlés 
a tavaszon lesz. Az elnökség indítványára táv-
iratban üdvözölte a közgyűlés Appony i minisztert. 

KÖNYVESHÁZ. 
Költök és hősök. (Három irodalomtörténeti ta-

nulmány. Irta Beöthy Zsolt. A Magyar Könyvtár 
500 - ik száma.) E három tanulmány mindenike 
egy-egy korszaknak mesterien megrajzolt képe. 
Az irodalomtörténet-írásnak ez a módja, hol már 
a történelem területére lép az író, a legnehezebb, 
a legkényesebb, a legveszedelmesebb. Éles szem, 
mé lyen járó kutató elme szükséges ahhoz, h o g y 
a késő kor gyermeke azokból a szálakból, melye-
ket a történelem, az irodalom, a monda hagyot t 
ránk, megszőjje, megteremtse azt a-világot, mely-
nek emberei régen megszűntek érezni, vágyakozni, 
cselekedni. Pedig ezt a régi v i lágot úgy kell 
megteremteni, h o g y az olvasó a kor gyermekénok 
képzelje magát, olvasásközben lelkesedjék mind-
azokért, melyekért az illető kor gyermekei lel-
kesedtek, összeszoruljon az ökle mindazon sérel-
mek miatt, mik a korszak gyermekeinek le lkét 
fölháborították. Ha a korszak élethű, bele lehet 
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állítani a történelem, vagy irodalom nagy embe-
reit, bele lehet állítani a népet, s mi, késő kor 
szülöttei, igazán fogjuk mértékelni, megbecsülni 
és megvetni előbbi korok embereit. Beöthy első 
tanulmányának címe : A magyar irodalom a mo-
hácsi csatában. A mohácsi vész okait jól ismer-
jük. Beöthy ezeket az okokat mesteri kézzel 
csoportosítja. Szinte magunk előtt látunk egy 
hatalmas, megásott sírtömeget, mely fölé a 
végzet rettenetes karja ellenállhatatlan erővel 
taszítja a magyarságot. Itt, a mohácsi vér-
mezőn, a sír szélén találkoznak egymással az 
akkori magyar irodalom legjellegzetesebb kép-
viselői : Ráskai Gáspár, ki széphistóriát írt, Perényi 
Ferenc, kit a reneszánsz szelleme hatott át, Sztárai 
Mihály, most szerzetes, később híres reformátor 
és Vásárhelyi András, szintén szerzetes, a közép-
kori vallásos lírának utolsó képviselője. Mintha 
a sors keze avatkozott volna be, mintha út-
mutatást akart volna adni, mintha a jövőt 
akarta volna jelezni egy felsőbb hatalom : a ta-
laját vesztett reneszánsznak, a középkori Mária-
himnuszoknak költői, Perényi és Vásárhelyi el-
véreznek a csatában, hogy helyüket az életben 
és irodalomban az új szellemvilág képviselői, 
Sztárai és Ráskai foglalják el. Ezt a képet, ezt a 
jelenetet csak a kor lelkétől áthatott művészi 
szem láthatta meg. A második értekezés a kuruc-
világ költészetéről szól. A sorok közül kihallat-
szik a kardok csengése, a paripák dobogása, a 
diadalmas kuruc vezérek elbizakodott hangja, 
majd változik a kép, szinte hallja az embert, a 
keserű panaszt, a kétségbeesést, hogy végre a 
fejedelem kibujdosása után, egy sóhajtásba vesszen 
a fájdalom. A harmadik értekezés, illetőleg elmél-
kedés Kazinczy fogságát rajzolja ; a költő, az újító, 
a vezér jelentőségét és helyét állapítja meg iro-
dalmunkban. A második és harmadik értekezés 
egyes pontjain talán lehetne vitatkozni, de a nyelv, 
az irodalmi nyelv itt is teljesen Beöthy hatal-
mában van. A füzet ára 30 fill. 

Az énektanítás vezérkönyve. (Énektanárok, 
néptanítók és tanítónövendékek számára. Irta: 
Köveskuti Jenó, áll. tanítóképző-intézeti igazgató. 
Lampel R. kiadása. Ara 1 korona.) E könyv, 
mely helyesen csupán a népiskolai énektanítás 
vezérkönyve, folytatása a tavaly megjelent „Az 
énektanítás módszertana" címűnek. Köveskuti 
tárgyát a gyakorlatban megerősödött szakember 
biztosságával kezeli. Kezdi a hang és zenei hang 
közötti különbségen, folytatja a zenei hang jegyé-
nek kissé rövid úton ismertetésével, a hangsúly-
lyal, az ütenyezéssel stb. Az ütenyzésben új dolog, 
hogy a le- és fölfelé való kézmozdulatot veszi 
egy ütésnek, ami, szerinte, megkönnyebbíti a 
negyedértékű hangnak nyolcadokra való fölosztá-
sát, ami lehet, hogy úgy van, ámbár nem sokkal 
később a tizenhatod értékű hangoknál mégis kény-

telen lesz a gyermek ugyanazt a műveletet végre-
hajtani, melytől előbb meg akarta kímélni őt. 
Fokozatos haladással építi föl az első, majd a 
második trachordot, alkalmas olvasó- és hang-
találó gyakorlatokkal fejleszti a gyermek éneklési 
készségét. A kis énekesek ízlését műveli a kü-
lönböző hangerősségi árnyalatok gyakorlásával, 
mit nem lehet elég korán elkezdeni a növendé-
kekkel. Az esetleges (a módosított) hangokat a 
létra fokaihoz hasonló rajzzal érzékíti meg, szá-
mos hangtaláló gyakorlattal kísérve ; megmagj'a-
rázza és fölépítteti a lágy hangsort ; de hogy miért 
hanglétra a kemény és miért hangsor a lágy hang-
sor, azt igazán nem értem ; hanglétra csöppet sem 
magyaros, sem nem más jelentőségű kifejezés, 
mint hangsor. Sorra veszi ezután az 1 — 4 kereszt 
és bé előjegyzésig menő kemény és lágy hang-
sorokat, és a magyar dal leggyakoribb ritmusait, 
és ezzel a népiskola anyagát ki is merítette. Az 
persze más kérdés, hogy a népiskolában van-e 
egyáltalán szükség a külünfele hangnemekre, mi-
dőn a tanító a gyermek csekély hangterjedelme 
miatt úg3"is kényszerítve van részint a magasra, 
részint a mélyebbre menő hangok miatt a dalo-
kat és gyakorlatokat transponálva énekeltetni. 
Részemről elégnek tartom, ha egy hangnemben 
biztosan tud énekelni, mert a fődolog nem az, 
hogy ismerjen nyolc hangnemet, hanem az, hogy 
tudjon tisztán énekelni. De ezt csak mellesleg 
említem meg. Határozottan kifogásolom azonban 
azt, hogy a szerző már itt, a legelemibb fokon, 
az internacionális technikus-terminusokat akarja 
megismertetni a gyermekkel, holott e szűk kör-
ben. melyben a népiskola mozog, erre semmi 
szükség sincsen, s lévén a népiskola határozottan 
nemzeti iskola, föltétlenül tilos is. Ezek igen jól 
kifejezhetők magyarul is, pl. pausa = hallgatójel, 
szünetelőjel, p = halkan, f = erősen stb. A szerző 
eleget akar tenni úgy az abszolút, mint a szol-
mizáló módszer híveinek, ámbár, mint „Módszer-
tanában" kimondja, eredményt csupán az utób-
bitól vár. Lehetett volna annyi bátorsága, hogy 
meggyőződése mellett nyiltan föllépjen s egy tel-
jes szolmizáló módszerű vezérkönyvet bocsátott 
volna közre. Műve végén utasítást ad az ifjúsági 
vagy népénekkart szervező tanítónak a basszus-
hangjegyek ismertetésére. A könyvet számos jó 
tulajdonsága igen használható eszközzé teszi a 
tanító kezében, és ezért ajánlom úgy a tanítók-
nak, mint a tanítójelölteknek, mint olyat, mely 
a tanítást rendszeressé, a haladást biztossá, a 
tanulást élvezetessé teszi. Szente Pál. 

Egyetemes irodalomtörténet. Kétségtelen, hogy 
az általános műveltség legfontosabb alkotórésze 
az irodalom ismerete, mert minden művészet 
között az irodalom hatása a legközvetlenebb és 
leggyümölcsözőbb. De természetes, hogy nagyon 
hiányos annak az irodalmi műveltsege, aki c-tik 
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a maga hazájának irodalmát ismeri, akármilyen 
jól is. Sőt nem is ismerheti jól a külföldi iro-
dalmak ismerete nélkül, hiszen a legfontosabb 
irányok kiindulópontjait, a legfontosabb hatások 
eredetét nem láthatja. Tágabb látókört, elfogulat-
lanabb ítélőképességet csak az szerezhet magának, 
aki át tudja tekinteni az egész világ irodalmának 
főbb eszméit, korszakait, Es ezért van szüksége 
minden művelt embernek, legelsősorban az iro-
dalommal egész életén át foglalkozó tanítónak 
egy könyvre, mely ez óriási anyag áttekintését 
megadja neki. Ez a könyv a,?. Egyetemes irodalom-
történet, melyet a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter támogatásával a Franklin-Társulat acl ki, 
Heinrich Gusztáv szerkesztésében. A vállalat öt 
nagy kötetben lesz teljes, első kötete az ókori 
és keleti népek, a második a román népek, a 
most megjelent harmadik kötet a kelták és ger-
mánok irodalmával foglalkozik. E kötet nagy 
részét Heinrich Gusztáv és Petz Gedeon, a ger-
mán irodalmak legkiválóbb magyar ismerői írták, 
de munkatársaik is valamennyien becsülettel áll-
ják meg helyüket. Ezt a kötetet különösen érde-
kessé teszi számunkra, hogy a német irodalom 
évszázadokon át nagy hatással volt a mienkre s 
annak sok jelenségét igazán nem érthetjük meg 
a német ismerete nélkül. A könyvet világos, nép-
szerű és épen nem tudóskodó hangja élvezetes 
olvasmánnyá teszi. Ara félbőrkötésben 2 0 korona. 

Néptanítók Zsebnaptára. Az Ember János tan-
felügyelő által szerkesztett Néptanítók Zsebnap-
tára megjelent az 1 9 0 7 / 1908-ik évre. A tanítót 
és iskolát érdeklő minden fontosabb dolog meg-
található e naptárban s a szerkesztő különös 
tekintettel volt a fizetésrendezés folytán beállott 
változásokra. Az erős gyakorlati érzékkel szer-
kesztett naptár ára 1 korona 20 fillér, bérmen-
tes küldéssel 1 korona 30 fillér. Kiadta az Athe-
naeum. (Budapest, Rákóczi-út 54.) 

Hasznos könyvek gyűjtő cím alatt egyszerre 
több könyv jelent meg az Athenaeum kiadásában. 
A mindennapi életben szükséges könyvek ezek : 
Onügyvéd (útmutató, a hatóságokhoz benyújtandó 
kérvénymintákkal, összeállította Hojtás Ödön). 
Az önszámólás művészete (útmutató a biztos szá-
molásban, összeállította Yárkonyi Mihály). Társas-
játékok kézikönyve (írta Halász Dezső). Házi cuk-
rászat (összeállította Lukács Sándor budapesti 
cukrász). SzaKácskönyv (háztartási és mosókönyv 
függelékkel, írta Győri Mariska). Arany házi-
kincstár (tudnivalók tárháza a háztartás, egész-
seg és szépségápolás köréből, összeállít .itta Győriné 
Lukács Mariska). Sakk-abc (vezérfonal a sakkjáték 
megtanulásához, írta Márki l i tván). Altalános 
magyar levelező (útmutató a leggyakrabban elő-
forduló mindenfele levelezésben, szerkesztette 
Gerő Viktor). Magyar felköszöntők könyve (szer-
kesztette Széplaki Ede). Egy-egy könyv ára 60 fill. 

Imakönyv. í r t a : Hock János kőbányai plébá-
nos. Hock újabb imakönyvének előszavában meg-
jegyzi , hogy nincs szebb imádságoskönyv az Isten 
után epedő szívnél. Azért könyve nem akarja 
helyettesíteni a lélek fölbuzdulását, hanem csupán 
irányt akar szabni az üdvösség keresésében, Hock 
e kitűzött irányt imakönyvével teljesen megvaló-
sította. A vallásos élet minden megnyilvánulásá-
ban szivet nemesítő imákat nyújt az ájtatos ol-
vasónak. Egyszerű és mégis szép nyelvénél fogva 
valószínűleg teljesen ki fogja szorítani azokat az 
imakönyveket, melyek idegen nyelvekből fordítva, 
sokszor telve magyartalanságokkal, kerülnek a 
hívők kezeibe. Hock könyvének díszes kiállítása 
és magyaros ornamentikája a kiadó Athenaeum-
nak dicséretére válik. 

Ajz államsegély-kérvények szerkesztése és föl-
szerélése című művet, melynek ismertetésével 
lapunk 48. számában foglalkoztunk, a vallás-
és közokt. m. kir. miniszter f. évi november hó 
7-én 123.341. sz. körrendeletével valamennyi 
kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelőségi kirendelt-
ségnek figyelmébe ajánlotta, azzal, hogy „ha a 
tanfelügyelő úr azt tapasztalná, hogy az iskola-
székeknél tájékozatlanság mutatkozik e tekintet-
ben, figyelmeztetheti az iskolaszékeket, hogy a 
jelzett füzetben részletes útmutatást találnak. „A 
füzet a szerzőnél, Pacséry Károly sopronvármegyei 
kir. tanfelügyelőnél, 1 koronának póstautalvanyon 
való beküldésével, Sopronban bérmentes küldéssel 
kapható. 

Imák. (Iskolai és magánhasználatra. Irta : 
Tóth Lajos, jánosfalvi állami tanító és ev. ref. 
hitoktató. Ara 20 fillér. Kapható: a szerzőnél.) 
Ha új imakönyvet veszünk a kezünkbe meg-
bírálás végett, több kérdés merül föl előttünk. 
Alkalmasok-e az új imák arra, hogy a szívben 
levő áhítatot kifejezzék vagy kepesek-e arra, 
hogy áhítatot ébresszenek, aztán azt vizsgáljuk 
meg, magyarosak-e, költőiek-e. Tóth Lajos kis 
füzetéről bátran állíthatjuk, hogy megfelel cé l -
jának. A benue levő imák alkalmasok arra, h o g y 
gyermekeinkkel megtanultassuk őket ; rövidek, 
magyarosak, kifejezők. Egyet len kifogás esik 
ellenük, hogy nem mindig költőiek. Gyermekeink 
a kis füzetben minden alkalomra megtalálják a 
megfelelő imát. Ajánlhatjuk különösen reformá-
tus vidéken lakó tanítóink figyelmébe. 

Hóvirágok cím alatt a kisded Jézus tisztele-
tére szolgáló imákat ós ájtatossági gyakorlatokat 
kis könyvecskében összegyűjtötte P. Soós István, 
karmelita. A csinos kiállítású könyvet, mely tó t 
nyelven is megjelent, a karmelita-zárda(VI. Huba u . 
12.) 60 fillérért árusítja. Ugyanott 1 — 2 0 fillér-
ért karácsonyi és más alkalmi szent képecskék 
is megrendelhetők. 
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SZÉPIRODALOM. 
Átok. 

Átok ül terajtad, nemzetem, 
Átok rajtad, vakság lelkeden. 
Másutt immár delelőn a nap, 
S nálad még a hajnal sem hasad. 

Körülötted éj és mély vadon, 
Okulni se tudsz a multakon, 
Dehogy nézed földi javadat! 
Csak emészted, rontod magadat. 

Sok kicsiség szörnyen feltüzel, 
S ami nagy, az alig érdekel. 
A hazának vére egyre foly, 
De te azért — áldomásozol! 

Ellenséged tengermódra nő: 
Majd elbánik vélök a jövő! 
Boldogítóbb gyönyör most neked, 
Ha tulajdon fajtád ölheted. 

Körülötted rémes pusztulás, 
Üres pajta, tar föld, puszta ház, 
S a sivatag, messze ugaron 
Magyar közöny, fakó unalom... 

Ki bitangol ősi telkeden? 
Más az úr ott, te csak idegen. 
Utlan úton sűrű éjszaka, — 
Csak barangolsz s nem találsz haza! 

Endrödi Sándor. 

Kleiniiiaiiii és Andriskó. 
írta : Móra István. 

I. 
Egy pesti megbízott tanító volt a napokban 

nálunk, akinek az édesapjával együtt szolgál-
tam valamikor odalent, mikor én voltam ilyen 
bajuszkás legényfiú, amilyen Kátai Pista most, 
és az ő édesapja volt ilyen hajahullajtó sorban, 
amibe engem idő és gond egyaránt kevert. 

Anyó a nagyja fiúkkal átment Pestre, téli-
kabátokat asszentálni ; a kicsik Maris komman-
dója alatt a levelet söprögették össze a kert-
ben, én pedig fűtögettem idebent és penzumo-
kat javítgattam. 

Rápörölök a fiúra, mikor megmondja, hogy 
ki s kicsoda : 

— Most köllött elsőbb meglátogatnod, te 
bagnóc, én az első éjszaka tenálatok háltam, 
mikor odakerültem. Vesd le a felöltődet. Gyere, 
hadd nézlek. 

A legényfiú feleletén érzett az igazság: 
— Féltem, hogy bátyám se olyan már, mint 

mikor még engem a térdire vett, úgy bíztatott : 
gyí te lovam, Kolozsvárra ! . . . Azt hittem, 
megpestiesedett. 

— Hát olyan vagyok, amilyen voltam, hanem 
a térdemre már nem ültetnélek, ebadta, a ló is 
megroskadna alattad, hála Istennek . . . Hát 
édesapádék ? 

— Hála Istennek, megvannak. Édesapámnak 
jobb kedve van, mint azelőtt. 

— N o ? 
— Három bátyám már ember, két néném 

asszony, Pösze még hajadon, én meg, ihol ilyen 
„se kint, se bent" pesti tanító vagyok. Édes-
anyánk most is olyan piros, mint a rózsa, 
olyan szelíd, mint a galamb, csak a lábai 
fájnak sokat. 

— Sokat is talpalt, míg heteteket fölis-
tápolt . . . 

— Sokat. Es csak talpal most is. Végképp 
nincs vérében az ülés, a pihenés. 

— No jó. Maradj egy kicsit magad, nénéd 
a nagyja népnek télikabátot vásárol odaát, — 
a malacbanda kint van a kertben. Megnézem, 
mit csinál? 

Szivart hozatok és bort. Azért megyek ki. 
A lámpát meggyújtom magam. Maris meg-
hozza hamar a bort is, a szivart is. Bemuta-
tom a legénynek: 

— Ez a nagy felkiáltójel a Marisunk. Másod-
éves a képzőben . . . 
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Kínálja Maris a bort, kínálja a szivart, 
azzal kimén vissza, a kertbe. Kátai Pista 
pedig se rágyújtani nem akar, se koeintani az 
én bíztatásomra se. Maris visszamén még a 
kertbe. 

— Nem vagy dohányos ? — veszem föl a szót. 
— Nem. 
— Sose is voltál? 
— Voltam, de letettem róla. 

Inni se ittál otthon ? 
— Ittam, de Pesten nem iszok. 
— Árt? 
— Nem az ártásért, hanem azért, hogy föl-

fogadtam. 
— Kinek, te? 
— Magamnak . . . Negyven forint a fize-

tésem, felit elíizetem lakásért . . . 
— Ketten laknátok, jobb volna, mi ? 
•— Nem, mert tanulok is . . . Azért is jöt-

tem, hogy bátyám ha könyveket adhatna 
kölcsön. 

— Gilt. Aztán hol kosztolsz ? 
— Harminc krajcárért jó ebédet adnak néhol. 
— Hát vacsorát ? 
— Veszek, amit-azt, nem vagyok nagyétü. 
— Nono. Hol lakol? 
— A Tisza Kálmán-téren. 
— Hol tanítasz? 
— A Rozmaring-utcában, a harmadik C-t. 
— Ertem. A szülőföldismertetést régi divat 

itt olyanra bízni, aki képpel se sokat fordult 
még Budapest felé. 

— Készülök minden órára. Rajzolnom meg 
gyerekség. 

— Jó ember az igazgatód ? 
— Jó ember . . . 
— No, Isten éltesse! Kocints hát az egész-

ségére. 
— Nem kocintok, bátyám. Nem iszom, mon-

dom. Az igazgatóm meg igazán jó ember. 
— Nono. 
— Azért erősítem, mert bátyám az előbb 

elmosolyodott. 
— Hm. 
— Volt már esetem, amikor láttam, hogy 

igazán jó ember. 
— Eseted is volt már, te jövevény ? 
— Nem épen a magam esetem, inkább 

két gyereké, a Kleinmanné meg az Andriskóé. 
De az én esetem is lehetett volna. 

— Szépnevü két gyereket mondtál, tudom 
a falutokban nincs mása. 

— Nincs. De rossz gyerek mindenütt van. 
Az én ötvenkilencem közt ez a kettő volt a 
megmondható rossz. 

— Ha voltak, akkor már nincsenek. Kima-
radtak, mi? 

— Dehogy maradtak, csak nem járnak. 

— N o ? 
— Ami rendetlenség, haszontalanság az osz-

tályomban megesett, valamennyinek ez a két 
gyerek volt a szerkesztője : • Kleinmann és 
Andriskó. Sok volna mindent ujjra szedni, 
hanem ezek igazán nem voltak jó gyerekek. 
S én föltettem, hogy nem nyugszok, míg a 
lelkükre nem tapintok szép szerrel, szeretettel. 
Néha meg is sunyta magát az én két vásot-
tam és nekem a lelkem is örült, mikor szelí-
dülésüket láttam. 

— Jól mondtad az előbb. Sunyiság volt . . . 
— Az, de nem tudtam, se hinni a rosszat 

nem szeretem. Hanem hát, egy este inasisko-
lában helyettesítettem, — igazán jó volt az a 
váratlan forint a hónap vége felé — s ahogy 
hazafelé tartok, egy szűk utcai nagy bolond ház 
oszlopos kapuszögletéből felémsíránkozik valami 
gyerekhang: „két krajcárt, bácsi, két krajcárt 
legyen szíves egy darabka kenyérre." 

— És te szíves lettél ? 
— Volt egy-két krajcárom még, magam 

meg forintot kerestem, kotorásztam a nadrá-
gom zsebiben. S akkor valaki megállt mögöt-
tem rágyújtani és a gyújtója világánál látom 
ám, hogy az én Kleinmannom és Andriskóm 
kucorog az oszlopszurdékban. Kézenfogtam őket : 
gyertek ki fiaim, a kocsiútra. Ejnye, ejnye, 
ha valaki így meglátna ! . . . Van tinéktek 
tisztes, jó ruhátok, amiben az iskolába i'ártok, 
micsoda maskarába öltöztetek ? 

— Kleinmann felelt siránkozva : 
— Nagy fiúk minket elcsábítottak, kérem, 

azok küldtek pénzt kérni, a ruhát is azok 
adták . . . Meg akartak minket ők verni, ha 
nem hozunk pénzt. A ruhánk is ott van 
őnáluk. 

— Hol? 
— Andriskó belekapaszkodott a kezembe, 

úgy könyörgött: 
— A grundon kérem, a grandon. 
— Micsoda grundon ? 
— A Szövetség-utcában, ahol a kőmívesek 

nem dolgoznak . . . De sose többet, sohase 
többet, tanító bácsi, csak a ruhánkat elkér-
jük 

Kleinmann másikfelől rángatta a kezemet : 
—1 Csak a ruhánkat most "fölvesszük, más-

szor sohase nem többet . . . Tíz perc, aztán 
tessék a rendőrt odaküldeni . . . Vigyék be 
azokat a nagy csirkefogókat . . . 

— Te persze eleresztetted őket, úgy-e? — 
mosolygok Kátai Pistára. 

— El. Ha megbicsakolják magukat, csak 
nem vonszolhatom őket utca mulatságára. 
Hanem a tíz percet ugyancsak nem vártam, 
szóltam a legelső rendőrposztnak, hogv ilyen 
és ilyen alakok tanyáznak a grundon, azon 
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a szövetség-utcai telken, ahol a kőmívesek nem 
dolgoznak, — jó lenne a bandát szétrebben-
tem . . . A rendőr végig-végignézett rajtam, 
megpödröttekacki bajszát és rámszólt keményen, 
hogy ne vicceljek, mert majd ő is viccel . . . Az 
egész Szövetség-utcában se grund nincs, se 
épülő ház . . . 

II. 
Bejöttek az aprók. Kátai Pista mind néven 

szólította az én cseprőimet : 
— Szervusz Jánoska, gyere ide. Miska, ejnye 

de izzadt vagy ! 
— Mert lovaztunk. 
— Te, Katóka, te is lovaztál? 
— En voltam a kocsis. 
Megszólalok én is : 
— Agyon is rúgtatok valahány üres virág-

cserepet, tudom. 
— Nem, édesapám, Maris mind fölrakta őket 

a vakablakba. 
— Jól tette. Csak menjetek ki hozzá a 

konyhára, mossátok meg a kezeteket, oszt 
uzsonnázzatok, mert elfelejtették a nagy játék-
ban azt is. 

Aztán vendégemhez fordultam: 
— Ejnye, ejnye . . . De kijátszott az a két 

kis zsiványpalánta. 
— Ez még csak a preludium volt, bátyám. 
— Hogyhogy? 
— Azt hittem, az én két fiam el se jön 

másnap iskolába, vagy ha eljön, olyan jámbor 
lesz, mint a cseppentett tej. És az első óra 
közben Kleinmann — csak úgy véletlenül — 
lerántotta a szolgáné kiflis-zsemlyés kosarát a 
székrül s Andriskó segített a süteményt föl-
szedni, kapván oszt a fáradságáért két tegnapi 
zsemlyét. Az egyiket Kleinmannak adta. És 
Kleinmann, ahogy beért az iskolaszobába, el-
kezdett a zsemlyével futballozni. Nem vette 
észre, hogy én már odabent vagyok, a szekrény-
ben teszek-veszek. A nagy ricsajra odamék 
hozzá :,ejnye, te Kleinmann, mit csináltál? 

— Én kérem ? Semmit. Csak a zsemlyém 
leesett . . . 

— Láttam, hé . . . Mond csak, fiam, elfe-
lejtetted már a tegnap estét ? 

— É n ? Mit tetszik ezzel akarni? 
— Majd Andriskó megmondja. Hol is lát-

talak én titeket az este, Andriskó? 
Andriskó a hónaalá vette körülharapdosott 

zsemlyéjét : 
— Kérem, én otthon voltam egész este. 

Tessék a házmestert megkérdezni, meg a 
mamát . . . 

Megállítom Kátai Pistát: 
— Oszt egyiket se verted pofon? Mert én 

ha száz újság kicíkkez is aztán, fölképelem 
vala a te két akadék kölyködet. 

A megbízott tanító a könyökömre tette 
izmos kezét: 

— Bátyám se cselekedte volna azt. Mert 
nézze, Kleinmannak anyja nincs régen, Andris-
kónak meg apja se volt soha. 

Ez ifjúember szeretete megkapott: 
— Igazságod van. Hát aztán ? 
— Hát aztán, amikor a Kleinmann apját 

elhívattam, az is azt mondta, amit az Andriskó 
édesanyja, hogy az ő gyermeke otthon volt. 
Andriskó mángolni segített a mosóban, Klein-
mann a háziúrék vágottfáját kosarazta a pin-
cébe . . . De ez se az igazi esetem még. 

— No hallod, érdemes volna már az eddigit 
is megírni. 

— A folytatást én már meg is írtam, — 
mondta vendégem szinte szótagolva s amint 
vizsga szemmel az aícába néztem, láttam, hogy 
ránc vetődik le-föl a homlokán és a további 
szavát rövidre fogta, mintha olvasná: 

— Szerdai nap volt, tudom. A protestánsok-
nak is, az izraelitáknak is, a katholikusoknak 
is hittani órájuk tizenkettőtől egyig. Az izraeli-
tákat le kellett vezetnem a földszintre ; a 
protestánsokat az első emeletre ; a katholiku-
sok az osztályba várták a tisztelendőt, de az 
első emeleti harmadik osztályos katholikusok 
is az enyimekkel tanulják a tízparancsot, azok 
meg jöttek fölfelé. Az első lépcsőfordulónál 
Kleinmann visszaszökött a lentvaló katholiku-
sokkal és Andriskót elgáncsolta a gangon . . . 
A ribillióra fölszaladtam a mi emeletünkre. 
Andriskó a földön vonszolgott : meghalok, meg-
halok . . . Csendesszavú ember vagyok más-
kép, hanem most végigsivítottam a gangon : 
minden teremtett lélek takarodjék be az osz-
tályba ! Nincs itt semmi csoda ! Megnéztem a 
gyereket, hát ott is nyaklott a lába, ahol 
csukló nincs. 

— Mit csináltál, édes gyerekem? 
— Csak elestem, tanító bácsi, csak vegyen föl. 
Valamelyik lappangó akkor jött a pervátá-

ról, rászólt a tehetetlenre : 
— Mindenki látta, hogy a Kleinmann gán-

csolt el . . . 
Az osztály is azt zümmögte : Kléinmann, 

Kleinmann, a Kleinmann. 
Én pedig fölvettem Andriskót, hogy a törött 

lába a kezemszárán feküdjön, úgy vettem föl, 
úgy vittem le az igazgatói irodába. Onnan 
telefonáltunk a mentőkért, ott írtam meg, amit 
tudtam. Andriskót bevitték a kórházba, a jelen-
tés bement az ügyosztályba, igazgatóm azt 
mondta, hogy jól van, csak máskor leig kísér-
jem a gyermekeket, ('sz most is azt cseleked-
tem . . .) 

— És Kleinmannt kikérdezte ? — tuda-
kolom én. 
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— Kerestük, de nem találtuk. Se az izraelita 
hitoktató úr esernyőjét nem találtuk. Azután 
hívattuk a Kleinmann édesapját, el is jött és 
háromféle istennyilával üttetett bennünket, 
amért a fiát elvadítottuk az iskolától. Most az 
haza í>e mer már menni, pedig az olyan jó 
gyerek, akár a világ. Az Andriskó édesanyja 
hívatlan is eljött. Bepöröl. Kárát keresi rajtam, 
amért a gyerekére nem vigyáztam. No, de 
hála Istennek, elmúlt ez az égzengés is. Andris-
kot a kórházban meg is nyíriák, meg is gyó-
gyították s a szeretet tisztájában jött el isko-
lába. Ügy örültem neki, mint édesapám, édes-
anyám nekem megörülne, ha látna. 

— Isten hozott, édes gyerekem. Hogy vagy? 
— Csak a lábam még lebeg egy kicsit . . . 
Kézinél fogva vezettem a padjába. Ö meg 

sántikált és mosolygott. Elmondtam örömemet 
a tanítótestületnek, a tanítónőink még meg is 
csókolták a kis sántát . . . Kapott cukrot is, 
krajcárt is . . . De nem soká tartott a jóság, 
se a dicsőség. Valamelyik nap elbeszélgettünk 
az utcán egy velembeli megbízottal, mikor már 
a gyerekek szétmentek. Kezet fogtunk, elvál-
tunk és én valahogy a Rákóczi-útra tévedtem 
vacsorát vásárlani. Megvettem, amit vettem s  
ahogy kiléptem a bolt ajtaján, mint a villám-
lás, úgy szaladt az én Andriskóm a villanyos 
után, belefogódzott az ütközőjébe az első csen-
desedénél, aztán lovagolt, míg csak láttam. 
Hanem liuncút szeme lehet, futtában is meg-
láthatott, mert azóta nem volt iskolában ez se, 
Andriskó. Jelentjük, irkáljuk, "egyik sincs, 
nem jön. 

Megmarkoltam a vendég nem tudom melyik 
kezét : 

— Sajnálod, hogy nem járnak? Van tán 
eszed . . . Mi? 

— Fá j a lelkemnek, hogy veszendőbe kerül-
nek . . . És tán jobban, hogy nem tudtam a 
szívükre tenni a kezemet . . . 

III. 
Hazajött anyó is, a nagyja fiaink is haza-

jöttek : 
— G-yertek, gyertek ! 
Kátai Pista nem hisz a szeminek, hogy ez 

a szálas három katonának való már mind a mi 
fiúnk. 

— Ez pedig így van. Amit mondani akarok, 
az meg úgv legyen. Nézted jó előbb a köny-
veket, hát most már nézzétek, keressetek neked-
valót. Vacsorára meg itt maradsz. 

Az ők barátkozásuk alatt mondtam oszt 
anyónak magunk közt, amit mondtam kint a 
konyhán : 

— Ládd, édes aranyom, ezt a fiút éhségre, 
szomjúságra fogta a megélni nem való fizetése 

és ennek az ifjú embernek aimyi szeretet lako-
zik a szívében, hogy én fölmelegedtem nála. 
Ha van itthon levelezőlapunk, írok az apjának 
itt a konyhán. Megírom neki, hogy jó fia 
van . . . Ember fia van . . . 

Hogy mért nyomorogtatják, — azt nem 
írhatom meg. Babilon fele papirosa kellene 
ahhoz. Az is kevés volna tán . . . 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. ~ 
* Székelyek a költők dalaiban. A székelyek-

nek nem lehet panaszuk a költőkre. Nincs tán 
a világon népfaj, melynek neve annyiszor zen-
dült volna meg a költők lantján, mint a szé-
kelyé, de nincs is tán népfaj, melynek élete 
küzdelmesebb, viszontagságosabb lett volna. Szó-
val : a székely bőségesen szolgáltatott anyagot a 
költőknek, miközben az elszegényedés, szinte az 
elzüllés lejtőjére jutott. A beszterczei Székely 
társaságnak jutot t eszébe a kitűnő gondolat, 
hogy egy könyvben kiadja javát ama költemé-
nyeknek, melyek a székelyekről szólanak. Nem 
azért, hogy a székelyek hiúságát legyezgesse, 
hanem azért, hogy igaz mivoltuk öntudatára 
ébréssze, egyben a könyv jövedelmével hazafias 
celt szolgáljon. Ez a derék társaság neljány ezer 
koronát gyűjtött össze egy Beszterczéu felállí-
tandó székely iparostanonc-otthon létesítésére: 
ezt az alapot van hivatva gyarapítani a könyv 
jövedelme is. Havadi Mihály Gábor tanító, a 
beszterczei Székely társaság titkára, nagy gonddal 
gyűjtötte össze a székelyekre vonatkozó költe-
ményeket s a kiadásra a Franklin-társulat vállal-
kozott. Régi és újabb költőink színe javával 
találkozik majd az olvasó az érdekes könyvben, 
melyhez előszót Benedek Elek írt. A könyv 
ára fűzve 2, díszkötésben 3 korona lesz. Az 
előfizetési pénzek december végéig a beszterczei 
Székely társasághoz küldendők. 

* Kont Ignác. Vagy huszonöt évvel ezelőtt 
Kont Ignác tanár búcsút vett Magyarországtól, 
miután itt nem kapott tanári állást. Francia-
országban megbecsülték a magyar tanár tudo-
mányát, ott katedrába ültették s azóta Kont 
Ignác jóformán egyebet sem tesz, mint szóban 
és írásban ismerteti a magyar irodalmat. H o g y 
a francia közönség valamennyire ismeri a mi 
régi és újabb íróinkat, az főképen ennek a 
derék magyar-zsidó tanárnak az érdeme. A párisi 
egyetem irodalmi fakultásán évről-évre előadá-
sokat tart a magyar irodalom köréből. Ebben 
az évben három kollégiumban ismerteti a magyar 
irodalmat és nyelvet. Egyik a mult század 
drámai müveit fejtegeti, a másik szemelvényes 
olvasmányokat dolgoz föl ugyanebből a körből, 
a harmadik az elemi magyar nyelvtannal foglal-
kozik. í g y fizet Kont Ignác azért, hogy annak 
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idején (a szabadelvű érában) nem juto t t az ő 
számára egy darabka kenyér. 

* Értesítés. Tisztelettel értesítem azon kar-
társaimat, akik „Egy tanévre való Iskolai 
Beszédek" című munkám iránt érdeklődnek, 
hogy e köte t megjelenése a nyomdai nehézségek 
miatt pár hetet késik ugyan, de karácsonyra 
okvetlen készen lesï s a megrendelőknek szét-
küldetik. Előfizetni még mindig lehet, 2 koroná-
val. Nagyvárad, 1907 nov. 27. Vaday József, 
közs. isk. igazgató. 

* A Protestáns Zeneközlöny minden hóban 
kétszer jelenik meg Sárospatakon, havonként 
egyszer hangjegymelléklettel. A kótamelléklet-
nek három rovata van, ú. m. orgona, énekkar, 
iskola. Tehát fedezi a szellemi szükségletét nem-
csak a kántor-orgonistának, hanem karvezetőnek 
és tanítónak is. 

* A Kor. Az év elején „A Kor" címmel 
egy havonként kétszer megjelenő képes folyó 
irat indult el a magyar folyóiratok rögös útján. 
A szerkesztő neve (Kogutovicz Károly dr.) meg 
lehetősen ismeretlen. Én pedig két hétről két 
hétre növekedő gyönyörűséggel figyelem : mire 
képes e g y ismeretlen vagy alig ismert nevű 
ember. Ez a Kogutovicz talpig ember lehet 

• (személyesen nem ismerem) : emellett tanúskodik 
az ő folyóirata. A tudomány népszerűsítését s 
bár nem hirdeti, úgy látszik, az ízlés nemesíté-
sét is tűzte ki célul és én kéretlenül, tehát annál 
szívesebben tehetek arról tanúságot, hogy a 
szerkesztő a vállalt munkát becsülettel végzi. A 
mai léha, üzérkedő világban szokatlan je lenség 
ez a folyóirat, mely a megtestesült szoliditás 
jótékony hatását teszi az olvasóra. Finom papír-
járól szinte ránk mosolyognak a művészi kivi-
telű, ritka nagy gonddal nyomott képek (foto-
gráfiák és festmények másolatai) s e tekintet-
ben előkelő képeslapji#nk is példát vehetnének 
tőle. A tudomány minden ágának népsze. űsítését jól 
megírt cikkekkel s művéíz i kivitelű képek egész 
sorával szolgálja, s amellc.t tért nyit a szép- és 
az ifjúsági irodaloinr k is. Különösen a hazai és 
idegen föld ismertetésére fordít nagy gondot s 
e tekintetben valóságos kultúrmissziót teljesít. 
Bátran merem ajánlani olvasóimnak : kérjenek 
mutatványszámot A Kor-ból, bizonnyal mindenki 
igazolja az én lelkes ajánlásomat. Az iskolai 
tanításnak hamarosan értékesebb munkatársat 
nem tudnék említeni. A Kor előfizetési ára: 
egész évre 16 korona. A regény és ifjúsági 
melléklet — igen ügyesen — könyvalakban van 
hozzáfűzve. Szerkesztősége és kiadóhivatal : Buda-
pest, V., Kudolf-rakpart 8. 0>- e J 

* Tanügy i lapszemle. A Népnevelők Lapjában 
(22. sz.) Kalász Benedek érdekesen ismerteti a 
fővárosi tanítók fizetésének fejlődését a 17. szá-
zadtól napjainkig. A hunyadmegyei román nem-

zetiségű tanítókról Dénes Károly kir. tanfelügyelő 
utánjárása kiderítette, hogy Janku sírjának meg-
koszorúzásában ártatlanok. Ebből az alkalomból 
a Nemzeti Iskola (46. sz.) a tanítói szellem föl-
szabadítására és megerősítésére a tanítói kamarák 
fölállítását sürgeti. Kollányi Ödön a katonák 
elemi ismeretekre való oktatásának föladatát al-
tisztek helyett hivatásos tanítókra óhajtja bízni. 
A Néptanodában ( 3 6 — 3 7 . sz.) Barcsai József 
a gyermektanulmányozás fölkarolására buzdítja a 
tanítóságot. A Család és Iskolában (18. sz.) Bépay 
Dániel a teljes mondatban való feleltetést ítéli el. 
A Hevesmegyei Tanügy (11. sz.) közli Heves 
megye közigazgatási bizottságánák a tankötele-
zettség teljesítésének ellenőrzésére vonatkozólag 
kiadott rendeletét. Ezenkívül az olvasás-írás taní-
tására tanmenetet állított össze az első osztály 
számára fonomimikai alapon Kozma és társai 
„Első könyvem" című ABC-jéhez. A Polgári 
Iskolai Közlöny (16. sz.) ismerteti a pozsonyi 
áll. polg. iskolának azt a berendezését, mellyel 
lehetővé akarja tenni a természetrajznak biológiai 
alapon nyugvó tanítását, (szk.) 

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

Kinevezte : Lázár János vezendi gör. kath. 
el. isk. tanítót a laczfalui áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Kontsek Márta oki. tanítónőt a briesz-
tyai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Erenits 
Stanisa oki. tanítót a mozsori közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Zecha Irma oki. óvónőt a nagy-
almási áll. óvóhoz óvónővé ; Andrásofszky 
Margit oki. tanítónőt a forraynagyiratosi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Gregus István oki. tanítót 
a hódmezővásárhely-tanyai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Berzaneszku Dunei Areti oki. tanító-
nőt a teregovai áll. el. isk.-hoz r. tanítónőve ; 
Sztodola Lujza oki. óvónőt a mezővári áll. óvóhoz 
óvónővé; Peth'iné Farkas Erzsébet.oki. óvónőt a 
kolozskarai áll. óvóhoz óvónővé ; Paulovits Mar-
git oki. óvónőt a sóslaki áll. óvóhoz óvónővé ; 
Grega Ilona oki. tanítónőt a kisbaczoni áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Petneházi Paula oki. 
tanítónőt a nagybánya-blidári áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; özv. Janiga Vincéné oki. tanítónőt 
a beregszászi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Ilijevity Pál oki. tanítót a szefkerini köz-, el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Sturcz Sarolta oki. tanító-
nőt az igazfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Vinter Gusztáv oki. tanítót a pankotai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Münstermann Ernő oki. 
tanítót a lapusnyaki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Román László oki. tanítót a kővárremetei áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Schreiber 
Gizella kolozskarai áll. óvónőt a kolozsvár-monos-
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torúti áll. óvóhoz másodóvónőül ; Gregorovits 
László briesztyai áll. el. isk. tanítót a tótprónai 
áll. el. isk.-hoz ; Tóháty Ilona muraszombati áll. 
óvónőt a kolozsvári paputcai milleniumi áll. 
óvóhoz másodóvónőül ; Pircsy János nagybányai 
áll. el. isk. tanítót a nagynyíresi álL el. i sk-hoz; 
Smehil János tótprónai áll. el. isk. tanítót a 
perháti áll. el. isk.-hoz ; Nagy Róza mezővári 
áll óvónőt a muraszombati áll. óvóhoz ; Faur 
Tivadar sistaroveczi áll. el. isk. tanítót a kővár-
remetei áll. el. isk.-hoz; ifj. Láng Mihály arad-
vármegyei kir. segédtanfelügyelőt a nyitravár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez ; Cseisler Ilona 
rahói áll. óvónőt a szentleányfalvi áll. óvóhoz ; 
Salamonné Bartha Józsa szentleányfalvi áll. 
óvónőt a rahói áll óvóhoz. j 

Nyugdíjat utalványozott : Weiss Gábor 
pécsi izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1020 K-t; Agrima József szegedi elaggott kir. 
ker. börtöntanítónak évi 1480 K-t; Buhsa 
András hidvég-lügeti munkaképtelen gör. kel. 
el. isk. tanítónak évi 600 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A , 
K. K. Szt-JIárton. A tanítók által haszonélvezett 

földek után kirótt egyenes állami adók viselése tekin-
tetében a volt m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság 
kimondotta, hogy az ág. ev. és ev. ref. hitközségek 
tanítói által fizetés fejében haszonélvezett földek után 
járó egyenes adókat a kincstárral szemben az egyház-
községek mint telekkönyvi tulajdonosok tartoznak 
fizetni, még abban az esetben is, ha a tanítók ezen 
adók fizetésére magánjogi természetű szerződés értel-
mében kötelezték magukat. Ezen utóbbi esetben azon-
ban módjában áll a hitközségnek — amint a kir. 
kincstárt kielégítette — a kifizetett összeget a tanítótól 
behajtani. A róm. és gör. kath. tanítók a használt 
földek után kirótt egyenes állami adókat sajátjukból 
kötelesek megfizetni, mert a kath. hívekre azok akarata 
vagy megegyezése ellenére új terheket róni jogszerűen 
nem lehet. Oly döntvény tehát, aminőről ön kérde-
zősködik, nincsen. — Többeknek. Az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 4. §-ában említett személyi pótlék él-
nyeréséért a tanítónak folyamodnia nem szükséges. 
Voi.atkozó javaslatot annak idején a közigazgatási 
bizottság "és a kir. tanfelügyelő fogja hivatalból meg-
tenni. Hitfelekezeti intézeteknél az illetékes egyházi 
főhatóság véleménye is kikérendő. — Sz. B. Lupény. 
1. Az áh. el. isk. igazgatói pótlék az új törvény értel-
mében nyugdíjigény-jogosultsággal bír. 2. E pótléknak 
a nyugdíjba való beszámíthatása céljából még folya-
modnia sem kell, csak egyszerűen a pótlékról jelentést 
kell tennie. — K. P. Vári. Az áll. el. isk. igazgatói 
pótlék megállapításánál àz új törvény értelmében a 
tanerők számába az áll. óvónő nem számíttatik be. — 
Külföldi. Az 1891. évi XV. t.-c.-ben biztosított ked-
vezmény alapján próbáljon folyamodni. Azt, hogy a 
kérelem meghallgatásra talál-e, előre nem tudhatjuk. 
Valószínű azonban, hogy az ottani kivételes helyzetet 
az illető körök kellően mérlegelni fogják. A kérvényt 
közvetlenül a min.-nál nyújtsa be. A végzendő tananyag 
felől az illető intézet igazgatósága adhat tájékoztatást. — 
?i. I. Hőlak. A magániskolái tanítók nyugdíjigényének 
az 1907. évi XXVI1. t.-c.-ben megállapított minimum 
erejéig leendő biztosításának ügye ez év folyamán 

tárgyalás alá kerül. Most tehát e kérdésben pozitív 
választ nem adhatunk. — Kezdő. A 8376/1893. sz. a. 
kiadott körrendelettel kimondatott ugyan, hogy mi-
után az ismétlő-iskolázás épúgy kötelező, mint az elemi 
oktatás, melynek tehát amaz kiegészítő részét képezi, 
kétségtelen tehát, hogy a 30 f-es nyugdíjintézeti járu-
lékokat az ismétlő-tankötelesek is tartoznak fizetni, 
ha az illető tanító tagja az orsz. tanítói nyugdíjinté-
zetnek. Ez a rendelet azonban 67.338/1896. sz. a. oda 
módosíttatott, hogy a szóbanlevő járulékok 1896/7. 
tanévtől kezdve csakis a mindennapi tankötelesektől 
szedendők. Ennek folyományaképp a gazdasági ismétlő-
iskolai Utasítás 34. §-ában kimondatott, hogy a gazda-
sági ismétlő-iskolai tanulók a tanítói nyugdíjintézeti 
30 f-es járulékot nem fizetik. — E. K. Sárd. A fizetés-
kiegészítési és korpótlék-államsegélyt f. évi július hó 
1-től kezdve visszamenőleg csak abban az esetben 
kaphatják meg, ha a kérvényt a f. kezelési év 
végéig, vagyis 1908. évi március hó 31-ig érdemlege-
sen elintézik. Ha ezen idő elteltével adja be az 
iskolafenntartó folyamodványát, az 1897. évi XX. 
t.-c. rendelkezései értelmében az államsegélyt legföl-
jebb 1908. év elejétől folyósítja a minisztérium. — 
Olvasóinknak. Több esetben előfordult, hogy a hoz-
zánk intézett kérdésekre adott válaszaink kellő címzés 
hiánya miatt visszaérkeztek. Nehogy ezen eset ismét-
lődjék, fölkéljük t. olvasóinkat, hogy leveleikben a 
község nevét olvashatóan szíveskedjenek kiírni s egy-
úttal közöljék az utolsó póstát és a vármegyét. — 
T. M. Az 1876. évi VI. t.-c. 30. §-a alapján a közig, járási 
közegek egyebek között kötelesek arra is felügyelni, 
hogy a tanköteles gyermekek iskolába járjanak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Apponyi Albert gróf dísztagsága. A 

mármarosmegyei általános tanítóegyesület Apponyi 
Albert grófnál tisztelgett, hogy átnyújtsa neki a 
dísziagsági oklevelet. Somló Bertalan elnök üd-
vözölte a min sztert, aki szíves szavakban mon-
dott köszönetet a kitüntetésért. 

— Az állami tanítók Apponyinak. A Magyar-
országi Állami Tanítók Orsz. Egyesülete augusztusi 
közgyűlésén Apponyi minisztert tiszteleti tagjául 
választotta meg. Az erről szóló díszoklevelet dec.  
7-én délelőtt adja át az állami tanítók küldött-
sége Havas Pál elnök vezetése mellett. Az idő 
rövidsége miatt a küldöttségbe ez úton hívja meg 
az elnökség a tanítókat s kéri, hogy abban minél 
számosabban vegyenek részt. A jelentkézesekBartha 
Pál főtitkárhoz (Kispest) intézendők. Gyülekezés 
7 én reggel 9 órakor az „Orientu-ben (Rákóczi-út). 
A remek kiállítású díszoklevél Bauer Soma új-
pesti rajztanár munkája. Egyszersmind fölkéri az 
elnökség a tanítókat, hogy a még künnlevő gyűjtő-
íveket adományaikkal együtt rendeltetésük helyére 
juttatni szíveskedjenek. 

— Salamon Ottó. A pedagógiának mély 
gyás/.a van. Salamon Ottó, a világhírű nääs-i  
(Svédország) szlöjd-tanítóképző-intézet megala-
pítója s igazgatója, 58 éves korában örök nyuga-
lomra tért. Méltó, hogy áii is letegyük ravatalára 
a kegyelet koszorúját. Salamon Ottó Gotenburg-
ban született s tanulmányainak befejeztével 
Nääs-be került, mint egyik rokonának jószágigaz-
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gatója. Szívét itt annyira megragadta a föld 
népének sorsa, hogy a birtok szolgaszemélyzete 
számára esti iskolát nyi tott s nagy szeretettel 
oktatta azokat az életkövetelte ismeretekre. Rá-
bírta a birtok tulajdonosát, hogy Nääs-ben férfi-
és női munkaiskolát nyisson, ami 1 8 7 0 - b e n meg 
is történt, és Salamon lett annak vezetője. Áldásos 
működése közepette egyre jobban meggyőződött 
arról, hogy a szlöjd a nevelőeszközök közöt t csak 
úgy kerülhet első helyre, ha azt az iskola, külö-
nösen pedig a népiskola s annak tanítósága föl-
karolja. í g y Nääs kapuit minden rendű és rangú, 
minden országbeli és nemzetiségű tanító számára 
megnyitotta és így létesült a nääs-i szlöjdtanító-
képző-intézet, mely csakhamar világhírre emel-
kedett. Már 1870-ben a világ majdnem minden 
országából sereglettek oda tanítók. Egyik tan-
folyam a másikat érte, ami mindjobban növelte 
az intézet jó hírnevét. Néhány év alatt Nääs meg-
tette a világkörüli útját. Az eszme behatolt a 
legtávolabbi országokba is s 30 éven át áldásosán 
gyümölcsözött. Ki valamelyik nyáron a nääs-i 
tanfolyamon részt vett, az az első napokban szinte 
megzavarodott a nyelv bábeli zűrzavarától : svéd, 
norvég, dán, német, angol, japán, orosz, olasz, 
francia, spanyol, magyar, szerb, török . s Isten 
tudja, mily nyelven folyt ott a társalgás. Salamon 
elvei és eszméi oly diadalt arattak az egész művelt 
világban, amilyenekkel másvalaki alig dicseked-
hetett. A haladás és a folyton továbbképzés embere 
volt ő s minden újév és minden új tanfolyam 
hozott valami újat a résztvevők számára. Nääs 
a számtalan fölolvasások, tanítógyűlési tanács-
kozások és ismertető iratok által közfogalommá 
lett. A hírneves nääs-i módszer megalapítója tehát 
nincs többé, de emlékét a világ tanítósága mind-
örökre hálásan megőrzi! (Lakatos Lajos.) 

— A kolozsvári reformátusok Apponyi-
n á l . A kolozsvári ev. ref. egyház küldöttsége 
Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előtt tisztelgett és kérte, hogy álla-
mosítsa a kolozsvári református egyházközség 
iskoláit. A küldöttség tagjai voltak többek kö-
zött Kecskeméthy István dr. és Wesselényi 
Ferenc báró képviselők, Herepey Gergely, ref. 
esperes. A küldöttség szónoka Herepey volt, aki 
kérte a minisztert, hogy a kolozsvári ref. hit-
község iskoláit is, épúgy, mint az 1 9 0 4 . évben 
állami kezelésbe vett közs. iskolákat, szintén 
államosítsa. Kiemelte a szónok, hogy ahol az 
állam átveszi az iskolák kezelését, ot t fölvirág-
zik a ref. egyház és az oktatás is föllendül. 
Apponyi Albert gróf átvette a küldöttség memo-
randumát s kijelentette, hogy a legnagyobb 
figyelemmel fogja tanulmányozni a kérést és 
amennyire hatalmában áll, mindent el fog követni, 
hogy az egyház sanyarú helyzetén segítsen. 
Örömmel látja, hogy hozzá fordultak. Arról 

meg lehetnek győződve, hogy a vallásfelekezetek 
közt különbséget nem akar tenni. Reméli, hogy 
módjában lesz a kérésüket teljesíteni. 

— Molnár Viktor jubileuma. Huszonöt éve, 
hogy Molnár Viktor közoktatásügyi államtitkár 
a magyar kultúra szolgálatában áll. Jubiláris 
ünnepség nem volt ez alkalomból, de a tisztelők 
és barátok nagy serege kereste föl meleg üdvöz-
letével. Legutóbb szülőföldjéről, Brassó megyéből 
kereste föl egy küldöttség. A megye szász lakos-
ságát Schmidt Károly dr. országos képviselő kép-
viselte, a magyarságot Zakariás János dr. orszá-
gos képviselő vezette. A küldöttség egy részét 
a hétfalusi csángó magyarok alkották, akiket 
Kilyényi Endre, hosszúfalusi polg. isk. igazgató 
vezetett. A brassómegyei és részben háromszéki 
tanítói, illetve tanári kar Dávid Mihály igazgató-
val az élén jelent meg. A csángók ez alkalommal 
nyújtották át a Molnár Viktor nevét viselő, 
általuk tett s nagyobb összegről szóló alapítvány 
oklevelét, mely szerint az alapítvány kamataiból 
szegénysorsú tanulók fognak jutalmat nyerni. 

— Tanítók a parlamentben. A Csongrád-
vármegyei Tanítóegyesület május havában Sze-
geden tartott közgyűlésen elhatározta volt, hogy 
tanítóknak a magyar képviselőházba juttatása 
érdekében akciót indít s az ebben való részvételre 
az összes társegyesületeket fölszólítja. A fölszó-
lítást most küldötte szét az egyesület. A cél : 
minél több tanítót küldeni a parlamentbe s ez 
pedig csak úgy lehetséges, ha az összes tanítóság 
egyetértően jár el. Minthogy a képviselőválasztás 
alkotmányos költséggel is jár, kívánatos, hogy a 
tanítók némi áldozatot hozzanak. Az áldozat 
mennyiségét nem állapítja meg az egyesület. 
Egyelőre elvi megállapodást óhajt, aztán követ-
kezik a sor a részletekre. Az akciót megindító 
egyesület azt kéri a társegyesületektől, hogy 
hozzanak az övéhez hasonló határozatokat s azokat 
közöljék az Országos Bizottsággal. A magunk 
részéről is kívánatosnak tartjuk, hogy a tanító-
ság képviselve legyen a parlamentben, de nem 
annyira a minél többre, mint a minőségre vetjük 
a súlyt. A tanítóságnak magának kell megjelölnie 
azokat a férfiakat, kiknek parlamentbe jutása 
nemcsak speciálisan tanítói, de országos érdekből 
is kívánatos. Ha ezt a kiválogatást szerencsésen 
végzik, már fél ig nyert csatája van a tanítóság-
nak. Bizonyára í g y gondolja ezt a Csongrád-
vármegyei Tanítóegyesület is, így gondolja a 
tanítóság egyeteme is, s mi a magunk részéről 
őszintén óhajtjuk, hogy az így értelmezett akció-
nak minél fényesebb sikere legyen. 

— A tanítói állás megbecsülése. Hajdú 
vármegye törvényhatósági bizottságába megválasz-
tották Dobó Sándor O. B. ig.-tanácsost, a Tanítók 
Lapja f. szerkesztőjét, Hajdúböszörmény 4. vál.-
kerületében egyhangúlag ; Bor Jánost, a Füg-
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get len Hajdúság szerkesztőjét Hajdúszoboszlón; 
Boldizsár Zsigmondot Nádudvaron, nagy szótöbb-
séggel. — Pozsony vármegye felsőszelii választó-
kerülete a megyei bizottságba Bocz Árpád galántai 
tanítót, a „Galántakerületi függetlenségi és 48-as 
párt" alelnökét választotta meg, nagy szótöbb-
séggel. — Seiler Gábor kántortanítót vármegyei 
törvényhatósági bizottsági taggá választották 
Villányon. — Vágkirályfa község választópolgár-
sága a község főtanítóját, Kováts Istvánt, megye-
bizottsági taggá válasz'otta meg. — G a j d é i község 
Erimmel Ferenc áll. isk. igazgatót Nyitra vár-
megye törvényhatósági bizottságába egyhangúlag 
megválasztotta. — Baján Ozváld István tanítót 
a város törvényhatósági bizottságának tagjává 
választották. 

— Az Országos katholikus tanügyi tanács 
legutóbb tartott ülésén Zichy Gyula gróf püspök 
elnöki megnyitójában rámutatott ama veszedelmes 
munkára, mely a tanítás és fölvilágosítás cégére 
alatt folyik. E pusztító áradattal szemben — mondá 
— az iskoláknak kell fölvenni a küzdelmet. A tanács 
föliratban biztosítja Apponyi minisztert, hogy a 
magyar kultúra érdekében vívott küzdelmében 
mindig oldalán lesz a katholikus tanítóság. Végül 
a tanács három bizottságot küldött ki a katholikus 
népoktatási intézetek rendtartási szabályzatának, 
a katholikus tanítók keresztény-szociális tevékeny-
ségének és a felnőttek oktatásának tárgyalására. 

— Magyar tanítók szanatóriuma. A Borsod-
megyei általános tanítóegylet elnöksége lelkes 
szózatot intéz a tanítókhoz a magyar tanítók 
szanatóriumának létesítése érdekében. Arra kérik 
a tanítókat, hogy egyesületeik körében, társa-
dalmi úton és az Eötvös-alap megsürgetésével, 
kövessenek el mindent, hogy létesüljön e szép, 
nemes és humánus intézmény. Valóban a két 
Tanítók Házát szépen egészítené ki ez az intéz-
mény, melynek szükségességét fölösleges bizonyí-
tani. A borsodmegyei tanítók szózata bizonyára 
nem fog pusztában elhangzani s a tervbe vett 
intézményt föl fogja karolni a kormány is, a tár-
sadalom is. 

— Iparosinas-iskolai tanítói tanfolyamok. 
Apponyi miniszter megküldötte a fővároshoz az 
iparosinas-iskolai tanítói tanfolyamok szervezetét 
és tanítástervét. Ezzel kapcsolatosan Ágotái Lajos 
iparrajziskolai igazgató előterje.-ztést tett a tanács-
nak az iparosinas-iskolai tanítók részére való tan-
folyamok rendezése iránt. A tanács elrendelte, 
hogy a kinyomatott tervezetet a fővárosi iparos-
inas-iskolák részére egy-egy példányban meg-
szerezzék. A szervezetet és a tanításterv egyes 
szakaszait különben a tanács akként értelmezi, 
hogy az abban foglaltak csak az állam részéről 
rendezendő tanfolyamra vonatkozhatnak. Ameny 
nyiben azonban a főváros hatósága rendez ha-
sonló tanfolyamokat, akkor az azokra való fölvétel, 

esetleg az onnan való kitiltás joga — mint eddig-
elé is — a tanácsot illeti és az egyes tanfolya-
mokra továbbra is harminc hallgató vehető föl. 
Elhatározta a tanács, hogy a fővárosi iparosiras-
iskola tanítók folytatólagos kiképzése végett az 
1908 . és 1909. évi két nagy szüneti időre ter 

jedő és mindkét évben július 1-től augusztus 
20-ig tartó, heti 3 6 órás rajztanfolyamokat rendez 
az új szervezet és tanitásterv alapján, még pedig 
egy általános ii ányú, valamint egy műszerészi 
és egy szabóipari szakirányút. A tanfolyamokra 
fölvett tanítóknak a főváros egy-egy szüneti 
időre 1 0 0 — 1 0 0 korona segélyt ad; akik azon-
ban a tanfolyamot megszakítják vagy önként 
elmaradnak, ezt az összeget kötelesek visszatérí-
teni. A jövő évi költségvetésben kilencven tanító 
segélyezésére 9 0 0 0 koronát vesznek föl. 

— A soproui kultúrpalota. Molnár Viktor 
dr. közoktatásügyi államtitkár, ki a soproni ev. 
Liceum 350 éves jubileumi ünnepélyén a kor-
mány képviseletében részt vett, Toepler dr. 
polgármester kíséretében megtekintette a Deák-
téren levő Lenek-féle villát, melyet Sopron megye 
és város régészeti egyesülete kultúrpalota létesítése 
céljából 161 .000 koronáért megvásárolt. Az állam-
titkár a villa külső szépségéről elragadtatással 
nyilatkozott. 

— Hazai beszerzési források. A honi ipar 
pártolásának eddig legnagyobb akadálya az volt, 
hogy sem a kereskedők, sem a nagyközönség 
nem tudták, minő iparcikkeket készítenek mái-
hazánkban és hol szerezhetők be azok. Ezen a 
hiányon segít most a Tulipánszövetség Magyar 
Védőegyesület (Budapest, VIII., József-körút 8. sz., 
I. 1.), midőn a keresk. minisztérium engedélyével 
2 0 . 0 0 0 példányban kinyomatta a kereskedelmi 
múzeum által összeállított „Hazai beszerzési for-
rások" című címtárat és azt 1 korona kezelési 
és szállítási költség előzetes beküldése mellett 
bárkinek is megküldi. A 2 2 8 oldalas ipari címtár 
5 0 0 0 oly ipari készítményt sorol föl, amelyek 
az országban már készülnek. „Mi készül az ország-
ban?" című fejezet betűsorrendben nevezi meg 
a honi cikkeket és egyúttal közli azokat a sor-
számokat, amelyek alatt az illető cikkek az ipar-
ágak szerint csoportosított címtárban könnyű 
szerrel föltalálhatok. Az 1 korona díj az egyesület 
központjához Budapest, VIII. ker., József-körút 
8. sz., I. 1 , akár bélyegekben, akár postautal-
ványon küldhető be a megrendelő nevének és 
pontos címének megjelölésével. 

— Magánvizsgálatok a Paedagógiumban. 
A következő értesítést vettük : A m. kir. állami 
Paedagógium mindkét szakcsoportjának magán-
osztályvizsgálatai 1 9 0 8 január 21. és 22-én 
fognak megtartatni. Akiknek e vizsgálatra enge-
délyük van, szíveskedjenek 1908 január 21-én 
reggel 8 órakor az igazgatói irodában jelentkezni. 

2* 
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Megjegyezvén, hogy ezen 1907/8 . iskolai évben 
magán-osztályvizsgálatok még csak május hónap-
ban lesznek. Az igazgatóság. 

— Gyermekek fölruházása. A kolozsvári 
izr. nőegyesület nov. 24-én a helyi állami nép-
iskolákba járó tanulók közül 85-öt látott el téli 
ruhával. Fölruházás után jó ozsonnát kaptak a 
megajándékozott gyermekek. December 1-én nyílt 
meg az egyesület által fönntartott s egész télen 
át működő népkonyha, melyben napról-napra 
60 — 70 iskolásgyermek ingyenes ebédet kap. 

— A gyermekjáték-kiállítás. A budapesti 
leányegyesület tagjai nagy tevékenységgel készítik 
elő jótékonycélú, nagy sikerrel bíztató gyermek-
játék-kiállításukat, amelyet nagy méreteire való 
tekintettel a Vigadóban rendeznek. A kiállításon a 
gyermekjátékokon kívül a gyermeknevelés körébe 
tartozó apró művészi munkákat, mint szoba-
díszeket, tanszereket és képeskönyveket fognak 
a leányegyesület tagjai olcsó éj szabott áron 
ráúsítani. 

— A magyar nép szíve. A Lipcsében meg-
jelenő „Neue Bahren" c. tanügyi szemle „Állami 
gyermekvédelem Magyarországon* címen tanul-
mányt közöl Lakatos (Schloss) Lajos tollából. 
Manapság, midőn nemzetünk ellenségei minél 
több külföldi folyóiratban igyekeznek ellenünk 
irányuló támadásokat elhelyezni, örömmel emlé-
kezünk meg a Rimaszombaton élő szerző derék 
munkájáról, mely a tizennyolc év óta fönnálló s 
jóhírű német folyóiratban a tanügyi közvélemény 
széles köreiben tárgyilagos s igazságos nézeteket 
terjeszt a mi közművelődési és emberbaráti intéz-
ményeinkről. Lakatos munkája velősen ismerteti 
a magyarországi gyermekvédelmet, amint az az 
190 1 -i törvények alapján kifejlődött. Párhuzamot 
von a magyar s a külföldi gyermekvédelem 
között s arra az eredményre jut, hogy a magyar 
törvényben „oly nagy jelentőségű társadalom-
politikai elv nyilatkozik, amelynél jelentősebb, 
emberségesebb, szabadelvűbb és célravezetőbb alig 
található más törvényhozásban * Lakatos, aki 
alaposan ismeri úgy Magyarország, mint a kül-
föld gyermekvédelmi intézményéit, nem dicsére-
tekkel, hanem tárgyilagos tények és adatok köz-
lésével hívja föl a német tanítói közvélemény 
figyelmét a mi állapotainkra Miután ezeket 
ismertette s elmondotta, hogyan helyezik el a 
védtelen gyermekeket jóravaló, vidéki családok-
ban, hogyan fizetik azok gondozását s hogyan 
ellenőrzik : — a magyar nép szívének jellem-
zésére egy esetet is ismertet, amely megérdemli, 
hogy itt úja ehnondassék : 

„Már a néhány év alatt, amióta az állami 
gyermekvédelem érvényben van. határozottan 
meggyőződhetünk, hogy a gyermekek a nép csa-
ládi eletével bensőleg egybeolvadtak és összefor-
rottak. Ez a viszony oly bensőségessé vált, hogy 

— lia a gyermekvédelmet egyszer valamely az 
államot megbénító szerencsétlenség következté-
ben megszakítani vagy megszüntetni kellene — 
a gyermekek 8 0 % - á t bizonyára ingyen is tovább 
nevelné az a család, amelynek kötelékébe került. 
Elég ennek bizonyítására egy, a kecskeméti 
menedékhelyen történt esetet említeni. Egy gyer-
mekről megállapította a vizsgálat, hogy külföldi 
illetőségű Jelentkezett a külföldi község, hogy a 
gyermeket átvegye. A menedékhely igazgatósága 
el is vitette a gyermeket a földmíves családtól, 
ahol ellátásban volt s átadta a külföldi kísérők-
nek. Harmadnapon az igazgató előtt megjelent 
a földmíves és sírva kérte, hogy a gyermeket 
adják neki vissza. Az igazgató azt válaszolta, 
hogy a kívánságot nem teljesítheti, mert a gyer-
meket más országába vitték. A földmíves azonban 
nem nyugodott meg ebben, hanem kérte az igaz-
gatót, mondja meg neki, hova került a gyermek. 
S midőn megtudta, hogy melyik osztrák tarto-
mány minő falujába jutott a kis árva, egyenest 
odautazott, hogy a gyermeket az illető községtől 
elkérje s csakugyan el is hozta magával." íme, 
ilyen a magyar nép, amelyről annyi rosszat köl-
tenek ellenségei, (p.) 

— Halálozások. Ószőnyi Lensky Mária volt 
magánleányiskola tulajdonos, elhunyt Nagyszalon-
tán. — Tetzerné, szül. Aistleitner Anna, tanító 
özvegye, életének 7 t-ik évében elhunyt Sopronban. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. L. (Téli fergeteg.) Hangjában s tartalmában föl-

csillan a tehetség némi nyoma, de a mi mértékünket 
nem üti meg. — Cs. 11. (Vigasztalásul.) Ugyanezt 
üzenjük önnek is. — T. A. Kolozsvár. Köszönjük. 
Mielőbb sorát ejtjük. — K. H. (Barátom eljegyzésére.) 
Közölhetetlen. — S. H. IgSfca van : „Hat ökörrel senki 
sem jön e széles világra", de viszont igaza volt a 
rómainak is, mondván : poota non fit, sed nascitur. — 
E. Gy. (Súlyos büntetés stb.) Őszintén tanács-fjük : 
olvassa, élvezze nagy költőinket, versírással azonban 
ne töltse idejét. — Falusi tanító. 1. Palágyi Lajos 
a budai tanítónőképzőben, Alexander Bernát a buda-
pesti egyetemen tanár. 2. A Testamentum és hat levél-
ből eddig öt kiadás jelent meg. Megrendelheti Singer 
és Wolfher kiadónál (Budapest, Andrássy-út 10.). A 
Nagy magyarok életé-bői eddig 3 nagy, illetőleg 9 kis 
kötet jelent meg. Még jön 3 nagy kötet. Egy-egy 
nagy kötet ára 6, kis kötet ára 2 K. 3. Amint e szám-
ban láthatja, Móra István is megszólalt lapunkban. 
Jönnek majd sorban a többi kiválóbb költők és írók, 
köztük Gárdonyi Géza is. — B. B. (Elnyomók és 
elnyomottak.) Igaza van : az izgatók vádaskodásait 
tényekkel kell megcáfolni. Érdekes cikkének mielőbb 
sorát ejtjük. 

Tarta lom : Primadonna és tanítónő. (D.) — A 
felekezeti béke. — A tanult ember és a nép. Gaal 
Mózes. — Egyesületi élet. — Könyvesház. — Szép-
i roda lom : Átok. (Vers.) Endrődi Sándor. — Klein-
mann és Andriskó. Móra István. — Irodalom és 
művészet. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 

I Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KEOLOPP ALFRÉD. 

Fogyasztó- és értékesítő-szövet-
kezetek. 

A közfogyasztás kielégítését eélzó fogyasztó-
szövetkezetek egyes külföldi államokban nagyon 
fejlődött intézmények már. Angolországban, 
az ez irányban való kezdeményezés hazájában, 
mintegy hatvan esztendős multjuk van. Persze 
ezen idő alatt rendkívül nagyot haladtak előre 
és a nagyobb szövetkezetek már nemcsak 
külön gyárakkal, de hatalmas tengeri szállító-
hajók fölött is rendelkeznek. Nálunk a fo-
gyasztó-szövetkezetek múltról még alig beszél-
hetnek. Csakis a jelenről. Egy évtizede sincs 
még, amikor céltudatos szervezésük meg-
indult. Az azelőtt való egyes lelkes férfiaknak 
inkább jót akaró, semmint a dologhoz értő 
kezdeményezése sikerre ugyanis nem vezetett. 

Olvasóink tudják, hogy a magyar szövet-
kezeti mozgalom Károlyi Sándor gróf apostoli 
tevékenykedése folytán indult meg. A fogyasztó-
és értékesítő-szövetkezetek szervezésének mun-
kája is. Mint főként a kisgazdák, a falu népé-
nek érdekeit istápoló Magyar Gazdaszövetség 
megalapítója és elnöke, az ezen intézmény 
körül csoportosuló derék vezető-egyéniségek-
kel, mint ebből kiágazó intézményt szervezte 
a Hangya fogyasztó- és értékesítő-szövetkezeti 
központot. Ez a szárnyai alatt álló szövet-
kezeteket árúval látja el és a vezetésüket szak-
emberekkel állandóan ellenőrizteti. Ennek a 
központi intézménynek a kebelében alakultak 
egymásután a falusi fogyasztó- és értékesítő-
szövetkezetek. A cél semmi egyéb nem volt, 
mint ahol a kíméletlen árúuzsora elhatalma-
sodott, módot nyújtani a népnek, hogy ezen 
erőszakos nyomás alól magát felszabadítsa. 

Károlyi Sándor grófot és társait a munka 
megindításakor nagy ellenszenv, sok gúnyolódás 
fogadta; és mindenki, ha értett a dologhoz, 
ha nem, bírálgatni, lekicsinyelni, leszólni igye-
kezett a népmentő tevékenységet. A hazai 
úttörők azonban nem csüggedtek és mihamar 

megtörték az útat. Lépésről-lépésre szilárdabbá 
vált a talaj és ma már erős, izmos, hatalmas 
a fogyasztó- és értékesítő-szövetkezetek tábora. 
A Hangya kötelékében ma nem kevesebb, 
mint nyolcszáz kifogástalan szövetkezet dol-
gozik, ami egyszersmind azt is jelenti, hogy 
az országnak nyolcszáz községéből az árú-
uzsora kipusztult. Lehet, hogy itt-ott jogos 
érdekeket is sértett a szövetkezeti szervez-
kedés ; a nép, az egész község joga mellett 
azonban az egyesek érdekének feltétlen hát-
térbe kell szorulnia. 

A Hangya kötelékébe tartozó szövetkezetek 
évi árúforgalma meghaladja a 25 millió koro-
nát, melynek körülbelül a felét a központ 
bonyolítja le ; a másik felét a szövetkezetek 
főként közeli, kedvező forrásokból szerzik be. 
A szövetkezetek tagjainak a száma jóval felül 
van a másfél százezeren. A családtagokkal 
együtt hozzávetőlegesen félmillió lélekre tehető 
azon tábor, mely a fogyasztó- és értékesítő-
szövetkezetek jóságait, előnyeit élvezi. Hogy 
ennyi családban mekkora megtakarítások ér-
hetők el azzal, hogy a könnyelmű adósság-
csinálásnak a szövetkezetek útját állják, hogy 
a mérleg és az árú ment a hamisítástól, 
hogy az árú olcsóbb, azt határozott számmal 
meg nem jelöljük, de képzelje el mindenki és 
arra fog jutni, hogy az évi megtakarítások 
rendkívül tekintélyes összegek lehetnek. 

Amint már jeleztük is, a Hangya a szövet-
kezeteket nemcsak jóminőségű árúval látja 
el, de azoknak menetére is felügyeletet gyako-
rol. Gondoskodik arról, hogy £t szövetkezetek 
az erkölcsi szempontokat is állandó figyelem-
ben részesítsék. Már alapszabályilag is kimond-
ják a fogyasztó- és értékesítő-szövetkezetek, 
hogy évi tiszta hasznuk egy részét arra for-
dítják, hogy a működés helyén gazdakört 
alakítanak, vagy ha ilyen intézmény már 
volna, azt anyagilag is támogatják céljai meg-
valósításánál. De kimondották a fogyasztó- és 
értékesítő-szövetkezetek most novemberben, a 
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fővárosban tartot t igen népes kongresszusukon 
azt is, hogy már az idén a falubeli szegény 
gyermekek részére karácsonyfát állítanak, liogy 
ezek is részesüljenek a jobbmódú szülők gyer-
mekeinek az őreimében. Az embertárs föl-
emelésének ügye, a felebaráti szeretet nem-
csak papíron van meg a helyes mederben 
működő fogyasztó-szövetkezeteknél, de a gya-
korlatban is. 

Azért viseltetnek a falusi fogyasztó-szövet-
kezetek bizalommal a központ iránt, mert 
nemcsak jó árút közvetít, de arra is tanít, 
hogy ne csupán az anyagi kérdésekkel törőd-
jünk. de gondoljunk az eszme erkölcsi jelentő-
ségére is; és emellett kioktatja a falu lakóit 
az egyszerűbb kereskedelmi tudományokra is. 
A központ a több irányban való céltudatos 
vezetéssel gyönyörű sikereket mutat föl. Két-
szeresen értékes dolog ez nálunk, a széthúzás, 
gyűlölködés világszerte ismert hazájában. 

A központi szövetkezetnek nagyon fontos föl-
adata az árúközvetítés. A falusi szövetkezetek 
élén ugyanis rendszerint papok, tanítók, birto-
kosok állanak, kik a beszerzési és eladási for-
rások iránt nincsenek kellően tájékozódva. Ha 
központi szakavatott árúellátás nincs, kénytele-
nek a szövetkezetek esetleg olyan kereskedők 
közvetítését igénybe venni, kik a fogyasztó-szö-
vetkezetekben természetes ellenségeket látnak. 
Persze akkor azután, amint meg is történt 
már több esetben, a kereskedőknek összes 
igyekezete a n a irányul, hogy a fogyasztók 
érdekeit védő, de nekik kellemetlenkedő szö-
vetkezet szekerét sikeresen fölborítsák. 

A falusi szövetkezeteknek azért is érdekük 
a központnál való vásárlás, mert azt minél 
jobban sikerül megerősíteniük, annál erősebbek 
ők is. A központi szövetkezet ugyanis nem 
nyereségre és nem magának dolgozik, hanem 
a szövetkezeteiért. Hogy a tagok közvetlen 
forrásból, a nagyban való bevásárlás nagyobb 
anyagi előnyeit élvezhessék. Mert tiszta dolog, 
hogy a Hangya tekintélyesebb előnyöket tud 
szerezni a bevásárlásnál, még ha költségeit 

'hozzászámítja is, mint a tájékozatlan falusi 
kis szövetkezet. 

A Hangya központ, de a Magyar Gazdaszö-
vetség is készséggel közreműködnek fogyasztó-

és értékesítő-szövetkezetek megalakításánál, ha 
erre nézve őket megkeresik. Általános szabály-
ként fölállítható, hogy ha valamely községben 
fogyasztó-szövetkezet szervezésének szükséges-
ségét látják, ott az eddigi tapasztalatok szerint 
arra is kell mindjárt gondolni, hogy a kellő 
alaptőkét miként lehet összehozni. A fogyasztó-
szövetkezetnek olyan alaptőkére van szüksége, 
hogy abból egy tagra körülbelül 40 korona 
essék. A központ megköveteli, hogy a teljes 
alaptőkét befizessék, mert enélkül a szövet-
kezet felvirágoztatása hiú remény lehet csak. 
Ha azután a szövetkezet dolgozik, fontos kö-
rülmény az, hogy a szövetkezet csakis kész-
pénzért és csakis tagoknak árúsítson. Szóval, 
hogy a falu. lakóit visszariassza a fölösleges 
vásárlástól, de egyszersmind rábírja őket arra 
is, hogy a szövetkezet megerősödésén közre-
munkáljanak. 

A fogyasztó- és értékesítő-szövetkezetek ez-
ideig főként nevük első része érdekében tevé-
kenykedtek. Az értékesítésnél ugyanis még 
kevésbé munkálkodtak. Egyes szövetkezetek 
ugyan nagyon dicsérendő föladatokat oldattak 
meg a tojás, a gyümölcs, a méz, a hüvelyesek 
stb. értékesítésénél, de általánosnak a dolog 
még nem nevezhető. A jövőben azonban ez 
irányban is bizonyára tekintélyesebb eredmé-
nyek lesznek tapasztalhatók. 

(Builapest.) Cs. E. 

A székely akció öt éve. 
A földmívelésügyi minisztériumnak székely-

földi kirendeltsége most terjedelmes kimuta-
tásban teszi közzé öt éves munkásságának 
eredményeit. Hasznos, szép munkáról számol 
be ez a kis füzet, gyönyörűséggel olvashatja 
minden magyar ember, mert a székely nép, 
amely gazdasági liátramaradottságában már-már 
a pusztulás szélén állott, most virágzó, értékes 
gazdasági tényezőjévé lett az országnak. 

A rutének mentése még folyamatban volt, 
mikor 1902-ben az OMGE. által rendezett 
kivándorlási kongresszusok útmutatása alapján 
a földmívelésügyi kormány figyelme a székelyek 
felé irányult. A csíktusnádi kivándorlási kon-
gresszus ijesztő adatokkal világította meg a 
magyarság egyik legértékesebb elemének, a 
székelységnek pusztulását. A kormány rögtön 
hozzá is látott az orvosláshoz, s most, öt év 
multán, tényekkel igazolta be, hogy jó orvos 
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volt. Intézkedései a gyakorlatban is teljesen 
beváltak. 

Erről a szép és hasznos akcióról mindenkit 
meggyőzhetnek azok a tények és összevont 
számok, amelyeket a székely akció jelentéséből 
itt közlünk. 

Elsősorban közös erővel, közös célra dolgozó 
társadalmi szervezeteket létesített a kormány 
a Székelyföldön. Ezek a falusi gazdakörök és 
különféle szövetkezetek, amelyek a szociális 
tudás fejlesztésére alakultak. A székely akció 
körébe vont vármegyékben 206 falusi gazda-
kört szervezett a székely kirendeltség 10.971 
taggal, amelyekben a tömörült falusi népet 
tanáccsal, tanítással, bíztatással sikerült meg-
nyerni a tanulásnak és a saját, meg a közösség 
céljaira irányuló öntudatos munkálkodásnak. 
A gazdakörök télen fedél alatt, nyáron a 
szabad természet ölén, munkaidőben a mezőn 
tartottak összejöveteleket és pedig 327 alka-
lommal 17.167 résztvevővel télen és 37 alka-
lommal 1060 résztvevővel gyakorlat közben, 
nyáron. Ilyen alkalmakkor a gazdák tüzetesen 
megbeszélték a falu gazdasági életét, rájöttek 
arra, hogy adott körülmények közt mi a 
hasznos s mi káros a községi gazdálkodásra. 
13 gazdaköri kirándulást is szervezett a kiren-
deltség, a nevezetesebb gazdasági helyek meg-
tekintése végett. Az itt szerzett tapasztalatok-
ból otthon sok mindent felhasználtak a gazdák 
saját gazdasági előnyeikre. A 13 kirándulásnak 
575 résztvevője volt. 

A gazdálkodás szellemének emelésére szolgált, 
hogy 5 év alatt a népkönyvtárak száma 63-ról 
222-re emelkedett s ezeknek nagyobb része a 
gazdakörök kezelésében és használatára van. 
A gazdakörök újabban békebíróságokat is 
létesítenek, hogy a falu tisztes vénei békéltető 
szóval, költséges perlekedés nélkül intézzék el 
a gazdaköri tagok vitás ügyeit. 

A gazdakörök természetes folyományaként 
alakultak a különböző szövetkezetek. Eleinte, 
különösebben a műtrágya és vetőmagvak tö-
meges beszerzésén munkálkodtak e szövetke-
zetek, vagy pedig közös használatú gazdasági 
gépek vételén. Szép haladásnak indultak újabban 
e szövetkezetek. A múlt évben már 163 hitel-
szövetkezet volt a Székelyföldön, melyek 534 
falura terjedtek ki. A tagok száma 35.314 
volt, üzletrész pedig 50.507, melyeknek értéke 
2,616.160 korona s ebből 1,770.200 koronát 
be is fizettek. A szövetkezetek tartalékalapja 
már 386.900 korona. 

Fogyasztási szövetkezetek is alakultak, de ez 
már újabb keletű intézmény a Székelyföldön, 
mert a magánkereskedelem ellen semmi zavaró 
kifogás sem tehető itt. Azonban az élesen 
előrelátó székely nép a gazdakörökben tanult 

társulási eredményekből magától rájött a fo-
gyasztási szövetkezetek természetes előnyeire 
is s most már nem — mint öt év előtt — 
2, hanem 61 szövetkezet működik és évi for-
galmuk 1,309.113 korona. Az öt év alatt 50 
tejszövetkezet is alakult s 40 ebből működik. 
A tejnek öt év előtt semmi rendszeres érté-
kesítése sem volt a Székelyföldön, most pedig 
rendes piacot kapott és a nyugati tejelő faj-
marhák tartásával és tenyésztésével újabb 
gazdasági előnyt kaptak a székelyek. 

A hitel-, fogyasztási és tejszövetkezetek 
mellett az állatbiztosító-szövetkezeteket is meg 
kell említenünk. Ezek kölcsönösségi alapon 
alakulnak, de oly kiegészítéssel, hogy az állo-
mányban 5°/o-on felül beálló károsodás esetén 
nem az érdekeltség, hanem a magyar kölcsö-
nös állatbiztosító-társaság ad kártalanítást. 
Ilyen szövetkezet 30 van. 

Egy gabonaraktár is működik szövetkezeti 
alapon: a gidófalvi. De gabona a Székelyföl-
dön kevés terem, inkább gabonabeviteli hely az. 

A székely nép anyagi helyzetére nézve igen 
üdvösen működik ezek mellett a Magyar 
Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete, 
amely a tömegárúk értékesítésében és a gazda-
sági szükségletek beszerzésében nagy hasznára 
van a székely társadalomnak is. A kisgazdák 
részére két és fél év alatt 601.895 korona 
értékű gyümölcsöt, vajat, tojást, lóheremagot 
és egyéb terményeket értékesített e szövetke-
zet és 144.000 korona értékű gazdasági gépet 
hozott forgalomba a Székelyföldön. 

A jelentés szerint a gyakorlati gazdálkodás 
irányítására 7 népies mintagazdaság szolgál. 
3 minta-méhészet is van. 23 háziipari tanfo-
lyam tartatott. Dicsőszentmártonban szőlő-
mívelési munkásképző-iskolát létesítettek. A 
szegényebb gazdák között igen sok eke, borona, 
vetőgép, lógereblye, rosta s más mindenféle 
gazdasági gépet osztottak ki ingyen, 55.253 
korona értékben. Szőlővessző és szőlőoltvány-
ból is több milliót kapott a Székelyföld. 
Gyümölcsfa-iskola 3 helyen létesíttetett, gyü-
mölcsfa-csemete pedig 70.000 osztatott ki. 

Különösen sokat tett a székely kirendeltség 
a legeltetés érdekében. A rengeteg kiterjedésű 
közbirtokossági legelők igen elhanyagolt álla-
potban voltak. Felvilágosította a kirendeltség 
a gazdaközönséget, hogy a legelőnek is bizo-
nyos művelési rendszer kell s a legelöfelszán-
tásokat korlátozta, mert ezek miatt valóságos 
legelőhiány volt. Az állatok otthon, istállóban 
voltak állandóan e visszás körülmény miatt. 

Szóval, a kormány a székelyföldi kirendelt-
ség révén — amint e kis vázlatból is látjuk — 
minden tőle telhetőt megtett a székely akció 
célirányos működésére vonatkozólag. Az ada-

50* 
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tokból láthatóan az eredmény nemcsak kielé-
gítő, hanem szép és nagyértékű, amellyel tete-
mesen gyarapodott a magyar nemzeti vagyon. 

(Budapest.) Papp Viktor. 

A szőlő eltartásáról. 
ü g y vélem, nem szorul hosszabb magyará-

zatra annak kijelentése, hogy a szőlő kellő 
konzerválása mellett a szőlőtermelés rendes 
jövedelmét a többszörösére emelhetjük. Amint 
a gyümölcstermelés legjövedelmezőbb módja a 
gyümölcsnek télre eltevése, úgy van ez a 
szőlőnél is. Ha akkor jelenünk meg a piacon 
szőlővel, amidőn az a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik, amidőn alig van kínálat, konkurrencia, 
például karácsony táján, a fogyasztóközönség 
szívesen megadja a szüretidei árnak három-
négyszeresét is. Tudva ezt, igazán érthetetlen 
előttünk, hogy nálunk, Magyarországon oly 
kevés súlyt helyeznek a szőlő eltartására, 
holott nagyobb értéket képviselő befektetések-
ről alig lehet szó. 

Miként nem mindenik alma- s körtefajta 
alkalmas a télre való eltevésre, hasonlóképen 
nem mindenik szőlőfajta fogja meghálálni a 
téli eltartást. Gondos kezelés mellett egy ideig 
mindenik szőlőfajta eltartható, de hosszabb 
ideig csakis a keményhéjú, ropogós húsú és 
későn érő fajták állanak el romlatlanul. Mint 
olyanok, melyek az eltartásra kiválóan alkal-
masak, hadd álljanak itt az ismertebbek : a 
fehér, kék és piros kecskecsöcsü, a kék ökör-
szem, a damaszkuszi sárga, Rosa mina di 
Vacca, a nagyszemű fehér szemendriai, a fehér-
dinka, a török kadarka, a piros Yeltelini, a 
bakator, a somszőlő, a vastaghéjú muskotályok, 
a fehér és piros Chasselas, a kék Bordelais, 
a Merlot s egyebek. 

Bármelyik szőlőfajtát termeljük téli eltar-
tásra, a legnagyobb gond a fürtök megszedésére 
fordítandó. Csakis teljesen érett fürtöket szed-
jünk, mert téves azon nézet, hogy a szőlő 
leszedve is érik, s a szedés mindig napos 
időben, lehetőleg a déli órákban történjék, 
amikor a harmat már felszállt a fürtökről. 
A leszedett fürtöket a legszigorúbb vizsgálat-
nak vegyük alá, a repedt bogyójúakat, a 
penészeseket, nemkülönben a nagyon tömöt-
teket használjuk fel másként, de ne téli eltar-
tásra, mivel csakhamar romlásnak indulva, 
megfertőznék az egészséges fürtöket. A fürtök-
ből vágjunk ki minden bogyót, amelyen a 
zúzódás, repedés legkisebb jele, avagy bármi 
gyanús folt mutatkozik. A fürt olyan részét 
pedig, ahol a bogyók nagyon sűrűn állanak, 
ritkítsuk meg, mivel az ilyen részeken rend-
kívül könnyen fellép a penész. A bogyók 

kicsípésére hosszúnyelű hegyes ollók használ-
tatnak, amelyekkel a fürtök legbelsőbb részeibe 
is behatolhatunk. Ugyancsak ollót használjunk 
a fürtök leszedésénél is, ilymódon nincsen a 
flirt a kézzel való szedésnél elkerülhetlen ráz-
kódásnak avagy zúzódásnak kitéve. A fürtök 
leszedésénél arra törekedjünk, hogy minél 
nagyobb kocsánydarabbal vágjuk le azokat. 

A fürtök megszedésénél arra is legyen 
gondunk, hogy az összegyűjtésre szolgáló 
kosárban össze ne zúzódjanak. E célból tanácsos 
azokat egy két ember által hordozható s az 
aszalásnál is használt ú. n. aszalókasokra össze-
gyűjteni. Ha ilyen nem volna, akkor megteszi 
egy nagyobb s szélesebb deszkalap is, amely 
két oldalt a vivő két ember számára két-két 
fogantyúval van ellátva. Természetesen gyé-
kénnyel kell előbb letakarni, mielőtt a fürtöket 
rárakjuk. Ennek az eljárásnak ugyanis azon 
előnye van, hogy a fürtöket szépen egymás 
mellé, csakis a vízszintes sík irányában fek-
tet jük és nem kell, mint a kosarakban egymás 
fölé rakni, amikor az alsókra a felsők nyomást 
gyakorolnak. 

Hogyha a fürtök oly módon tétetnek el, 
hogy lécekre felfiiggesztetnek, a szedés igen 
könnyen végezhető oly módon, hogy a szedők 
által leszedett és kellőleg megválogatott, meg-
tisztított fürtöket két gyermek még a szedők 
kezében végeiknél pamuttal erősen megkötik. 
A pamut hossza 60 cm. legyen, mindegyik 
végére egy-egy fürt köttetik. Másik két gyermek 
pedig vállukon lécet tart, amelyre a pamuttal 
összekötött für tpár oly módon akasztatik fel, 
hogy az egyik fürt lejebb, a másik feljebb 
kerüljön, miáltal azoknak egymáshoz való 
ütődése kerültetik el. Az ilymódon teleaggatott 
lécet állandó helyére lehet vinni. Ezeken kívül, 
természetesen, más eljárásmódok is vannak 
divatban, amelyeknek felsorolása nem lehet a 
célom ; különben is minden szőlősgazda a maga 
módszere szerint szedheti a szőlőt, csak az elmon-
dott követelményeknek tegyen eleget. A leírt két 
szedési mód is inkább csak példákul álljon. 

A szőlő eltartásának sok módja van alkal-
mazásban s aszerint, amint hosszabb avagy 
rövidebb időre szándékozzuk a szőlőt eltenni, 
egyszerűbb avagy körülményesebb eljárásokat 
alkalmazunk. 

A rövid időre való eltevésre jól felhasznál-
hatók az ablakközök is ; igen alkalmas helyi-
ség a hűvös, száraz kamara, avagy lakatlan 
szoba : e célra állványokkal, lécekkel felszerelve. 
Az ablakközökben zsinórokra, vagy lécekre 
kettesével akasztjuk fel a fürtöket oly módou, 
hogy azok egyike lejebb, másika feljebb legyen, 
hogy össze ne érjenek. Ezek kerülnek leg-
korább fogyasztásra. A kamara vagy egyéb 
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helyiség, ahol a szőlő eltartatik, legyen hűvös, 
északi fekvésű, száraz s könnyen szellőztet-
hető. A párosával egybekötött fürtöket állvá-
nyokra, lécekre, drótokra a legkülönfélébb 
módon felakaszthatjuk, a főkövetelményt azon-
ban mindig szem előtt tartsuk, hogy t. i. a 
fürtök egymással ne érintkezzenek, emellett 
természetesen arra is fogunk törekedni, hogy 
a helyet minél jobban kihasználjuk. A helyiség 
hőfoka álljon közel a fagyponthoz, mert ilyen 
hőfok mellett nem képződik a penész. Azért 
az olyan szőlőben, ahol jégverem is van, ezt 
a szőlőeltartásra szolgáló raktárral lehet ügye-
sen kombinálni. Az ilyen állandóan alacsony 
hőfokú teremben a szőlő párolgása is csekély, 
ennélfogva a ráncosodásnak is alig fogjuk 
nyomát találhatni. Míg a melegebb hőmérsékü 
helyiségben, főleg ha künn szép idő van, a 
párolgás nagy lesz s ennek következtében a 
szőlő ráncosodni kezd, ami szépségét, illetőleg 
értékét alászállítja. A penészgomba fellépé-
sének igen kedvez a páratelt levegő, azért idő-
közönként — mivel párolgás mindig van a 
szőlőnél, bár csekélymérvü legyen is az — a 
helyiséget szellőztetni kell. Igen ügyesen alkal-
mazható a penészgombák megölésére a kén-
gáz. Ha időközönként a szőlőraktárban kén-
szeletet égetünk el, nagyban hozzájárultunk 
a szőlő ép állapotban való eltartásához. A 
párák lekötésére igen alkalmasnak mutatkozott 
chlormésznek cserepekben elhelyezése a kam-
rákban. A chlormész higroszkopikus voltánál 
fogva magába szívja a levegő nedvességét. 
Ahol nagy mennyiségben raktározzák el télre 
a szőlőt, külön helyiségek emelése lesz célszerű, 
mint azt Franciaországban, főként Thomery 
mellett, láthatni. Az ilyen helyiségek kettős 
deszkafallal bírnak, melynek közei rossz 
hővezető anyaggal: szalmával, mohával kitölt-
vék : az ilyen helyiségekben a hőmérsék 
állandó, amellett könnyen szellőztethetők és 
fagymentesek. Ha a szőlőt ilymódon rakjuk 
el, tehát lécekre, zsinórokra felakasztjuk, minél 
gyakrabban vizsgáljuk át a fürtöket s a 
penészes bogyókat azonnal csípjük ki, nehogy 
tovább terjedjen a penészedés. 

Külföldön, főleg Franciaországban, oly módon 
teszik el télre a szőlőt, hogy a már leírt 
helyiségekben egymástól mintegy 90 cm.-re, 
nemkülönben az oldalfalakra olyan állványokat 
alkalmaznak, amelyeknek vízszintes lécein sod-
ronyhurkokban hengerded üvegek lógnak. 
Ezen üvegek *U részükig vízzel töltetnek meg 
s a vízbe, hogy rothadásnak ne induljon, 
kevés konyhasó és faszénpor dobatik. Ez üve-
gekbe állítják az arasznyi hosszú termőhajtás-
sal levágott fürtöket oly módon, hogy a gerez-
dek kilógjanak. Ilymódon a fürtök azon nedves-

séget, mit elpárologtattak, az edénybe dugott 
vesszőn át folyton helyrepótolják. Az üvegek 
egymástól 10 cm.-re vannak s váltakozó 
sorokban állanak, vagyis a felső sor fürtjei 
az alsó sor két-két üvegedényei közé függnek 
le, ily módon a hely is a lehető legjobban 
használtatik ki, de másrészt a fürtök egy-
máshoz való érése is elkerültetik. Csak termé-
szetes, hogy a penészgomba elleni küzdelem 
a legnagyobb éberséggel folytatandó : tehát 
szorgalmas szellőztetés, kénégetés, chlormész 
felállítása, a fürtök átvizsgálása, állandó figye-
lem és gondoskodás tárgya legyen. 

Vannak a szőlő eltartásának egyéb módjai 
is, amelyek bár körülményesebbek, de a maguk 
helyén alkalmazva, főleg ha kis mennyiségről 
van szó, a célnak teljesen megfelelnek. 

Egy régi eltartási mód a következő: szőlő-
venyigét égetünk el s a jól átszitált hamuból 
lúgot készítünk, amelybe addig mártogatjuk a 
megtisztított fürtöket, míg azok színe el nem 
tűnik, tehát ily módon réteggel bevonva, a 
levegőtől elzáratnak. Ekkor a fürtöket egy 
ládába fektetjük, amelynek alján szintén szőlő-
vesszőhamu van ; ha már egy sor fürtöt le-
raktunk, ezt beszórjuk hamuval, majd ismét 
egy sor fürt s rá hamu kerül felváltva mind-
addig, míg a láda megtelik. Ekkor leszegez-
zük és hűvös pincébe helyezzük. Ha a szőlő-
ből fogyasztani akarunk, a ládát egyszerűen fel-
nyitjuk, kiveszünk egy részt, a többit továbbra 
helyben hagyjuk, a szőlő nem romlik el azért. 
A kivett gerezdeket pedig oly módon szaba-
dítjuk meg a rájuk tapadt hamurétegtől, hogy 
friss vízben áztatjuk. Ezen eljárással a szőlőt 
hónapokon át lehet eltartani. Ennek az eljá-
rásnak különösen ott van jelentősége, ha valami 
finom fajta szőlővel akarunk minél később meg-
jelenni a piacon, avagy valamely ritka alkalomra 
szántuk. Természetes" hogy itt is az alapfeltétel 
a helyesen keresztülvitt megszedés, illetőleg az 
elteendő fürtök alapos megtisztogatása. 

Nagy elterjedtségnek örvend a következő 
szőlőeltevési mód : A szüret idején megszedett 
fürtöket alkalmas helyiségben ideiglenesen el-
raktározzuk vagy polcokra kiteregetjük, vagy 
pedig zsinórokon, léceken felfüggesztjük mind-
addig, míg a fagyos idők beköszöntenek. Ekkor 
a szőlőfürtöket kihordjuk a szabadba s alapo-
san megtisztított kis, pl. akós hordókba szoro-
san egymás mellé helyezzük, míg a hordók 
egészen megtöltetnek. A lezárt hordókat egy 
nagyobb ládába egymás mellé helyezzük s a 
láda alját, oldalközeit s a hordók egymásközti 
közeit, valamint a láda tetejét rossz hő-
vezető anyaggal, pl. fűrészporral, szénsalakkal 
vagy hamuval kitöltjük. A lezárt ládában 
minden aggodalom nélkül hagyhatjuk a szőlőt 
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tavaszig, feltéve, hogy a hordókba rakás alkal-
mával alaposan átvizsgáltuk a fürtöket és min-
den gyanús bogyót vagy fürtrészietet eltávolí-
tottunk, amit különben mindenik —- most 
felsorolt — eljárásnál kell végeznünk, mert 
teljes siker esak úgy fogja fáradságunkat és 
munkánkat koronázni. 

Franciaországban egy különös véletlen foly-
tán eredeti felfedezést tettek. Egyik olyan 
helyiségbe tettek el télire szőlőfürtöket, ahová 
a szomszédos kamarából erős szesz párolgott, 
s az eredmény a szőlő kitűnő konzervált álla-
potban való megmaradása volt. A szesz tehát 
megöli a penészgombákat, s ezen tapasztalatot 
értékesítendők, a franciák egész különleges el-
tevési módot praktizálnak. E célra nagyobb, 
négyszögletes tartányok szolgálnak, amelyek 
jól záró ajtókkal vannak felszerelve. A tartá-
nyokba ki- és betolható rekeszek illenek. Ezekre 
a rekeszekre, gyaluforgácsra ráhelyezik a kellő-
leg megtisztított fürtöket, azután a közökbe jó 
erős szesszel félig megtöltött szélesszájú edénye-
ket állítanak, azután az ajtót jól bezárják. A 
párolgó szesz át meg átjárja az egész szekrényt 
s ' nem engedi a penészgombákat érvényesülni. 

A szőlő téli eltartására vonatkozó főbb tudni-
valókat ezekben a nagy vonásokban elmon-
dottam volna. Amint az elmondottakból látható, 
oly szőlőkonzerválási módok is alkalmazhatók, 
amelyek semminémű befektetést nem igényel-
nek s a kistermelő által is javára felhasznál-
hatók. Próbáljuk meg előbb kicsinyben, s ha 
a kísérletezés sikerült és látjuk, hogy a ked-
vező piaci viszonyok folytán mennyire kifizeti 
magát ez irányú gazdálkodásunk, térjünk át a 
nagyban való alkalmazásra. Különben még 
rossz piaci viszonyok mellett is csak jövede-
lemmel já rha t a téli eltartás. Szerezzünk 
magunknak állandó vevőt, valamilyen csemege-
kereskedőt a városban, aki szívesen átveszi 
termésünket, főleg ha kissé olcsóbban adjuk, 
ami nagybani termelésnél könnyen megenged-
hető. Ha a szállítási költségeket le kell is 
számítanunk, még mindig marad elegendő, tisz-
tességes jövedelem. De természetesen célt 
csakis úgy fogunk elérhetni, hogyha — miként 
azt cikkem elején hangsúlyoztam — csakis 
megfelelő, alkalmas szőlőfajtákat telepítünk. 

A mai nehéz gazdasági viszonyok között 
csakis spekulatív gazdálkodással érhetünk el 
kellő jövedelmi eredményeket. Kihasználni s 
javunkra fordítani a különleges alkalmakat, a 
piac felette változó viszonyait, a köznapitól 
eltérőleg akkor jelenni meg a piacon, midőn 
kínálat hiányzik : mind oly eszmék, miket egy 
művelt gazda állandóan elméjében forgat ; 
spekulatív művelet a szőlő eltartása is. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A méhes decemberben. 
Valamint künn, a kihaltnak látszó szabad 

természetben néma csend honol, akként kis 
méheink téli tanyája is a rideg téli évszakban 
alig árulja el, hogy itt húzta meg magát ama 
víg munkássereg, mely virágköntösében pom-
pázó rétjeinkről oly nagy buzgalommal gyűj-
tötte össze az illatos mézet s viaszt. Ha még 
az elmúlt hónapban volt néha egy-két ked-
vezőbb, melegebb nap, amelyen déltájban hébe-
hóba ki is repülhettek méheink, e hónapban 
ez már a ritkaságok közé tartozik. Az idő 
mindinkább ridegebb és zordabb lesz, der-
mesztő hideg szél süvít végig a rónán s hegyen-
völgyön át. Ilyenkor látjuk be azután, hogy 
mily nagy fontossággal bír a jó betelelés, 
amelyhez nem elegendő, hogy csupán jó meleg-
tartó kaptárban legyenek méheink, mindenek-
előtt szükséges, hogy ép, erős, egészséges 
legyen a család feje, az anya, jó erősnek is 
kell lenni ama családnak, mely minden baj 
nélkül túlesik a telelésen; szükséges továbbá, 
hogy elegendő mézük is legyen, mert külön-
ben éhen pusztul a nép ; ha e föltételek bár-
melyike is hiányzik, a jó telelés kétséges. 

Tél idején méheinkre sokkal jobb, ha száraz, 
kemény hideg van, mintha változékony, ködös, 
szeles idő uralkodik. A ködös, nedves időben, 
midőn sokszor hetekig nem látjuk a napnak 
tüzes korongját, a kaptár belül is egészen 
átnyirkosodik : s hogy e kellemetlen, lucskos 
hidegben fenn tudják méheink a kellő hőmér-
séket tartani, kénytelenek többet fogyasztani; 
e melegfejlesztés folytán még több pára kép-
ződik a kaptárban, amitől azután lakásuk még 
hidegebb lesz. E nyirkos levegő azután elő-
idézője annak, hogv az egóez lépépítmény 
gyorsan megpenészedik, mely körülmény azután 
a család fennmaradását is veszélyezteti. A jó 
kitelelésre sokkal alkalmasabb a száraz hideg, 
amidőn váltakozva melegebb, verőfényes napok 
is vannak, amelyen odahagyhatják legalább 
csak egy rövid órácskára is fészküket, e rövidke 
röpködés is igen jót tesz nekik. A nagyon 
enyhe tél sem kívánatos azonban, mert ekkor 
méheink hamar megkezdik a fiasítást s később, 
midőn a természet rendje szerint újra hide- 1 

gebbre fordul az idő, a nép újból összébb-
húzódik s a fejlődő fiasítást védtelenül hagyja, 
amely így romlásnak indulva, könnyen nagyobb 
bajok előidézőjévé válhat. 

E hónapban is, mint különben egész télen, 
gondunk legyen arra, hogy méhcsaládjaink a 
legháborítatlanabb nyugalomban maradjanak, 
a méhestől a méhek minden ellenségét tartsuk 
távol, mert ezek folyton csak zavarnák őket. 
Fölösleges kopogtatással nem szükséges mé-
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heink nyugalmát zavarni, elegendő, ha figyel-
mesen hallgatódzunk a röplyuknál ; ha itt 
semmi különösebb neszt nem hallunk, ha 
egyenletes, alig hallható, halk zümmögésben 
vannak a méhek, akkor nincs baj. A kezdőt 
általában óva intem, hogy tél idején meg-
gondolatlanul ki ne bontsa a kaptárt, ha 
méheinél valami gyanús neszt hallana ; ha 
pedig a baj kétségen kívül áll, úgy a kaptái-
kibontását meleg szobiban eszközölje. 

Kaptárainkat többször nézzük körül, nem 
támadt-e rajtuk valami lyuk vagy repedés, 
mert ezt óvatosan mindjárt be kell tömni, 
különben a metsző téli szelek sok kárt tesz-
nek a családban. Nézzük meg, hogy ép-e a 
méhes teteje, mert esetleg a kaptárba s a 
méhekre csurgó hideg esővíz vagy hólé tönkre-
teheti a legerősebb családot is. A méhes tete-
jén levő hóréteg jól védi a családokat a hideg 
ellen s így azt ne söpörjük le, csak akkor, 
ha már olvadni kezd. A méhes körüli havat 
lehetőleg takarítsuk el s előrelátható jó idő 
esetén a méhes elejét szalmával, polyvával 
hintsük be, hogy tisztuló kiröpüléskor ne a 
hideg hóra, hanem a szalmára ülhessenek le 
méheink, mert különben sok elveszne közülök. 

Tartsuk távol a röplyukaktól a csalékony 
napsugarat is, mert ez sok családot tett mái-
tönkre ; megtéveszti e játszi napsugár a méhe-
ket; azt hivén, hogy künn meleg van, kiröp-
pennek s a hidegben megdermedve, százával 
hullanak le a röplyuk elé. Ezért jó, ha a 
röplyuk elé vékony deszkát erősítünk, mely 
azonban a levegő szabad bejutását nem gátolja. 

Most van legjobb idő a nyár folyamán 
összegyűjtött viasztörmeléknek, valamint a vén, 
megfeketedett lépek fölolvasztására. Előkészít-
hetjük egyben a jövő évre vonatkozó terveze-
tünket, a várható szaporulat részére apránként 
elkészítjük otthon még a nyáron előre beszer-
zett s jól kiszáradt faanyagból szükséges kap-
tárakat. Készítsük el a folyó év eredményéről 
szóló számításunkat, hogy méhészetünk mit 
jövedelmezett. Pontosan vezetett jegyzeteinket 
olvassuk át, hogy megtudjuk, minő bajok értek 
bennünket, gondolkozzunk fölöttük, mely okok 
voltak azok előidézői, hogy így a jövőben, 
mivel már saját kárunkon okultunk, hasonló 
hibába ne essünk. • 

A szorgos munka idején olvasgatásra kevés 
időnk volt, annál nagyobb buzgalommal olvas-
gassuk most a szakkönyveket és folyóiratokat, 
hogy az okszerű méhészet elméletében is a 
korral haladjunk. Tartsunk méhésztársainkkal 
összejöveteleket, hogy itt kölcsönösen elbe-
szélve tapasztalatainkat, azokból okulást me-
rítsünk s úgy egymásnak, mint a közügynek 
hasznára legyünk. M. M. 

A törköly palin ka készítése. 
A szőlő törkölyében maradt alkoholnak 

pálinkává való kifőzése ilyenkor, télen szokott 
történni. Szünetel a munka a szőlőben : le-
szüreteltünk, befedtük a szőlőt, most már csak 
a pálinkafőzés van hátra. 

A kisajtolt cefrét, melynek most már törköly 
a neve, félfenekü hordókba vagy kádakba 
tapossuk. Szárazon, teháj; ne öntsük tele vízzel !«*• 
Tiszta, jó pálinkát csak egészséges törkölyből 
égethetünk, azért különös gondot kell fordíta-
nunk a törköly eltevésére. Ennek a módja 
pedig a következő : 

Mint említettük, a kisajtolt cefrét bele-
tapossuk a hordóba. Ha a hordó megtelt, 
kevés meleg vizet öntünk a törkölyre, hogy 
ennek erjedését előmozdítsuk. Néhány napig 
nyitva hagyjuk a hordót, míg a főerjedés 
úgyszólván befejeződött. Igen fontos a törköly 
kierjedése. Enélkül nem kaphatunk értékes 
szeszt, meg kell várnunk tehát, míg (néhány 
nap alatt) a törkölyben levő cukor szesszé 
változik át. Akkor azután szőlőleveleket rakunk 
a törkölyre, jó vastag rétegben, s az egészet 
agyagsárral, lehetőleg légmentesen betapasztjuk. 
Célszerű az agyagrétegre homokot hinteni, mert 
az agyag a kiszáradáskor megrepedezik ; a 
homok befolyik az ily repedéseken s a lég-
mentes elzárást biztosítja. Ekként eltéve tör-
kölyünket, várhatunk vele akár újesztendeig is, 
biztosak lehetünk, hogy nem lesz semmi baja. 
A dongák likacsain át jut annyi levegő a tör-
kölyhöz, hogy szép lassan egészen kierjedhet. 

November közepe táján azután gondolhatunk 
a törköly kifőzésére. A várható pálinka mennyi-
sége és minősége attól függ, hogy mennyi 
alkohol van törkölyünkben. Ez pedig viszont 
attól függ, hogy milyen volt a szőlő érési 
foka, továbbá hogy a cefrét erősebben vagy 
gyengébben sajtoltuk-e annak idején. Nagy 
átlagban mondhatjuk, hogy egy métermázsa 
törkölyből (90—120 liter jói betaposott törköly) 
9—15 liter 50% (térfogat) alkoholt tartalmazó 
pálinkát nyerhetünk. 

A főzés megkezdése előtt készítsünk mindent 
elő. Ehhez egy kis körültekintés kell; mert 
ilyenkor bizony drága az idő. Ha valahol, hát 
a pálinkafőzésnél elmondhatjuk, hogy „az idő 
pénz !" 

Odavisszük a kazánhoz a törkölyt ; gondos-
kodunk elegendő vízről, tüzelőanyagról, üres 
hordóról, szeszmérőről ; kell továbbá lopó, 
mérőhenger, hordótölcsér (lihó), s ha tovább 
akarunk menni, kell még papiros, ceruza, 
gyertya, gyufa, petroleum stb. Mert persze 
éjjel is tart a főzés, egyfolytában. Jóeleve 
meg kell győződnünk, hogy a kádak és hordók 
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nem folynak-e, s csak ha mindent a legapróbb 
részletig megvizsgáltunk, válthatjuk meg a 
pénzügyőrségnél (adóhivatalnál) az engedélyt. 
Az engedély megváltása után mindent úgy 
készítsünk elő, hogy ha a pénzügyőr a pontos 
időre megjelenik, hogy a pecsétet levágja, már 
a másik percben pattogjon a tűz a kazán alatt. 
Ha netalán a pénzügyőr nem volna ott a ki-
tűzött időre, magunk is levághatjuk a pecsétet, 

•«.ügyelve annak épségben maradására. 
Az a folyadék, ami az első lepárlásnál folyik 

ki a hűtőcsövön, az az aljszesz vagy votka. 
Ez élvezhetlen, sajátságos szagú, édeskés, telve 
van kozmaolajokkal (oenanthéther). A főzés 
elején, a legelőször kicsurgó néhány deciliter 
votka azonkívül még mérges anyagokat is 
hozhat magával a kígyócsőből. Ez az ű. n. 
rézeleje. Apró, zsíros, zöld cseppek úszkálnak 
a votka tetején. Közönséges „grünspan1' (réz-
rozsda), mely a sokáig üresen állott kazán 
rézalkatrészeiből gyűlik össze. 

A legelőször kifolyó votka a legerősebb ; 
folytonosan gyengül azután, minthogy a szesz-
gőzök lassanként átpárolognak, s azután mind 
több és több vízgőz sűrűsödik cseppekké. A 
főzést egy-egy kazánnál akkor kell abba-
hagynunk (illetve újra töltenünk), ha a kifolyó i 
votka 4 fokos, vagy ennél gyengébb. 

Ha az összes törkölyt kifőztük, akkor jő a 
votka újrafőzése, az ú. n. rektifikálás. I t t mái-
nem öntünk vizet a kazánba, hanem csak 
magát a votkát. Ez hígabb és szeszben gaz-
dagabb anyag lévén, mint a törköly, a kazánt 
nem is szabad annyira teletöltenünk, mert 
megérhetjük, hogy a votka „átszalad". A rek-
tifikálásnál azután gyakran mérve a szesz-
fokokat, pálinkánkat tetszés szerinti erősre 
főzhetjük. 

Minthogy a törkölypálinka rendszerint csak 
1—2 évi raktározás után válik sima, élvezhető 

szeszes itallá, célszerű 40—42% erősségűre 
főzni, mert a hosszas állás után erejéből egy 
bizonyos százalékot úgy is elveszít. 

Alább adunk egy kis statisztikát, mely egyről-
másról felvilágosít bennünket. Megjegyezzük, 
hogy az adatokat személyes tapasztalat után 
a gyakorlatból merítettük. 

(Raffna.) Győry Elemér. 

A baromfitenyésztés balsikereinek 
főbb okai. 

A pusztán kedvtelésből űzött baromfitenyész- • 
tésben is kétségtelenül kellemetlenek a bal-
sikerek, de nem oly érzékenyek a finánciákra, 
mint a gazdasági tenyésztésben, ahol a jöve-
delem dönt, ahol hideg üzleti szemmel kell 
mérni az eredményeket. 

Egy pillantást vetve ez utóbbi tenyésztés 
balsikereinek okaira, igen gyakran a követke-
zőket konstatálhatjuk : 

1. Nem vagyunk eléggé elkészülve sem el-
méletileg, sem gyakorlatilag a feladat kellő 
végrehajtására. Sok embernek eszébe sem jut , 
hogy ehhez az üzemhez is. mint minden más 
vállalkozáshoz, készültség szükséges. Pedig a 
baromfitenyésztés is érett, fáradságos munka 
mellett beható és folytonos tanulmányozást, 
a kor színvonalán való állást s legalább annyi 
értelmet kíván, amennyi az átlagembernek 
birtokában van. 

Ebből nem az következik, hogy a laikus, 
aki baromfitenyésztésbe akar fogni, 2 — 3 évet 
előbb gyakorlatban töltsön, de igenis, hogy 
ne legyen előtte ismeretlen föld a tenyésztés-
nek gyakorlati mibenléte sem. hanem képezte 
légyen magát —- habár rövidebb időn át — 
a prakszisban is és az elmélet legújabb állása 
felől is, jó szakkönyvekből s időszaki iratokból. 
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Különösen aki a baromfitenyésztésből magá-
ból ekszisztálni akar, az egész első évet bátran 
csak az előkészülésnek, felfegyverkezésnek szen-
telheti. Egy ilyen év végén egy csak vala-
mennyire is elég intelligens ember, komoly 
készülődés után annyi elméleti és gyakorlati 
ismeretet, tudást, tapasztalást szerezhet, hogy 
vállalatába aztán* a sikerre való jó kilátással 
foghat bele. 

Nincs jobb tanító ebben sem, mint a tapasz-
talás. Az elméleti ismeretek nélkül nem lehe-
tünk ugyan el, de ezek egymagukban igen 
ingó alapot szolgáltatnak arra, hogy üzletet 
építsünk reá. A már bevált igazságok, a mások 
tapasztalataiban sikeresnek bizonyult praktikus 
tények biztosítanak legjobban a balsikerek 
ellen. 

Nincs ember, aki ezen a téren is mindent 
tud s úgyszólván minden nap új dolgokat vet 
szőnyegre, amiket még a baromfitenyésztés 
már kitanult* mestere sem szabad hogy mel-
lőzzön. annál kevésbé a kezdő. 

2-ik ok aztán a balsikerre, hogy a kezdő a 
kalamitásokkal szemben hamar s a kelletén 
túl elveszti nyugalmát, hidegvérét. Egy ilyen 
eléggé meg nem acélosodott jellem lépten-
nyomon akadályokat vél fölfedezhetni, melyek-
ről úgv hiszi, leküzdhetetlenek. Az ingatag 
viselkedéshez csakhamar hozzácsatlakozik aztán 
a kellő elhatározó képességnek hiánya, jó 
magyarán mondva: a gyávaság s hiánya az 
ú. n. szerencsének is, s a vége az, hogy két-
ségbeesetten, minden reménytől megfosztottan 
vet véget az ily jellem a további küzdelemnek. 
És mert balsikere miatt folytonos panasszal 
van tele, nemcsak önmagára káros, hanem 
hátrányos más tenyésztőkre, különösen kez-
dőkre is, mert siralmaival azokat is vissza-
tartja vagy elidegeníti az ügytől, pedig lehet, 
hogy ezek sikernek lehettek volna fölmutatói. 

3. Régi dolog, hogy hibanélküli ember 
nincs a földön; valamennyiünkben hiányzik az 
egyik vagy másik dologra a helyes fölfogás, 
ítélőképesség ; ámde a siker nem is attól függ, 
hogy hibát sohasem követünk el, hanem attól, 
hogy az esetleg elkövetett hibán okulunk s 
abba aztán ismételten bele nem esünk. Akár-
mily kevéssé látszik is logikusnak, bizonyos, 
hogy a tévedések útmutatók is lehetnek a 
sikerhez, mert minden ily tévedés egy-egy 
jobb, követendő tanulsághoz vezet; megtanít 
arra. amire a zátonyra jutott hajóst, t. i. a 
zátonynak kerülésére. 

Persze, hogy a tévedés időszaki kárral jár, 
de aki abból a tanulságot a jövőre le nem 
vonja, aki gyámoltalanságában azt fel nem 
ismeri és ismételten beleesik, az magára vessen. 

Az ilyenektől halljuk leggyakrabban, hogy: 
a baromfitenyésztéssel vesződni nem érdemes; 
az csalódásokkal teljes, magát ki nem fizető 
vállalkozás ; a rászórt dicséret, magasztalás 
nem egyéb, mint szédelgés stb. Pedig hát 
százezrei a baromfitenyésztőknek — amint 
látjuk — boldogulnak. 

4. A tenyésztési rendszernek formája, minő-
sége is döntő a sikerre vagy sikertelenségre. 
A kapkodó, a következetlen metódus, a rend-
szertelen, a célhoz jól hozzá nem mért irá-
nyítása, táplálása és kezelése a tenyészetnek 
rendszerint csak balsikerekre vezet. Pontosság 
kell, hogy legyen az állatok táplálásában, tar-
tózkodási helyeik tisztántartásában, tojáshoza-
muk összeszedésében s szorgos figyelem min-
den egyébre nézve is. 

Már maga a tartózkodási hely túlzsúfoltsága 
sok balsikernek okozója s csodálatos, hogy 
sok tenyésztésben ez az eljárás mégis napi-
renden van. Nem tudja, vagy nem akarja 
megérteni azt — a fölmerülő kalamitások 
dacára — sok tenyésztő, hogy a túlzsúfoltság 
elsősorban sok szennynek, élősködőknek, fer-
tőző anyagoknak elhatalmasodását segíti elő 
s a talaj gyors kiélésére, veszedelmessé válá-
sára vezet, de egyben szűk mozgási térrel 
levén kapcsolatos, e tekintetben is ártalmas 
a természeténél fogva sok mozgásra utalt 
baromfinak, különösen a tojás produkálására 
hivatott tyúkfélének. 

Hány tenyésztő nem vet számot azzal, hogy 
egy-egy tyúknak pl. a kaparó helyen legalább 
is 0'6 négyszögméter, ülőhelyén pedig, az ól-
ban, legalább is 0"4 négyszögméter helyre van 
szüksége, 24 dbnak tehát mintegy 12 és ille-
tőleg 10 négyszögméterre, tehát egy területre 
az ólban, amely 5'5 méter hosszú és 4 méter 
széles. S mit látunk igen sokszor ezzel szem-
ben? Azt, hogy ekkora helyen 50—60 állat 
szorong ! És aztán még csodálkozik némely 
tenyésztő, hogy a balsiker egymást éri. Jó 
lesz az ilyennek megfontolnia a tényt, hogy 
20 négyszögméteres helyen 25 dbtól is több 
haszon várható, mint ugyanekkora helyen 
50 dbtól. 

Az egészségi állapot itt névszerint az, ami 
dönt. Zsúfolt állományban már mindjárt az 
élősködők szaporodnak el s azok rontják 
hasznosításában a baromfit ; zsúfolt helyen 
kritikán aluli a levegőnek minősége is s a 
szabad levegőn, a szűk területen úgyis keveset 
mozgó állat éj idején parazitáktól rontva, még 
valósággal mérgezi magát a rossz levegővel : 
csoda-e aztán, hogy maga satnya, tojása kevés, 
ivadéka hitvány s hullatag ez és az egész 
állomány. 
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A megfelelő táplálás mellett kivált a jó és 
elég bőséges levegő és tisztaság biztosít a 
baromfitenyésztésben a jó sikerről ; sőt kimond-
ható, hogy a tisztaság még fontösabb tényező, 
mert látjuk, hogy a legjobban táplált állomány 
is gyakran cserben hagy, ha épen a tiszta-
sági követelményeknek kellőképen eleget nem 
teszünk. Igen, mert a szenny nemcsak a jel-
zett rontó parazitáknak és közönséges beteg-
ségeknek, hanem a fertőző természetű s töme-O ' 
ges elhullásokat okozó ragadós kórságoknak 
is melegágya, egyben pedig megrontója a 
levegőnek, sőt a tápszereknek is. 

Egyszóval nem számíthat az a kedvező 
eredményre, aki a jó levegő nyújtásával és a 
kellő tisztasággal számot nem vet, azt állatai-
nak megadni nem képes vagy nem hajlandó. 

5. Oka a balsikernek elég gyakran az is, 
hogy a vállalkozó túlnagy méretben viszi üze-
mét, vagyis ahelyett, hogy a haladás létrájá-
nak első fokán indulna meg s hágna feljebb 
és feljebb, mindjárt a legfelső fokra helyez-
kedik. Öreg hiba ez kivált a kezdőnél s nem 
eléggé jártas tenyésztőnél. Még a leghíresebb, 
legeredményesebben dolgozó tenyésztők is kicsi-
ben kezdték s csak fokozatosan — kellő ta-
pasztalásokban már okosabbá válva — hágtak 
feljebb és feljebb, s illetőleg igyekeztek előbbre 
és előbbre. 

Indokolt hát kis törzszsel kezdeni, azt tanul-
mányozni s csak aztán nagyobbítani a vállal-
kozást, ha meggyőződtünk affelől, hogy az 
helyén leend, sikerülése akadályokba nem üt-
közik. 

6. A fajtának megválasztása is elhatározó a 
sikerben és balsikerben. Tisztában kell lennünk 
mindenekelőtt azzal, hogy ú. n. legjobb fajta 
nem létezik. A viszony, körülmény, a várako-
zás, melyet a baromfihoz hasznosítás tekinte-
tében kötünk, mind elhatározók ebben. Van 
igenis ú. n. általánosan jól hasznosító fajta, 
amely t. i. tojáshozamban, piaci árúban ki-
elégít, de nincsen minden kívánalmunkat egy-
aránt betölteni képes fajta. A sok tojást adó 
nem szokott egyben sok és jó húst adó lenni, 
sőt inkább a húsban elsőrendűen értékesítő 
rendszerint utolsó rendű a tojásadásban. 

Meg kell hát előre fontolnunk, mit kíván-
junk állományunktól s természetesen csak a 
lehetségesig mehetünk e kívánságunkban, kö-
vetelésünkben. 

Hiba ezenközben holmi középminőséghez 
ragaszkodni ; ez sokszor nagyon magában 
hordja a sikertelenség magját ; az állatok 
színe-javára törekedjünk s inkább máshol taka-
rékoskodjunk,, mint a tenyészállomány beszer-
zésénél. Egy bizonyos, célunknak épen meg-

felelő tulajdonságokkal felruházott fajtához 
nyúlván, abból áldozatok árán is a legjavát 
válogassuk ki, tekintettel nemcsak ez indivi-
duumok jellegzetességére, épségére, egészsé-
gére, életerős voltára, hanem jó szülőktől való 
származására is. 

7. Az érdeklődés nem elég, hogy állomá-
nyunk üzleti mibenlétére terjedjen, kell annak 
minden egyéb mozzanatra is kiterjednie. Sze-
retettel, ügybuzgósággal kell utána látnunk 
üzemünk egész vitelének, mert máskép bal-
sikerektől nem menekedhetünk. 

8. A becsületesség, szolidság e téren is 
elengedhetetlen a jó sikerre. Ideig-óráig ered-
ményt láthat talán valaki a nem eléggé szolid 
eljárásból is, de állandó jó sikert nem. A 
rossz hírnév is — különösen ma már nyilvá-
nos hírlapi publikálások révén — époly 
gyorsan terjed, mint a jó, s míg ez utóbbi 
az üzletben további boldogulásra vezet, az 
előbbi a vállalkozásnak összeroppanását ássa 
meg. 

Tévedne azonban, aki azt hinné, hogy a 
reklámcsinálás tisztességtelen fogás és káros. 
Reklámja válogatja ! Ki amit ígér, teljesítse, 
váltsa be s akkor lehet a reklámja akármilyen, 
az neki okvetlenül csak hasznot hajt s hír-
nevének terjesztéséhez és öregbítéséhez köny-
nyen hozzájárul. Egyike a legkevésbé jó köz-
mondásoknak, hogy a jó bornak nein kell 
cégér. Nem ám, ha már tudva van, hogy 
azon cégér nélküli helyen tényleg jó bor van. 
De igenis, legyen az a hirdetés, az a reklám 
maga is tisztességes, a tényeknek megfelelő és 
legyen folytonos is, mert hiába: máskép meg 
nem tudható, mint kellő hirdetésből, hogy hol 
mi van, hol mi egzisztál még, hol, hogyan, 
mi és mennyiért szerezhető be ? 

Csak ezen 8 pontba foglalt dolognak meg-
szívlelése is, sok balsikertől szabadíthat meg, 
azért nem fölösleges azt az emlékezetbe vésni. 

Utána gondolva a dolgoknak, kiegészíthetők 
ezek sok egyéb teendővel, ami a sikerhez 
vezet, illetőleg nem egy oly mulasztással, 
amely a baromfitenyésztőt útjában akadályozza, 
boldogulása elé kisebb-nagyobb akadályokat 
gördít, sőt a tönkbe viszi. így pl. mindjárt a 
kellő felszerelések, eszközök, szerszámok, óv-
szerek stb. nélkül, megfelelő keltető- és nevelő-
készülékek, fészkek, jegyző-, etető- s egyéb 
berendezések nélkül igazi jó sikerekre bizto-
san számítani hiábavaló dolog; a mindezekért 
hozott áldozat is tehát fegyver a sikerhez, 
ha okosan, célhoz, okhoz mérten bánunk 
azokkal, de út a balsikerhez, esetleg pedig 
a tönkhöz, ha oktalanul, meggondolatlanul 
dobálunk ki pénzt azokért. M. 
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Gazdasági Tanácsadó. 
B. V. Hidja. A fűmagvaknak őszi vetése 

a mi klimánk alatt igen bizonytalan, mert 
augusztus-szeptember havában, amikor a vetést 
végezni kell, gyakori a szárazság, miért is a 
kelés nagyon hiányos és egyenetlen, a mag 
egy része elromlik s végeredményében a vetés 
ritka lesz. Másrészt az őszi vetés a tél beáll-
táig gyakran nem képes kellően megerősödni 
s a téli száraz fagyoknak áldozatul esik. Az 
őszi vetés tehát igen sok rizikóval járó dolog, 
annál is inkább, mert védőnövény nélkül kel-
lene vetni. Védőnövény nélkül csakis rozsot 
lehetne választani, melyet tavasszal zöldtakar-
mánynak kellene levágni, csakhogy a korán 
vetett rozs (mert a fűmagvetést korán ősszel 
kell eszközölni) oly buja fejlődést érhet el, 
hogy az alatta lévő gyenge füveket kiöli. Sok-
kal helyesebb lesz tehát a vetést korán tavasz-
szal — amint a talaj állapota megengedi — 
végeztetni s a ritkásan vetett védőnövényt 
zölden levágatni s föltakarmányoztatni. Védő-
növényül tavaszi négysoros árpa lenne hasz-
nálható, vagy pedig zab. A már mult télen 
meghozatott fümagvak, száraz, szellős helyen 
eltartva, csírázóképességükből nem igen vesz-
tettek. Leghelyesebb lenne — mert idő van 
bőven — egy vetőmagvizsgáló állomással meg-
vizsgáltatni használati értékükre s ez alapon 
kiszámíttatni a keverési arány szerint a tény-
legesen elvetendő mennyiséget. Ezt az állomás 
díjtalanul végzi gazdák részére. A keverékbe 
azonban 5—8% tarackos tippant s aranyzabot 
is föl kellene még venni. A fölszórt műtrágyák 
kilúgozás folytán jóformán elvesztették hatá-
sukat. — E. B. Szt.-Márton. A megavasodott 
zsírt a következő módon lehet élvezhetővé 
tenni : 30 liter zsírra 2 kg. faszenet mozsár-
ban porrá törünk, azután tiszta vászonruhával 
egy szitát leterítünk és a szénport egyenlete-
sen beletesszük, de úgy, hogy a ruha sarkait 
a szita széléhez erősítjük. A szitát azután tiszta 
száraz bödön fölé tartjuk és a fölmelegített 
zsírt lassanként a szénporra öntve, azon át-
szűrjük. — H. Zs.-ué Tákos. 1. Megsárgult 
fehérneműt legjobb két-három napig savóban 
áztatni, jő szódás vízben kimosni és azután 
napon szárítani. 2. Nagyon jó a ruhát mosás 
előtt éjjelre beáztatni és ebbe a vízbe fél findzsa 
benzint önteni és a ruhát felkeverni. Másnap, 
mikor föltesszük a ruhát főzni, megint ugyan-
annyi benzint öntünk a vízbe. Ez hófehérré 
teszi a ruhát, a szaga pedig a főzéstől telje-
sen eltűnik. — K. R. Karczag. 1. Arra, hogy 
fehérneműből penészfoltot kivegyünk, biztos 
szer nincs. Igen jó a foltos helyeket vajjal 
bekenni és a napon szárítani, azután pedig 

gyenge szalmiákos vízben kiöblíteni. Igen jó 
hatásúnak mondják a Crystall-mosóport is, 
melyet minden fűszerkereskedésben kapni. Leg-
többet azonban a nap használ és ezért a ru-
hát minél többet kell a napon szellőztetni. 
2. Legjobb porcellán-festékkel vagy arannyal 
írni az illető tárgyra és újra kiégettetni. — 
Lucernavetés. Annak az okát, hogy az egyenlő 
fekvésű földön a hároméves lucernavetés egy 
része (a tábla felén) miért gyenge, helyszíni 
vizsgálat nélkül megállapítani nem igen lehet. 
Lehetséges, hogy ott az altalajviszonyok ked-
vezőtlenek a lucerna hosszabb életére, vagy a 
föld összetétele s tartalma (pl. mész) másnemű. 
Amennyiben ezen gyenge rész kiszántása indo-
kolt, akkor tavasszal a lucernának védőnövény 
nélküli vetését ajánlom. Megragadta azonban 
figyelmemet azon kijelentés, hogy a gyenge 
lucernás táblarészen igen sok a vadhere. 
(Már ez is az altalaj és az altalaj víz eltérő 
voltára enged következtetni.) Amennyiben itt 
a vörösvirágú vadlóherét érti, kérdés, nem 
lenne-e indokolt ennek magtermesztésével meg-
próbálkozni, mert az igazi vadon termő vörös 
lóhere magja a magkereskedőknél igen ritka 
s igen keresett cikket képez. — L. J. A szük-
séges vetőmag 120 kg. holdanként. — F . A. 
K.-puszta. Pontosan nem ismerjük a muhar-
magnak tápértékét, de az valószínűen meg-
közelíti a kölesét. Ha 55%-nyi keményítő-
értéket tulajdonítunk a muharmagnak s ha 
az új tengeri víztartalmát 25%-ra becsüljük, 
akkor minden kg. tengeri l ' A kg. muhar-
maggal volna helyettesíthető. Ezt a magot 
azonban csak darálva és szalmaszeeskával 
keverve tanácsos etetni, mert máskülönben 
sok szem rágatlanul nyeletik le s emésztetlenül 
távolodik el. — L. T. A tojásoknak legis-
mertebb eltartási módja a vízüveggel való 
konzerválás, amely magánháztartásokban leg-
inkább ajánlatos. Egy liter vízüveghez húsz 
liter forralt vizet keverünk és ezzel az oldattal 
leöntjük a kőedényekbe elhelyezett tojásokat 
akként, hogy ezek ,a vízüveggel teljesen be 
legyenek fedve. Így eltartva, 6 hónapig is 
elállnak a tojások és épen úgy használhatók 
fel, mint a frissek, mert az ízük igen kevéssé 
változik. Ha ezek a tojások feltöretlenül kerül-
nek főzés alá, a héjat tűvel többhelyütt át 
kell szúrni, mert a vízüveg a pórusokat be-
tölti és főzés közben a tojás megreped. Az 
így konzervált tojásokat hűvös helyre kell 
eltenni. E célra legalkalmasabbak a termé-
ketlen tojások, amelyek t. i. kakas nélkül 
tartott tyúkoktól származnak. — Z. J . A gazda-
sági akadémiákba a felvétel egyik kelléke az 
érettségi vizsgálat. — ti. I). Előadása ellent-
mondó, mert a levél elején azt mondja, hogy 
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egy évre volt alkalmazva. Ez esetben az év 
elteltével a szerződés is megszűnik és felmon-
dásnak nincs helye. Néhány sorral odább azt 
írja, hogy 3 havi felmondás volt kikötve. Ha 
ez igaz, a kikötés mind a két félre kötelező. 
Ámde, ha a szolgálatadó, vállalt kötelezettsége 
ellenére, a gazdatisztnek megfelelő lakást adni 
vonakodik: a tiszt az 1900. évi XXVII. t.-c. 
17. §-ának b) pontja alapján a szolgálatot 
felmondás nélkül is jogosan elhagyhatja. — 
R. J. P.-Béla. A homoki szőlők telepítési 
költségei között a rigolozás 70 cm. mélységre 
négyszögölenként 10 K-ra rúg ; a szükségelt 
szőlő vessző-mennyiség kat. holdanként 5750 
db. Az összes telepítési költség 750 korona 
kat. holdanként. 

Gazdasági irodalom. 
— A Haar lemi Tulipán. A kerti irodalom 

terén igen érdekes mű jelent meg a „Haarlemi 
Tulipán" címen. J r t a : Yaszary Mihály. Kiadja : 
Mauthner Ödön. „A Kert" főszerkesztője, udv. 
magkereskedő, Budapesten. Minden virág-
kedvelő örömmel fogja ezen csinos kis könyvet 
fogadni, mely nemcsak a tulipán kultúrájának 
okszerű ismertetése által pótol hézagot, hanem 
egyéb tartalmánál fogva is méltó feltűnést 
kelt a hazai irodalomban. Hogy miért kelt 
feltűnést ? Ezt már a bevezető sorokból is 
láthatjuk, melyek kivonatosan így hangzanak : 

..Sok mindenféle kezdeményezést, találmányt, 
felfedezést el akartak már vitatni tőlünk, 
magyaroktól. A több, mint kétséges jó bará-
taink azt állítják, hogy a tulipán, melynek 
hazája a kelet, csak Hollandiából jutott el 
hazánkba, vagy Németországból, vagy Francia-
országból, vagy akárhonnan. Ezen jóindulatú 
állításokkal szemben a szerző minden kétséget 
kizáró módon, hiteles adatokkal mutatja ki, 
hogv nekünk magyaroknak nemcsak évszáza-

O«. 
dokkal előbb volt tulipánunk, mint a hollan-
dusoknak, franciáknak és németeknek, hanem 
mívelődésünk történetében szintén már évszáza-
dokkal előbb játszott szerepet a tulipán, mint 
amikor említett kultúrállamokban még csak 
a ,Tulipánhóbort" olvasd „Tulipománia" járta. 

Ez utóbbi pedig nem volt haladásnak nevez-
ketó. hanem mkább a kultura visszafejlődésé-
nek.1' „ . . . Található azonban e műben még sok 
más szép és hasznos, ami a tulipánra vonatkozik. 
Többek közt a tulipánfajták osztályozása, a 
tulipánhagymák termesztése és a tulipánvirág 
kultúrája hajtatással, t. i. zàrt helyen és a sza-
badban . . . . „Ugyanezért — végzi bevezető 
sorait a kiadó — őszintén óhajtom, hogy e 
művecskét mindenütt kedvesen fogadják, mint 
ahogy az csakugyan rá is szolgált erre.'1' 

A mű nyomdai kiállítása remek szép. igen 
finom, erős, fényes, sima papíron violaszínű 
festékkel nyomva és 12 szép ábrával díszítve. 
A „Haarlemi Tulipán" című mű érdekes és 
gazdag tartalmáról fogalmat alkothatunk ma-
gunknak, ha sorra vesszük az egyes fejeze-
teknek tartalmát jelző felírásokat. E felírások 
sorozata a következő: 1. Bevezetés. 2. A tulipán 
története. 3. A tulipán egykori világtörténelmi 
szereplésének ismertetése. 4. A tulipán ismer-
tetése és osztályozása (8 szép ábrával magya-
rázva). 5. A tulipán tenyésztése régente és 
most. A régi tulipántenyésztők eljárása. 
a) A haarlemi tulipán jelenlegi tenyésztése. 
7. Magvetés útján való szaporítás (egy ábrá-
val). b) A tulipánnak a hagymák útján való 
szaporítása. 8. A tulipán hajtatásáról. 9. Uj 
irány a tulipánoknak szabadban való felhasz-
nálása körül (3 igen szép tájrészlet-ábrával). 
10. A jelenleg leginkább tenyésztett és tenyész-
tésre ajánlható tulipánfajták sorozata: a) korai 
egyszerű tulipánok, b) korai teljes tulipánok, 
c) késői teljes tulipánok, d) sárkány- vagy 
papagály-tulipánok, e) csíkos és karélyos 
levelű I. egyszerű, II. teljes tulipánok, f ) Dar-
win-tulipánok, g) régi hollandi tulipánfajok. 
11. Jegyzetek a könyvben előforduló hivat-
kozásokhoz. 12. Zárszó. — A „Haarlemi 
Tulipán" műnek ára mindennek dacára rend-
kívül csekély összegben állapíttatott meg, azért, 
hogy az általánosan elterjedhessen hazánkban. 
A mű ára 1 korona. Utalványon beküldendő 
1 korona 10 fillér ellenében pedig bérmentesen 
küldi meg „A Kert" szerkesztősége. (Budapest, 
VlL, Rottenbiller-utca 33. sz.) 

— „Köztelek Zsebnaptár 190S." Szerkesz-
tik llubmek Gyula, az OMGE. igazgatója és 
Szilassy Zoltán, a GEOSZ. titkára. 2 kötet, 
ára 4 korona. A Köztelek gazdasági zsebnap-
tára ezen kötetével a 14-ik évfolyamba lép. 
A szerkesztők, híven az előző évekhez kifejtett 
törekvéseikhez, a zsebnaptár ezen évfolyamát 
is jelentekenyen kibővített alakban bocsátják 
közre. A szükséges kibővítések folytán, to-
vábbá a zsebnaptár könnyebb kezelhetősége 
végett a jelen évfolyam már két kötetben 
jelent meg, amelyeknek az elseje a naptár és 
a különféle gazdasági, könyvviteli adatok be-
jegyzésére szükséges rovatolt jegyzékeket és 
az országos vásárok felsorolását tartalmazza, 
minek folytán a tulajdonképeni zsebnaptár 
amellett, hogy céljának teljesen megfelel, zseb-
ben könnyen hordhatóvá válik és így kezelése 
kényelmesebb. A zsebnaptár előző évfolyamai-
ban foglalt s a gazdaság gyakorlati vitele 
közben szükséges különböző adatok és szak-
közlemények képezik a zsebnaptár második 
kötetét. Ezek az adatok és közlemények ezen 
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évfolyamban az előzőkhöz képest jelentékenyen 
és teljesen kiigazítva vannak. Különösen ki 
kell emelni, hogy a szakközleményeknek ren-
des tartalmán kívül a növénytermelésre és az 
állatforgalomra vonatkozó adatok számos oly 
közleménnyel vannak kibővítve, amelyeket a 
szerkesztők a gazdasági tudományok mai állá-
sának megfelelőleg szükségesnek láttak fel-
venni s amelyek a könyv hasznavehetőségét 
jelentékenyen emelik. Kiemeljük továbbá az 
új cselédtörvény ismertetését és a gazdasági 
intézmények címe alatt a gazdák által igénybe-
vehető gazdasági közintézmények ismertetésére 
vonatkozó új részleteket. 

— A házinyúl-tenyésztés alapvonalai. ír ta: 
Monostori Károly, a m. kir. állatorvosi főiskola 
tanára. A kisgazdák részére a mezőgazdasági 
üzem ezen számottevő és fontos mellékágának 
is szaporodott eggyel a szakkönyve. E népies 
műben a tenyésztő és érdeklődő a házinyúl-
tenyésztésbe vágó összes tudnivalókat meg-
találhatja. Ez magában foglalja: az Általános 
tudnivalókat, a Fajtatant, az Elhelyezést, a 
Tenyésztést, Takarmányozást, Gondozást, Érté-
kesítést és a Szövetkezés és üzletvitelt. Az 
Általános részben a szerző szóvá teszi a házi-
nyúlnak természetrajzát, az életkor megítélését 
és annak bonctanát. A Fajtatomban a szerző 
az egyes fontosabb fajtákat ismerteti meg 
velünk. A fajtákat 2 főosztályba sorolja. Az 
Elhelyezés cím alatt a szerző megemlékezik a 
különféle nyúlketrecekről. A Tenyésztő magában 
foglalja a tenyésznyulak kiválasztását, a hága-
tást, a fiadzást és az ivadék felnevelését. A 
Takarmányozástan a különféle takarmányfélék 
leírását, a táplálás idejét, a hasas anyák ete-
tését, a növendékek takarmányozását, az etető-, 
itatóeszközöket és a hizlalási eljárást foglalja 
magában. A Gondozás a vedlésről és a beteg-
ségekről ad az olvasónak felvilágosítást. Az 
Értékesítés külön-külön megemlékszik a tenyész-
tésre és a piacra szánt állat eladásáról, annak 
csomagolásáról, szállításáról, leöléséről, köz-
értékesítéséről stb.-ről. A Szövetkezés és üzlet-
vitel a szövetkezetek alakításáról és törzskönyv-
vezetésről számol be. A 86 oldalra terjedő és 
több sikerült illusztrációval ellátott könyv 
bolti ára 2 K 40 f. Megrendelhető Vitéz A. 
gazdasági szakkönyv-kereskedésében, Kassa, 
Fő-idea 1. Tanítók 10% árkedvezményben 
részesülnek. 

Y e g y e s e k . 
— A répa etetésének legegyszerűbb 

módja. Hansen, a dán kísérleti gazdaság ve-
zetője, a következően írja le répatakarmányo-
zási módszerét. A téli hónapokban a tehenek 

rendszerint 30—40 kg. répát kapnak napon-
ként és darabonként : a takarmányozás sor-
rendje a következő: 1. víz, illetve itatás, 2. 
abraktakarmány, 3. répa, 4. széna és szalma, 
naponkénti kétszeri etetés. A répa a normális 
fogazatú teheneknél egészben adatik, csakis az 
öregebb, vagy a rosszfogú tehenek részére 
apríttatik föl. Takarmányozásra legnagyobb-
részt a kerekrépa (tarlórépa) szolgál, amely a 
gazdaság egy külön épületében halmoztatik 
össze. Az etetéshez szükséges répamennyiség 
5—6 órával ez etetés megkezdése előtt a ta-
karmánykamrába vitetik, ahol rendesen olyan 
a hőmérséklet, mint az istállóban. A répa ren-
desen földmentesen kerül a takarmánykamrába, 
mert a szedéskor a répát teljesen megtisztítják 
a földtől. Hansen szerint az eckendorfi répa 
nagyon alkalmas ily takarmányozásra, mert 
azt a földtől könnyű megtisztítani. Hansen 
hosszú praxisa alatt a leírt takarmányozással 
mindig meg volt elégedve. Egyes érzékenyebb 
teheneknél észrevehető volt az, hogy naui 
30—40 kg. répaetetésnél szőrözetük durvább 
lett, de a tejhozamuk nem csökkent, sem a 
tej minősége nem romlott. A mult évben 
néhány gazda ajánlatára Hansen megpróbálta 
azt, hogy a 40 kg. répaetetést úgy módosí-
totta, hogy nem egyszerre adta az állatoknak 
az összes répamennyiséget. A takarmányozása 
tehát így alakult : itatás, 10 kg. répa, abrak-
takarmány, 10 kg. répa ismét, széna és szalma, 
reggel és este. Igaz ugyan, hogy így etetve 
az aránylag nagymennyiségű répát, nem volt 
észlelhető az, hogy a tehenek durvaszőrüek 
lettek, de minthogy a tejelésre ezen takarmá-
nyozás semmi különösebb hatással sem volt, 
Hansen visszatért a régi takarmányozási rend-
szerére. Hansen azért itatta a takarmányozás 
előtt állatjait, hogy az abraktakarmány adago-
lása előtt a jászlak tiszták legyenek. Hansen 
sohasem próbálta meg a répát felaprózva 
etetni, mert ez több munkával járt, másrészt 
mert elődjei, akik mind a répát felaprózva 
etették, később szintén abbahagyták ezt a 
takarmányozási módot. Természetes az, hogyha 
sok föld van a répán és azt etetés előtt nem 
mosatjuk meg, könnyen ártalmára lehet az 
állatoknak. Hansen félemlíti végül, hogy egy 
bérlő milyen módon mosatja meg a répát. 
A takarmányozás befejeztével, ha az állatok 
a szénát és szalmát is elfogyasztották, tele-
ereszteti a jászlakat vízzel és a vízzel telt 
jászolba beleönteti a következő takarmányo-
záshoz szükséges répamennyiséget. Az állatok 
azután folyvást forgatják, ide-oda tologatják 
a vízben levő répát, amely azután ilyenformán 
lassanként egészen tiszta lesz. Az bizonyos, 
hogy ez a lehető legolcsóbb mosási mód ! 
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— A beiszapolt széna feltakarmányo-
zása. Gyakran előfordul az, hogy a rét közvet-
lenül a kaszálás előtt iszapos vízzel elárasz-
tatik, vagy pedig akkor önti el a víz, mikor 
az rendeken fekszik. Máskor meg a renden 
levő szénát olyan erős zápor éri, hogy az 
iszapos, sáros lesz. Az ilyen szénát az állat 
nem fogyasztja szívesen, de másrészt könnyen 
betegségeket is okozhat. Ha a széna csak kissé 
sáros, de különben száraz és jó illata van, ez 
esetben legcélszerűbb eljárás lesz az, ha a 
szénát villával néhányszor jól átforgatjuk és 
összerázzuk, mikor is a por nagy része eltávo-
lodik. Ha azonban a széna nagyon sáros és 
az említett módon az iszaptól megtisztítani 
nem lehet, szükséges lesz azt cséplőgépen át-
bocsátani. E célra azonban nem szabad a 
cséplőgépet Verőléces dobbal felszerelni, hanem 
csak szeges dobbal és kosárral, azonkívül a 
gépnek gyorsan kell járni. Igaz ugyan, hogy 
az értékes levelek nagy része így is letöre-
dezik, de ez sokkal kiteebb kár, mintha az 
iszapos szénát feletetnők. Az ilyen szénát nem 
szabad azonban tenyész és növendék-állatokkal 
etetni, sem pedig juhokkal, hanem csak a 
hízókkal és a jármas ökrökkel. Ha az iszapos, 
sáros széna még romlott is, akkor ezen tisz-
títási mód sem lesz elégséges. Az iszapos és 
rossz szagú szénát szintén meg kell tisztítani 
az iszaptól az említett módon, de azonkívül 
vagy fülleszteni, vagy gőzölni kell és csak 
azután szabad föletetnünk, de csakis hízókkal, 
vagy jármas ökrökkel. Dr. Damman tanár 
fölemlíti, hogy az ő tapasztalata szerint lovak-
kal bátran etethető az iszapos széna úgy is, 
ha azt fölszecskázva, csak pár óráig is hideg 
vízben áztatjuk. A megszecskázott és beáz-
tatott iszapos széna a lovaknál sem légzési 
zavarokat, sem köhögést nem idézett elő. Isza-
pos, sáros szalmával épen úgy kell bánni, lia 
azt fel akarjuk takarmányozni, mint az isza-
pos szénával. 

— A birtokhatárok megjelölése. A föld-
mívelésügyi miniszter körrendeletet intézett a 
törvényhatóságokhoz a birtokhatárok megjelö-
lése tárgyában. Megállapították ugyanis, hogy 
az érdekelt közönség a birtokhatárok meg-
jelölése tekintetében az 1894. évi 12. törvény-
cikknek, illetve az ennek alapján alkotott tör-
vényhatósági szabályrendeletnek alig s csak 
elvétve tesz eleget s különösen a parcellázások 
eseteibeíi mulasztják el az új birtokhatároknak 
állandó megjelölését, amiből sok zavar és igen 
sok esetben pereskedés származik. Az idézett 
törvény alapján felhívja a miniszter ennélfogva 
a törvényhatóságokat, hogy a községi elüljáró-
ságokat a törvényben előírt kötelességek pon-
tos teljesítésére utasítsák, de különösen hívják 

fel figyelmüket arra, hogy kellő ellenőrzés 
tárgyává tegyék, hogv a parcellázások alkal-
mával az újonnan alakult birtokok határai 
szabályszerűen megjelöltessene k 

— Lúdkopasztás. Az idei libát szeptember-
bén kopasztjuk másodszor. Legyen arra gon-
dunk, hogy óvjuk a kopasz állatokat a meg-
hűléstől és siettessük az új toll kihányását. 
Ezt erős etetéssel mozdíthatjuk elő. A kopasz-
tás szabályai: nem szabad előbb kopasztani, 
mígnem az állat tolla könnyen kihúzható és 
belső vége vértelen. Első kopasztásnál csak 
oldalt, a mellen és hason szabad leszedni a 
tollat. A nyak és hát tollai az esővíz leveze-
tésére meghagyandók. Nagy hiba a combról 
leszedni à tollakat, mert ezek híján az állat 
szárnyaszegett lesz s ezt keservesen megsínyli, 
ha bele nem pusztul. Kopasztás előtt fürösszük 
meg a ludakat langyos vízben. A toll legtöbbet 
ér röviddel a vedlés előtt, tehát szeptemberben 
a kopasztás kevéssé viseli meg az állatot. 

— A gesztenye. Ez a gyümölcs is Perzsiá-
ból származott hozzánk a barackfélékkel és 
behonosítva, elég jól kibírja éghajlatunkat. 
Délen nagyobbra fejlődik, de nem ízesebb, mint 
a mienk. Eltartani nagyon könnyű : száraz, 
hűvös, de fagymentes helyet kíván és heten-
ként egyszer átlapátolandó. E kis fáradsággal 
egyszerre beszerezhető nagyban és könnyen 
eltartható. Az olaszok lisztté őrlik és igen 
kellemes kenyeret sütnek belőle, ha nem tud-
ják drágábban értékesíteni a gyümölcsöt. Ná-
lunk nem igen tudják hámozni. Felső, kemény 
héja ügyes behasítással könnyen leválik és így 
feltéve, könnyen is megfő és belső héját hegyes 
kis késsel lehet eltávolítani. A sütéshez ajánlatos 
a héjat kissé megsózni ; ettől merevebb lesz és 
könnyen leválik. Az olaszok baromfileveshez is 
keverik és sokféle alakban használják el a 
konyhán. Élvezete igen egészséges és tápláló. 

— Y aj és margarin könnyen megkülön-
böztethető, ha mindkettőből pár ujjnyit szűk 
pohárban fölolvasztunk s e folyadékot meg-
szemléljük. Egyeznek abban, hogy legalul mind-
kettőnél a sós víz ülepszik a fenékre ; külön-
böznek abban, hogy az olvasztott vaj tisztán 
átlátszó, a margarin meg tejüveg színű s átlát-
szatlan. Jó ezt tudni ma, mikor már — a 
birkán a gyapjút is hamisítják. 

T a r t a l o m : Fogyasztási és értékesítő szövetkeze-
tek. Cs. E. — A székely akció öt éve. Papp Viktor. 
— A szőlő eltartásáról. Kadocsa Gyula. — A méhes 
decemberben. M. M. — A törkölypálinka készítése. 
Győry Elemér. — A baromfitenyésztés balsikereinek 
főbb okai. M. — Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági 
irodalom. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 1 0 korona, félévre 5 k o r e n a , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — E g y negyed évné l k e v e s e b b 
időre előfizetést nem fogadnnk eL — Az előf lse tés i p é n s e k a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili. KEB., BÉBKOCSIS-ÜTCA 16. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA I. KEB., ISKOLA-TÉB 8. 

Kéziratokat nein adunk -vissza 

Fölszínes vélemények. 
Aki sok évi tanulmánnyal valamely 

tudományos, művészeti vagy más fontos 
közéleti hivatás körében otthonossá lett, 
gyakran hallhat a maga szakmájáról oly 
nézeteket, szájról szájra terjedő egyforma 
ítéleteket, amelyek szinte csodás könnyed-
séggel szólanak a legnehezebb kérdések-
ről. Az illető szakban járatos egyéniség 
aligha merne oly könnyen ítéletet hal-
latni, amily bátran azok nyilatkoznak, 
akik a kérdést csak hallomásból ismerik. 
S az ilyeneknek rendszerint eszükbe sem 
jut elébb a szakavatott embert kérdezni, 
igazítsa őket útba, ismertesse velük a 
tényeket, magyarázza meg nekik az igaz-
sághoz vezető szempontokat. Sőt gyak-
ran épp ők oktatják azt, akitől elébb 
fölvilágosítást kellene kérniök. 

Amíg a kérdéseknek nincs gyakorlati 
fontosságuk, addig az ily könnyen ki-
röpített vélekedések legföljebb jóízű mo-
solyt keltenek a kérdést alaposan ismerő 
ember ajkain. Mint ahogy mosolygott 
az a monográfia-írónk, akinek egy tár-
saságban azt magyarázták, hogy irodal-
munk egyik jelese alacsony, vézna nö-
vésű volt, holott a monográfia írója 15, 
éven át majd minden nap érintkezett vele 
és hatalmas, atléta termetűnek ismerte. 
Vagy mint ahogy egyik költőnknek — 
aki egy elhunyt, híres társa kórágyánál 
állott s műveit sajtó alá rendezte és sír-

emlékét fölállította — azt magyaráz-
gatták társaságban, hogy az a porladó 
jeles még most is él. Ha csak ilyen ár-
tatlan tévedésekről lenne szó, a társa-
dalmi kórság jellegével föllépő felületes-
ségen valóban csak nevetni lehetne. * 

De, fájdalom, gyakran tapasztaljuk, 
hogy fontos, életbevágó ügyekben véle-
ményeket nyilvánítanak nemcsak magán-
emberek, hanem közszereplők is, s nyi-
latkoznak a tények ismerete nélkül, 
másoktól hallott fölfogások alapján. Meg-
jelen például valamely tudományos mű, 
tehetség és önfeláldozó munka eredménye. 
Kevesen olvassák s ezek közül is csak 
néhányan behatóan. Valamely fölszínes 
ismertetés alapján kiragadnak belőle egy 
szólamot, ez szájról szájra terjed, össze-
függéséből kiszakítva, gyakran eltorzítva, 
sőt meghamisítva kerül közforgalomba. 
S aztán akadnak emberek, akik az ilyen 
szólam alapján a műről nyilatkoznak, sőt 
szerzőjét oktatni is próbálják. Megesik 
az is, hogy az ily alaptalan vélekedés 
művelődéstörténeti művekbe, tudomá-
nyos ismerettárakba kerül, amelyek aztán 
nemzedékről nemzedékre adják tovább. 
S mindez csak azért lehetséges, mert az 
eredeti művet nem olvassák el s mégis 
beszélnek róla. 

Gyakori ez a jelenség közéleti alkotások 
bírálatánál, különösen országos intézmé-
nyek, törvénytervezetek és törvények meg-
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ítélésénél is. Ezeknél nemcsak elméleti, 
hanem gyakorlati érdekek is forognak 
szóban s így ezeknél a tények nem ismeré-
sén kívül még elfogultságok is játszanak 
szerepet. Előfordul, hogy ily alkotásokról 
valaki már jóelőre kiröpít valamely jel-
szót, a munka beható ismerete nélkül, 
az összes tények egybefüggését nem is 
látva, sőt a szóban forgó tényt nem 
tudva, akárhányszor puszta kombináció, 
vagy a szerzőről alkotott előzetes téves 
föltevés alapján kimond egy véleményt. 
S ez aztán az emberek egész csoportjai-
ban vélekedéssé válik. S megesik még 
az is, hogy nemcsak egyesek, hanem egész 
testületek, társadalmi körök is az ily 
vélekedés kényszerhatása alá kerülnek, 
s a téves közfölfogással többé szembe-
helyezkedni nem tudnak. így keletkeznek 
nem ritkán egész áramlatok, amelyek 
nemzetekre kiható jelentőségűekké is vál-
hatnak. S csak azért, mert az a sok ember 
egyéni tapasztalás és meggyőződés nél-
kül visszhangjává lesz másnak, aki szintén 
csak mástól hallottakat ismétel. 

Minden ilynemű jelenséggel szemben író-
nak, tanítónak, tudósnak s egyáltalán a köz-
élet minden tagjának egy elvet kell valla-
nia. Ez a mindenkire egyaránt kötelező 
művelődési, sőt erkölcsi elv, hogy az em-
ber csak olyan ügyről hallasson ítéletet, 
amelyet ismer, csak olyanról nyilatkoz-
zék embertársai előtt, amiről alaposan 
nyilatkozni tud. S ez alól a legszerényebb 
hatáskörű egyéniség sem vonhatja ki 
magát. Mert bármily igénytelennek lát-
szik is valakinek hatásköre, a maga kö-
rében jelentős tényezője lehet a közélet-
nek. S miihók lelkiismeretességén alapszik 
az egész nemzet értelmi és erkölcsi fej-
lettsége. 

Kétségtelen ugyan, hogy minden egyes 
polgár a maga élethivatása és gondja 
közepette nem ér rá arra, hogy az egyre 
fejlettebb és bonyolultabb tudományos, 
irodalmi s más közéleti jelenségekről 
maga szerezzen magának megbízható 
tájékozódást. Érthető és szükségszerű 

tehát, hogy a mesterségén kívüleső dol-
gokról csak közvetve, vagy épen csak 
futólagosan szerez tudomást. De minél 
lelkiismeretesebb az ember s minél job-
ban érti a maga szakmáját, annál jobban 
tudja, hogy az ily fölszínes vélekedést 
nem illik tovább adnia, hiszen tudja, 
hogy a maga szakmájáról is mily alap-
talan nézeteket hall gyakran másoktól. 
S ha ez áll a magánélet bármily sze-
rénynek látszó tényezőjéről, mennyivel 
inkább alkalmazható mindazokra, akik a 
szellemi életben szerepet játszanak, vagy 
szerepre törekednek. 

Mindezeket pedig azért kell ma foko-
zott mértékben szem előtt tartanunk, 
mert oly korszakot élünk, amelyben a 
nemzetek nehéz versenye közepette csak 
egyre fokozódó munkájú és készültségű 
népek tarthatják fönn magukat. Valamint 
az egyes embernek ma jóval többet kell 
tudnia, mint hajdan, — jóval több ké-
szültséggel kell az élet hivatásához látni — 
úgy a népek versenyében is több ké-
szültség, tudás és lelkiismeretes tanul-
mányozás kívántatik. A hírlapok a ma-
guk hivatásánál fogva a tengersok ese-
ményről, nyilvános jelenségről csak gyors 
tájékoztatást nyújthatnak, mélyebbreható 
ismereteket már irányuknál s terjedel-
müknél fogva is alig adhatnak. Ezért 
minél műveltebb ós tudományosabb vala-
mely nép, annál kevésbé elégedhetik meg 
a kizárólagos hírlapi tudással, annál 
inkább törekszik beható ismeretekre, me-
lyeket kiváló tudósok és írók könyvei 
nyújtanak. Kétségtelen, hogy a magyar 
művelődés egyre szélesebb körökre hatolt 
ki s a hírlapok is egyre több és több 
embert vontak olvasókörükbe. Most kí-
vánatos, hogy a szélesebb körök isme-
reteit mélyítsük is, hogy állandóan ne-
csak elterjedtségben, hanem tartalomban 
is gazdagodjék országunk szellemi élete. 
Minél mélyebb tudás terjed el hazánk-
ban, minél ritkább lesz a puszta hallo-
más alapján történő vélekedés, vagyis 
minél több ember fogja alaposan tudni 
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azt, amiről beszél, annál becsesebb alko-
tásokat létesítend nemzetünk s annál 
szilárdabban áll majd a nemzetek ver-
senyében. 

Csak munka és tudás teheti erőssé a 
nemzetet. Az igazi tudás, amely tapasz-
talatokon, tanulmányokon s mérlegelése-
ken alapszik, önállóvá teszi az egyéne-
ket, biztossá ítéletüket s fölszabadítja 
őket a lelki kiskorú ág alól, amely abból 
áll, hogy mások fölszínes vélekedéseit 
vakon ismétlik. A megfeszített közhasznú 
munka pedig egyrészt leköti idejüket, 
amelyet teendők hiányában károsan töl-
tenek el, másrészt pedig megtanítja őket 
mások munkájának értéke szerint való 
megbecsülésére. 

Paláffyi Lajos. 

„Népoktatásunk bűnei." 
(31.) Pár héttel ezelőtt egy kis könyv jelent 

meg, enne: „Népoktatásunk bűnei", hó ja Kunfi 
Zsigmond, temesvári tanár. Súlyos vádak vannak 
benne a magyar népoktatás ellen. Ha e vádak 
valónak bizonyulnának, bűnbánókig kellene 
tekintenünk a múltba, kétségbeesve a jelenre, 
reménytelenül a jövőbe. De mielőtt a munka 
tartalmának ismertetésébe belekezdenénk, ki 
kell jelentenünk, hogy az egész könyv ezt a 
gondolatot ébresztette bennünk : íme, egy ember, 
ki azzal a tudattal ült íróasztalához, hogy nem 
az igazságot fogja keresni, hanem a szerinte 
tökéletlen, elmaradt és romlott magyar nép-
oktatásban azokat a pontokat kutatja föl, csopor-
tosítja és élezi ki, melyekkel tételét kifejtheti, 
melyekkel távolabbi céljait is szolgálhatja. Rö-
viden szólva, Kunfi Zsigmond lelkében előbb 
született az a gondolat, hogy romlott a magyar 
népoktatás s csak e gondolat megszületése után 
keresett hozzá adatokat. Súlyos vád ez, de a 
munkának ezt a hatást kell tennie minden 
nyitott szemmel olvasó emberre. És ezzel jelle-
meztük is a könyvet. 

Jól tudjuk azt, hogy minden embernek meg-
van a maga nézőpontja, melyből az eseményeket 
vizsgálja, csoportosítja, értékeli ; jól tudjuk, hogy 
az abszolút igazságot ember egyáltalán nem 
érheti el, de kevés könyvet olvastunk, melyen oly 
erősen vonulna végig a pártszempont, a szociál-
demokrata világnézlet, mint Kunfi könyvén. Céljá-
nak bizonyítására Kunfi szép gondolatokat alap-
talan állításokkal, tiszta logikát álokoskodással, 
elfogadott elméleteket bizonyításra szoruló mon-
dásokkal, statisztikai adatokat frázisokkal kever 

össze. Elénk akarja tárni azt az elszomorító, 
szörnyű képet, hogy a magyar kultúra elmara-
dottabb a legsötétebb Balkán államénál, el 
akarja velünk hitetni, hogy a magyar állam, a 
földesúri és papi hatalom előtt meghódoló ma-
gyar állam tudatosan tartja lelki sötétségben 
a népet, azért, hogy az uralmon levő osztályok 
kizsákmányolhassák. Szociálista cél, írónk föl 
is használja a szociálizmus fegyvertárának esz-
közeit, kifejezéseit, küzdelmüknek módját. 

A könyv három fejezetre oszlik. Először a 
tanítás szervezetéről, aztán a tanítás szelleméről 
beszél, majd néhány külföldi példát mutat be. 
Vádjaival lehetőleg sorrendben fogunk foglal-
kozni. 

Munkájának elején a magyarországi nép-
iskolát mutatja be a következőképen: „Látsz 
egy putr i t : ha mondják, nem akarod elhinni, 
hogy ez az iskola. Belépsz valahová egy odúba : 
tanteremnek nevezik, fájdalmas nagyzási hóbort-
ból. A padló nagy területep ki van rothadva. 
A falak nyirkosak. Egy nagy térkép, néhány 
növényt vagy hazafias jelenetet ábrázoló tör-
téneti kép lerohadt a nedves falról és cafatok-
ban csüng alá. Ha liideg van, nem lehet fűteni. 
Nemcsak azért és akkor nem, amikor a tanulók 
nem hoznak fát magukkal, hanem akkor sem, 
ha hoznak. Rozoga, megrepedezett vaskályha 
telepipálja füstjével a tantermet. Ha becsukják 
az ablakot, a füst marja ki szemüket, ha ki-
nyitják, a hideg miatt hullik ki az apró emberkék 
kezéből a palavessző. Ha írni kellene, a gyer-
mekek fele föláll, mert csak így jut hely a 
kicsiny könyököknek a padon." Más kép: „Télen 
nem lehet tanítani, mert az iskolafönntartó 
hitközség nem ad fát, kérjen a tanító a gyer-
mekektől. Ezeknek szülői örülnek, ha van otthon 
mivel fűteni, nemhogy még az iskolába is kül-
denének. ,Fújjon a tanító a markába, melegedjen 
úgy.' Megenyhül az idő, ellehet az ember fűtetlen 
szobában is. A tanító összetrombitálja az isko-
lához még hozzá sem szokott és máris elszokott 
gyermekeket, tanítana is, de megint nem lehet. 
A téglával kirakott tanterem falán mindenfelé' 
kis források bugyognak ki és az agyagpadlón 
bokáig ér a víz stb." Kunfi Zsigmond szerint 
ez a magyarországi osztatlan népiskola képe. 
Vitatkozásának módszere, elfogultsága, fölhábo-
rító igazságtalansága már e rajznál szembetűnő. 
Úgy állítja oda e képet, mintha nem szórványos 
esetekről volna szó, olyan esetekről, melyek 
alapján inkább a költő, mint a tudós rajzolta 
meg így az állapotokat elijesztés, magunkba-
szállás végett, hanem azt akarja velünk elhitetni, 
hogy általában ilyen az osztatlan magyar elemi 
iskola ! 

Könyvének 11. oldalán Kunfi Zsigmond egy 
statisztikát közöl, mellyel a következő tételt 
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akarja bizonyítani : „Az iskolának osztatlan 
volta, a tanítónak tamilokkal való túlterhelése 
azonban csak egy í'ényfogó, amely nem engedi 
el a betű világosságát a népnek a nyomor, 
tudatlanság és bún sötétségében élő fiaihoz." 
Ahogy e sorokat olvassuk, lelki szemünk előtt 
egy emelvény jelenik meg, rajta áll a népszónok, 
aki hallgatóinak viharos éljenzése, jól fegyel-
mezett és könnyen l^kesülő hallgatóinak eget-
verő ordítása közben hívja föl rombolásra, 
pusztításra híveit. Szokva vagyunk hozzá, hogy 
szociálista uraink ilyen állításokat hangoztas-
sanak, de ők még azt a fáradságot sem veszik 
maguknak, hogy bizonyítsanak. Kunfi Zsigmond 
azonban „bizonyít". Számokat, „megdönthetet-
len" számokat hoz föl tétele bizonyítására, hogy 
elhallgattassa a kételkedést, hogy tudományos 
színbe burkolja állításait. Ha őt cáfolni akarjuk, 
számadatait kell megvizsgálnunk ; hiszen ha 
igazak a számok, hiába harcolunk következ-
ményeik ellen. Vizsgáljuk tehát meg közelebbről 
táblázatát. E táblázatban néhány állam van 
fölsorolva, meg van mellettük említve tanulóik 
száma ; megvan benne az is, hányan jutnak 
átlag egy-egy iskolára, egy-egy tanítóra, mennyi 
az iskolák, mennyi a tanítók abszolút száma. 
Ez a táblázat véges-végig szemérmetlenül hazug 
adatokat közöl. Többek között azt állítja, hogy 
az Egyesült-Államokban a tanulók abszolút 
száma 1,560.000, Ausztriában 361.800, Magyar-
országon 2,462.000. Kérdjük az olvasótól, anél-
kül, hogy bizonyítékokat sorolnánk föl, lehet-
ségesnek tartja-e, hogy — beszéljünk kerek 
számokban — a 80 millió lakosságú Egyesült-
Államokban, vagy a nálunk jóval népesebb 
Ausztriában egy millióval kevesebb, illetőleg 
nyolcadrésznyi legyen a tanulók száma, mint 
a kb. 20 millió népességű Magyarországon? 
Elmondhatnánk hogy Kun ti adata az Egyesült-
Államokra vonatkozólag majdnem 14 millióval, 
Ausztriára vonatkozólag több mint 3 millióval 
tér el a valóságtól ; beszélhetnénk a többi ada-
tokról is, de szükségtelen ; hisz' aki a népesség 
számát egybeveti a tanulókéval, azonnal tisztá-
ban van azzal, hogy Kunfi Zsigmond a tájékozat-
lan, felületes közönség megtévesztésén dolgozott. 
Ilyen önkényes adatokból vonja le következte-
téseit Kunfi Zsigmond, ilyen adatokkal akarja 
bebizonyítani, hogy Magyarország a világ leg-
elmaradottabb államainak egyike. Ilyen lelki-
ismerettel dolgozik Kunfi Zsigmond, ki a sors 
kegyetlen játékából mellesleg — tanár is. 

Majd az igazolatlanul mulasztókról elmélkedik. 
A magyar iskolának e rendkívül nehéz kérdé-
séről elfogulatlanul írni nagyon fontos föladat. 
Kunfi azonban nem azért veti föl a kérdést, 
hogy a mulasztás okait igazságosan megálla-
pítsa, hanem megragadja az alkalmat, hogy a 

fönnálló társadalmi rend, a vármegye,- a magyar 
közigazgatás ellen oldaltámadást intézzen. Figvel-O O 0«j 
meztetjük Kunfit arra, hogy a magyar szolga-
bíró (kivételek természetesen vannak) nem az 
többé, .amilyennek a régi világ regényírói raj-
zolják s nem mindenben egyezik meg azzal az 
alakkal, ahogy a „Népszava" bemutatja. Nem 
lehet tehát azzal vádolni, hogy szándékosan 
butaságban akarja hagyni a népet, csak azért, 
mert ő a fönnálló társadalmi rend egyik katonája, 
akinek az a törekvése, hogy olcsó, elégedett, 
buta munkást szállítson a földesúrnak. Nem 
azért nem hajtják be Magyarországon a büntetés-
pénzeket, mert az a cél, hogy a nép büntetlenül 
kerülhesse az iskolát. Ahol be nem hajtják, ott 
annak a nép szegénysége az oka. Ezt Kunfmak 
tudnia kellene, hisz' ő és társai folyton hirdetik 
a nép rettentő nyomorúságát, ott is, onnét is, 
hol jólétben él. Nem akarom Kunfit követni 
arra a térre, hogy egyes esetekből általános 
ítéleteket vonjak le, de nem hagyhatom meg-
említetlenül egyik esetemet, mely nagyon jel-
lemző arra a kérdésre, miért nem hajtják be 
nálunk a büntetéspénzeket. Egy nemzetiségi 
vidéken lakó főszolgabíró beszélte el, hogy kerü-
letében igen nagy volt az iskola mulasztók száma. 
Nem örült neki, mert nem Kunfi képzeletében 
élő, hanem egyetemet járt, müveit, gondolkodó 
ember volt. Kiment tehát abba a községbe, hol 
legnagyobb volt a mulasztás és házról há/.ra 
járt tudakozódni. Az oláh parasztok csaknem 
kivétel nélkül azzal okolták meg a mulasztást, 
hogy tél idején nem tudják xígy öltöztetni a 
gyermekeiket, hogy kiereszthessék az utcára. 
Égy oláh kérve-kérte, ne büntesse meg, hisz' 
három gyermeke van s csak egy pár lábbelije, 
hát egyszerre csak egy mehet ki télen a házból. 
Ilyen és efféle okai vannak az iskolamulasz-
tásoknak, s csak nem kívánja Kunfi, hogy ezektől 
a szegény emberektől a közigazgatás egyetlen 
pár csizmájukat vegye el, hisz' akkor egyikük 
sem mozdulhat ki tavaszig. Ezekután nyugodt 
lélekkel kérdezzük, igazságos-e Kunfi, mikor a 
következőket írja : „ Elvégre egészen stílszerű 
dolog, hogy az az állam és társadalom, amely 
majd felnőtt korában nem táplálja megfelelő 
módon a munkálkodó nép testét, mennél elébb 
rá akarja szoktatni a koplaltatásra azzal, hogy 
nem ad táplálékot kis korában a nép lelkének, 
szellemének." Igazságos-e, mikor a következőket 
írja : „A vagyonos emberek kiváltságai közül 
a legbántóbb és legfölháborítóbb : a műveltség 
monopolizálására való kiváltságuk már a nép-
iskolánál kezdődik. Már itt nyilvánvalóan meg-
látszik az, hogy tulajdonképen nem szabadna 
népnevelésről, hanem csak osztálynevélésről 
beszélni." Ezzel belezökkentünk a szociálista 
kerékvágásba, amely dogmaként hirdeti, hogy 
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az ű. n. osztályuralom nem akarja a népet 
taníttatni, „mert hiszen a tanítás és kultúra 
igényeket növelő, elégedetlenséget szító s így 
munkabéreket fölemelő kultúrerők ". S ezt írja 
Kunfi az Urnák 1907. esztendejében, mikor a 
minisztérium minden eszközt megragad, hogy 
segítsen a bajokon, mikor országszerte nép- és 
ifjúsági könyvtárakat állítanak föl, mikor ő is 
tevékeny részt vesz egy olyan gyűlésen, melyen 
a nép oktatásáról, fölvilágosításáról tárgyalnak ; 
mikor jól tudja, hogy épp most indult nagy-
szabású akció a szabadtanítás országos szerve-
zésére ! Kételkedünk abban is ezek után, hogy 
az elvakultság, a fanatizmus mondatná vele 
ezeket s teljesen megrendül a hitünk jóhiszemű-
ségében. Kunfi megfordított Jézusnak mondja 
a magyar államot, mert másokat lakoltat a 
saját bűneiért, mi megfordított, helyesebben ál-
prófétának mondhatjuk őt, aki bizonyára ki-
kerüli a máglyát és keresztet, de tanítványait, 
csekély műveltségű hallgatóit küldheti a szen-
vedésbe. 

Még egy számadatáról akarok szólani a 
munka első részének. Kunfi azt állítja, hogy 
Magyarországon „az 1904/5. esztendőben a tan-
köteles gyermekek közül semminemű tanításban 
nem volt része 1,298.083 tanulónak". Szörnyű 
nagy szám. Olyan szám, mely ha igaz volna, 
a magyarországi népoktatás csődjét jelentené. 
De vizsgáljuk meg közelebbről, hogyan jutot t 
Kunfi e számadathoz. A hivatalos jelentésben 
olvashatjuk a következőket: „A tankötelesek 
közül a közigazgatási hatóságok bevallásai sze-
rint az 1905. év végén kerekszámban 2,462.000 
gyermek járt iskolába, akiken kívül még 8222 
magántanuló volt s így iskolakötelezettségének 
2,470.000 tanköteles tett eleget. Nem tett 
eleget 655.000 tanköteles." Ez utóbbi számhoz 
hozzáadja az évközben kimaradtak számát s 
így kapja azt az ijesztő nagy számot. Elismerjük, 
hogy szomorú jelenség az iskolát nem látogatók 
nagy száma már magában is, de Kunfi ezzel 
nem elégszik meg, hogy rémítőbb képet rajzol-
hasson, hozzájuk számítja a kimaradottakat is. 
Pedig minden hozzáértő ember tudja, hogy a 
kimaradások rendesen a tavaszi munkaidővel 
esnek össze s így azokról a gyermekekről, kik 
nagyrészt egész télen iskolába jártak, nem állít-
hatjuk azt, hogy semminemű tanításban nem 
volt részük. Ez a számadat is csak alkalom 
neki egy hatalmas kirohanásra a mai rendszer 
ellen. Szerinte a bérlenyomó Magyarországon 
szükség van olcsó munkaerőre, ez a magyarázata 
a nagy számnak. Ismételjük, hogy az iskola-
kerülők száma minden gondolkodó embert meg-
döbbent, de Kunfival ellentétben az okokat 
egyrészt a nagy szegénységben, másrészt abban 
kell keresnünk, hogy maga a szülő szorul rá 

nehéz viszonyaink között már-már serdülő gyer-
mekének munkájára. 

Sok mondanivalónk volna még e könyvről, 
de az olvasó az eddigiekből is megítélheti, 
milyen munkával van dolgunk. Kunfi Zsigmond 
azt mondja, hogy a magyar uralkodó-osztályok 
fényfölfogó készüléket állítanak a tudomány és 
a nép közé, mi pedig azt állítjuk, hogy Kunfi-
nak és társainak szeme előtt van ilyen fényfogó 
készülék, mely csak azt engedi hozzájuk, azt 
láttatja meg velük, amit akarnak, amit céljaik 
érdekében fölhasználhatnak. 

Ez a könyv nem tudományos munka, csak 
a tudományosság színébe burkolt, tájékozatlanok 
megtévesztésére szánt, tanáremberhez minden-
képen méltatlan politikai röpirat. 

Népoktatás a kaszárnyákban. 
írta: Károlyi Sándor. 

A Néptanítók Lapjában közelebb Jancsó 
Benedek tollából „Az iskolán kívüleső közok-
tatás" címmel megjelent nagy érdekű cikksoro-
zat a kérdés mélyreható megvilágítását s a 
megvalósítás nagyszabású rendszerét tárja elénk. 
Óhajtandó, hogy a tervezet ebben az aktuális 
nemzeti ügyben a tanügyi és társadalmi köz-
vélemény kialakulásának s ezzel kapcsolatban 
az állami és társadalmi összefüggő és rend-
szeres alkotásoknak is kiindulópontjául szol-
gáljon. Hogy hazánk szellemi és kulturális éle-
tének eddig csaknem teljesen elhanyagolt e 
nagy mezején, az államhatalom védőszárnyai 
alatt, végre az egész vonalon tervszerű és 
rendszeres, eleven és gyümölcsöző munkásság 
induljon meg. Minket, tanítókat, e nagyszabású 
tervezetből elsősorban a nép legszélesebb réte-
geire kiterjeszkedő elemi fokozat érdekel. Amit 
e fokozaton Jancsó Benedek cikkében indoko-
lásul a népszerű tanfolyamok beosztásáról, 
föladatáról, egyéb már meglevő vagy még ez-
után létesítendő népművelési tanfolyamokkal és 
egyesületekkel való kapcsolatáról, végül a taní-
tóság e fekintefben való hivatásáról, képesíté-
séről mond, ahhoz általánosságban szó nem 
férhet. Tekintve azonban a kérdés tágkörű 
voltát, sokoldalúságát és mélyreható jelentő-
ségét, szükséges, hogy azt minél többoldalú és 
behatóbb eszmecsere tárgyává tegyük, annak 
tisztázásához tőlünk telhetőleg hozzájáruljunk 
s ezzel és állandó napirenden tartásával, minél 
szélesebb körű agitációnkkal annak a köz-
véleményt megnyerni s ekként az ügyet a 
megvalósulás felé terelni hazafias készséggel 
elősegítsük. 

En ezúttal az iskolán kívüleső népoktatás 
egyik főfontosságű, nálunk még csaknem parla-
gon heverő terrénumáról : a hadsereg kulturális 
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föladatáról, a magyar nemzeti szellemnek és 
műveltségnek a kaszárnyákba való beviteléről 
kívánok megemlékezni. 

Közbit és meggyőződés, hogy a katonai élet 
eddig is jó (élet-) iskolának bizonyult. Tény 
is, hogy szabályszerűségével, rendszeres pontos-
ságával, vasfegyelmével s városi viszonyaival 
rendkívül kedvező és fejlesztő hatást gyakorol, 
kivált a köznép napról napra féktelenebb, 
léhább erkölcsű és sokrészt még teljes kultú-
rátlanságban felnőtt ifja ira. Ez a befolyás 
azonban nevelésnek. nem mondható: csupán 
dresszura jellege van. Emellett nern tagadható 
a mai katonai élet hátrányos oldala sem : sok 
különböző jellemű ember kerülvén itt össze, 
a rosszjellemű és erkölcsű bajtársak, a „komisz 
élet", az elhagyatottság, a szolgálaton kívüli 
s szinte tradíciószerű léháskodó szórakozások 
sok rosszra szoktatják a katonát. Ehhez járul 
még, hogy ma már a vallás- és hazaellenes 
fölforgató tanok terjesztői is mind nagyobb és 
nagyobb számban kerülnek be a kaszárnyákba, 
melyek ily módon a fölforgató eszmék valódi 
melegágyaivá válhatnak. 

Már csak ez a komoly veszély is egyenesen 
arra utal, hogy a nemzet ifjúságának ez értékes 
része ebben a kritikus időszakban minden 
hátrányos befolyástól megmentessék ; a kor-
szerű fejlődés és haladás érdeke egyrészt, hazánk 
kultúrális, nemzetiségi és gazdasági v szonyai 
másrészt pedig megkövetelik, hogy a katona-
ifjak a kaszárnyában — a katonai kiképzés 
és szolgálat által le nem foglalt bőséges idő 
alatt — bevonassanak a nemzeti közművelődés 
körébe, meghódíttassanak a magyar nemzeti 
szellem, érzés és műveltség számára. 

Hogy a hadsereg intézménye kiválóan alkal-
mas a népkultúra terjesztésére, ez a fölfogás 
ma már mind nagyobb és nagyobb körökben 
s több és több országban tért hódít. Tudtom-
mal Franciaország volt az első, mely a kaszár-
nyai népoktatást meghonosította. Ott a tisz-
teket és altiszteket egyenesen úgy nevelik, 
hogy azok egyúttal a kaszárnyai néptanítói 
föladatnak is képesek legyenek megfelelni. 
Épen a napokban olvasom a lapokból, hogy 
Olaszországban mostantól kezdve a katonasá-
got kioktatják a — földmívelésre. 

A „Scuola agraria militare", a katonai gaz-
dasági iskola már meg is kezdte — egyelőre 
Torinóban és Rómában — működését. Az 
iskoláknak külön mezőgazdasági, gyümölcs-
termelési és veteménykertészeti ágai vannak 
és élükön egy-<gy kiváló gazdasági tudós áll. 
Rajtuk és a polgári foglalkozású tanárokon 
kívül egynéhány szakképzett katonatiszt is be 
van osztva ezekbe az iskolákba, akik így, mind 
együttesen vezetik azokat. Az iskoláknak né-

hány hold föld is áll rendelkezésükre, amelyet 
az itt kioktatott katonák müveinek meg telje-
sen. Vetnek, aratnak, csépelnek. Gyümölcs-
fákat oltanak, nemesítenek. A katonai gazda-
sági iskolával kettős hasznot ér el az állam : 
az ott szerzett ismereteket a kiszabadult legény-
ség otthon bőven értékesítheti úgy a maga, 
mint az állam hasznára. 

Oly példák ezek, melyeknek követését hazánk 
létérdekei a legsürgősebben követelik. Komoly 
és alapos ellenvetést sem felekezeti, sem nem-
zetiségi szempontból nem lehet tenni : kezük-
ben vannak a népiskolák és egyéb népművelési 
intézményeik, használják föl azokat jogos érde-
keik megvédésére ; ám a kaszárnyai népoktatás 
semmi egyéb, mint az állami, nemzettársadalmi, 
egyéni és szociális érdekek lehető megvédése 
és kielégítése. Nem kifogásolható katonai szem-
pontból sem, miután az a hadseregnek sem 
vezényleti nyelvét, sem szervezetét nem érinti, 
sőt a legénység értelmi, erkölcsi és műveltségi 
színvonalának nagymértékű fölemelésével a had-
sereg katonai érdekeinek is megbecsülhetetlen 
szolgálatot tenne. 

Amennyiben tehát e nagy cél nemcsak a 
nemzeti államnak, de a hadseregnek és a 
dinasztiának is érdeke, annak megvalósulása a 
viszonyok kényszere folytán már csak rövid 
idő kérdése. A világszerte tapasztalt hasonló 
irányú törekvések hatása alatt legújabban 
nálunk is tért kezd foglalni az eszme ; mái-
katonai köreink is foglalkoznak vele. Ennek 
tulajdonítható a honvédelmi miniszternek a 
közelmúltban tett abbeli intézkedése is, mely 
szerint a honvéd-kaszárnyák könyvtárakkal 
láttattak el. 

Franciaországban, miként említém, tiszteket 
és altiszteket alkalmaznak a kaszárnyai nép-
tanítói föladatra ; Olaszországban a katonai 
gazdasági iskolákban polgári foglalkozású taná-
rokat és szakképzett katonatiszteket vegyesen 
alkalmaznak. Úgy látszik, hogy katonai köreink 
a francia példát tartják nálunk is követendő-
nek. Ámde hazánk különleges viszonyai között 
sem a jelenben, sem a közel jövőben oly 
katonai tisztikarra, melyre e nagy nemzeti 
érdeket a magyar nemzet megnyugvással bíz-
hatná, számítani nein lehet. De nem is lenne 
e megoldás eléggé mélyreható és gyakorlati 
sem. A kaszárnyai népoktatás u. i. csak úgy 
felelhet meg nemzeti államunk érdekeinek, ha 
az népünk fiait — a katonai igények figyelembe 
vétele mellett — mindazon elméleti és gyakor-
lati ismeretek és készségek birtokába juttatja, 
melyeket addig egy vagy más okból el nem 
sajátíthattak, de amelyekre saját jövőbeli bol-
dogulásuk érdekében nélkülözhetetlen szükségük 
van. Ha a lehetőségig megóvja őket a kár-
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tékonv szellemi és erkölcsi befolyásoktól. 
Ha a nemzeti szellem, lélek és műveltség 
közlése és meggyökereztetése által meghódítja 
őket a magyarságnak s a nemzeti társadalom 
érdekeinek. Ha ily módon a kaszárnya valóban 
kulturális intézménnyé, úgyszólván a népnek 
az életre előkészítő iskolája lesz. 

Ily alapú és irányú kaszárnyai oktatás tel-
jesítésére egyedül a magyar néptanítói kar 
lehet képes és hivatott ; más megoldás a nem-
zeti állam érdekeinek többet ártana, mint 
használna. 

Ezt az állítást más szempontok is igazolják. 
A nép kulturális előhaladását előmozdító intéz-
mények láncolatáról — melynek láncszemei : 
elemi népiskola, gazdasági ismétlő-iskola, ifjú-
sági egyesület és gazdakör — beszélünk ; csak-
hogy a kultúrális élet folyamatából jókora 
időre kiesik az ifjak java része és többsége, 
mert — katonának viszik. Nem természetes-e, 
ha a megszakadt láncolatot a kaszárnyában 
erősen összekapcsoljak? S ki lenne e kapcsolat 
létesítésére alkalmasabb, mint az, ki már a 
katonaifjú falujában is az említett kultúrális 
intézmények vezetője, lelke volt; kinek vezető 
gondjai alá kerül ismét, ha falujába haza jut s 
az is marad élete végéig: a néptanító. 

Ebből kifolyólag a következő megoldási 
módot vélem célravezetőnek : a kaszárnyai nép-
oktatás teljesítésére a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter oly okleveles néptanítókat ne-
vezne ki, kik faluhelyen legalább 10 évig 
gyakorlatilag és kiváló eredménnyel működtek 
s magukat a gazdasági elméleti és gyakorlati 
ismeretek terjesztése, ifjúsági egyesület, nép-
könyvtár, gazdakör, dalárda, szövetkezetek, 
általában társadalmi, kultúrális és népjóléti 
mozgalmak szervezése és vezetése által kitün-
tették. Az így kinevezett néptanítók — a szük-
séges tekintély és fegyelem szempontjából — 
egyúttal tiszti (hadnagyi) rangot és uniformist 
nyernének s köteleztetnének legfeljebb két év 
alatt bizonyos fokú elméleti és gyakorlati 
katonai ismeretekből a tiszti képesítést is meg-
szerezni ; ezokból az egyéves önkéntesi minő-
ségben kiszolgált néptanítók a kinevezésnél 
előnyben részesülnének. A kaszárnyai tanítók 
azután főhadnagyi rangig emelkedhetnének, 
míg a tantestület vezetője századosi fokozat-
ban lenne. A kaszárnyai népoktatás kidolgo-
zott tanterv, munkaprogramm szerint történnék, 
melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
honvédelmi, illetve a közös hadügyminiszterrel 
egyetértőleg állapítana meg. Az oktatás cél-
jaira szolgáló termek föl lennének szerelendők 
mindazon kellékekkel és szerekkel, melyek az 
elméleti és gyakorlati oktatás céljaira szüksé-
gesek. Különösen kiemekndőnek tartom, hogy 

a gyakorlati gazdasági oktatás céljaira minden 
kaszárnyánál legalább néhány hold földnek s 
egy teljesen fölszerelt és berendezett kis minta-
gazdaságnak kellene rendelkezésre állani, mely-
nek összes munkálatait az oktatás alatt álló 
katonák teljesítenék. A kaszárnyai népoktatást 
az ifjúsági egyesületek ós gazdakörök munka-
programmjával és föladati körével a lehető-
ségig összhangba s kapcsolatba kellene hozni ; 
így annak keretében a hasznos és komoly 
dolgok mellett a .szórakoztatónak is megfelelő 
teret kellene nyújtani. Tehát minden kaszár-
nyában szerveztetnék dalárda, lenne olvasó-
terem, könyvtár, folyóirat, szaklap, napilap, 
egy pár társasjáték (sakk, dominó stb.), időn-
ként zártkörű műkedvelői előadások is rendez-
tetnének. A felügyeletet és ellenőrzést egyrészt 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter, másrészt 
az illetékes katonai főhatóságok megbízottjaik 
útján gyakorolnák. 

íme, így védelmeztetnének meg a katona-
ifjak a katonai élet káros hatásaitól s ekként 
készíttetnének elő a reájuk váró gyakorlati 
életre; ezek lennének majd a gazdaköröknek, 
szövetkezeteknek és más társadalmi és nép-
jóléti egyesületeknek, mozgalmaknak leghívebb, 
munkásabb és értékesebb tagjai. 

A kaszárnyai népoktatás sikere egyúttal 
bizonyosra is lenne vehető. A községi ifjúsági 
egyesületeknek, gazdaköröknek csak azok s 
addig tagjai, akik s ameddig azok akarnak 
lenni; velük szemben semmiféle kényszert al-
kalmazni nem lehet; ezért kevés többnyire a 
tagok száma és csekély sikerű ez egyesületek 
munkássága. Mennyivel könnyebb és foganato-
sabb lenne a szigorú katonai fegyelem alatt 
élő s már korra is érettebb katonaifjak taní-
tása. Ez lenne az igazi népiskola ; ennek ha-
tása lenne valóban az életre kiható. 

Ma iskolaügy és hadsereg — kivált az anya-
giak miatt — érdekellentétben állanak egy-
mással ; ily módon azonban az ellentétek béké-
sen kiegyenlítődnek : az iskola s ezzel a nemzeti 
szellem és műveltség — nem mint ellenség, 
de mint jóbarát — bevonul a kaszárnyába s 
elfoglalja és nemzeti iskolává, a nemzeti állam 
egy-egy erős várává teszi azt. Ekként a ma 
sivár és ellenszenves katonai élet egyrészt az 
ifjúságra is könnyebben és szívesebben elvisel-
hetővé, másrészt pedig a társadalom rokon-
szenves érdeklődésének s támogatásának tár -
gyává válnék. 

Persze, mint minden reformra, erre is első-
sorban pénz kellene ; de bár sok mindenre 
hiányzik ma az államnak a pénze, erre a nem-
zet jövőjére oly fontos reformra — az álta-
lános szavazati jog behozatalának küszöbén — 
lenni kellene. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1064. SZÁM. 

SZÉPIRODALOM. 

N é p t a n í t ó . 
írta: Ábrányi Emil. 

Csak a zajos sikernek 
Tömjénez a világ. 
A színpad csillagáé 
Minden babér, virág. 
Szónoknak, hadvezérnek 
Ad kincset, koszorút. 
A haza asztaláról 
Neked csak morzsa jut! 

De bár homályba rejtve, 
S nagyon, nagyon szegény: 
Türelmes néptanító, 
Téged dicsérlek én!' 
Te vagy az én szememben 
A bátor, az erős, 
Nagyobb a héroszoknál, 
Mert minden napi hős! 

S formálni jobb anyaggá 
A nép szegény fiát, — 
A félig állat-embert 
Polgárrá gyúrni át, 
Akit visz mind előbbre 
Szív, jellem, munka, ész — : 
Ennél nagyobbat, szebbet 
Alkothat-e művész? 

Magyar nép tanitója! 
Magyar nép mestere! 
Szívek termő talajját 
Jó maggal hintsd tele, 
Hogy nőjjön és virúljon 
Még egyszer a haza, 
S egy megművelt, nemes nép 
Legyen hű támasza! . . . 

Gyomlálni rosszat, rútat 
És mindent, ami árt, — 
Nehéz, sötét agyakba 
Bevinni a sugárt, — 
Csiszolni lankadatlan, 
Míg drága lesz a kő — 
Ehhez kell, Istenemre, 
A legnagyobb erő! 

Ó, higyj nekem: ha itt majd 
Ledől a régi gát, 
S egy dolgosabb, különb faj 
Kivívja szent jogát, 
És minden ellenségét 
Legyőzi a magyar —: 
Tiéd lesz, néptanító, 
A legszebb diadal! 
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A Iii csök. 
— Lamartine Alfonz. — 

Kis tücsök, magányos, 
Mint akárcsak én : 
Kezdj hát daloláshoz 
Házam tűzhelyén ! 
A tüzet fölszítom, 
Hogy vidítsalak — 
Énnekem vidítom 
Nincs élő alak ! 

Kis tücsök, magányos, 
Kezdj hát daloláshoz, 
Dalolj édesen 
Nekem 1 

Mikor kicsi voltam, 
Bölcső ringatott, 
Dajkám a zugolyban 
Lent fonogatott ; 
Mikor szél járt zúgva 
Ősznek idején : 
Cirpeltél egy zúgba', 
S elaludtam én. 

» 

Kis tücsök, magányos, 
Kezdj hát daloláshoz, 
Dalolj édesen 
Nekem ! 

Már tizenhat éven 
Vitt által az ég : 
A kürtő csövében, 
Ott bujkálsz te még 1 
Most is meghallgatlak, 
Ha odaki fagy: 
Régi szép napoknak 
Hirdetője vagy . . . 

Kis tücsök, magányos, 
Kezdj hát daloláshoz, 
Dalolj édesen 
Nekem ! 

Hangod nem oly kedves, 
Mint volt . . . hogy lehet? 
Könnyeinktől nedves 
Tán a hangszered ? 
Siratod anyámat, 
Kicsi húgomat ? 
Látod, itt csak bánat, 
Üresség maradt ! 

Kis tücsök, magányos, 
Kezdj hát daloláshoz, 
Dalolj édesen 
Nekem! 

A tűz, mely dorombol, 
S a te éneked 
Víg gyermekkoromból 
Hoz em1 ékeket ; 
Szédülve, ímetten 
Lezárom szemem, 
S akiket szerettem, 
Beszélnek velem. 

Kis tücsök, magányos, 
Kezdj hát daloláshoz, 
Dalolj édesen 
Nekem ! 

Mint a rózsaszálnak 
A kis madarak, 
Ha körötte szállnak, 
Kedvest mondanak : 
Bús hangocskád épen 
LTgy hangzik felém . . . 
Légy pacsirtám nékem, 
Légy fiilemilém ! 

Kis tücsök, magányos, 
Kezdj hát daloláshoz, 
Dalolj édesen 
Nekem ! 

B. M. 

KÖNYVESHÁZ. 
A legjobb nyelvmester. 

(Magyamyelvi gyakorlókönyvek az elemi népiskolák 
II., III. és IV. osztálya számára az új állami Tanterv 

és Utasítás alapján írta Weszely Ödön.) 

A legjobb nyelvmester a nyelvgyakorlás. Ez 
az igazság indította Weszely dr.-t arra, hogy 
megírja nyelvgyakorló-könyvét a népiskola szá-
mára. Szorosan ragaszkodott az állami tanításterv 
két követeléséhez. Az egyik az, hogy : a tanítás 
bármely nyelvjelenség szemléltetésénél a mondat-
ból induljon ki. A másik pedig: „A szabály 
levonásához szükséges, hogy mennél több alkalmas 
példamondat gyűjtessék össze." Ezért, mint maga 
vallja előszavában, kelleténél is több példamon-
datot gyűjtött egybe. Hanem a szabály levoná-
sától tartózkodik. Ezt a tanítóra bízza. Mind-
amellett a sorok között éreztetni akarja a vonat-
kozó szabály mivoltát. Van elég tanító, aki tud 
olvasni a sorok közt, de bizonyára lesznek olyanok 
is, sőt alighanem nagyobb számban, akiket nem 
elégít ki ez a bizalmi szavazat ; akik a segéd-
könyvben határozott, világos és teljes mértékű 
segítséget keresnek. Amennyiben ott lappang 
benne a vezérfonal irányzata, annyiban veszít 
kézikönyv-jellegéből. Ha nem tisztán kézikönyv, 
nem a gyermek kezébe való. A tanítónak pedig 

I mi szüksége van a kézikönyvre? Hasonlóképen 
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gondolkozik a Tanterv is, mert azt mondja,'hogy : 
„ . . . j o b b , ha a tanító, gondos előkészülés után, 
maga állítja össze a mondatokat egy olyan össze-
függő olvasmányból, melyet növendékeivel tar-
talmi tekintetben előzőleg már földolgozott." Igaz, 
hogy a gyakorlókönyv is tartalmaz számos olvas-
mányt, azonban nincs szándékában fölöslegessé 
tenni az olvasókönyvet. Az pedig csakugyan n e m 
okadatolt, hogy két olvasókönyvet adjunk tanu-
lóink kezébe. 

Készséggel elismerjük, hogy neves szerzőnk 
tudós lelkének fénye átragyog minden soron, de 
azért nem egy részlete tesz tanúbizonyságot arról, 
hogy tapasztalatait nem a néptanító dobogóján 
szerezte. Pazarul szórja az új fogalmakat, melyek 
nem csekély része, kiváltképp a II. osztály szá-
mára írott könyvében, túlhaladja a gyermekek 
értelmi körét. 

Eddigi grammatizáló rendszerünk a logika 
alapelvén nyugodott , nyelvoktatásunk új iránya 
a pszihológiai szempontokat helyezi homloktérbe. 
Es ezeknek inkább megfelel szerintünk a vezér-
könyv. Ha kézikönyv helyett vezérkönyvvel gazda-
gította volna nyelvtanítási irodalmunkat Weszely 
Ödön dr., sikeresebben biztosította volna azt a 
nemes célt, melynek szolgálatába lépett, y — n . 

Öt év Mandzsuországban. (írta: Gubányi 
Károly. Lampel R. könyvkereskedése.) Öt hossaú 
esztendőt tö l töt t Gubányi Károly Mandzsúriában, 
mint az országot keresztülhasító vasút egyik 
építője. Tudásvágy, vállalkozási kedv ragadták 
magukkal, hogy több ezer mértföldnyire hazájától 
folytassa hivatását, tiszteletet és becsülést sze-
rezzen a magyar kultúrának, a magyar fajnak. 
Most megjelent munkájában ott-tartózkodásának 
emlékeit, a vidéknek, a lakosságnak, a vasútépí-
tésnek, az európai népek politikai törekvéseinek 
rá gyakorolt hatását írja meg. Akik könyvétől 
borzongató kalandoknak, változatosnál változa-
tosabb tájaknak, rengeteg erdőknek, égbenyúló 
hegyeknek, vagy mosolygó tavaknak leírását vár-
ják, csalódni fognak, de n e m csalódnak azok, 
kiket érdekel ennek a vidéknek, az emberiség 
egyik bölcsőjének képe, akik érdeklődnek annak 
a tájéknak lakossága iránt, ahonnan annyi ráz-
kódtatás, annyi csapás érte valaha nemcsak a 
környező birodalmakat, hanem Európát is. Gubányi 
Károly a híres vasút fölépítésének keretében 
főleg néprajzot ad, de természetesen rátér a poli-
tikai eseményekre is, épen azokra, melyek újabb 
időben annyira foglalkoztattak mindnyájunkat. 
Gubányit munkájában a véres boxerlázadás aka-
dályozta meg egy ízben, visszatérése pedig épen 
egy időbe esik a japán-orosz háború kitörésével. 
Ha mi, magvarok igazán akarjuk megismerni a 
háború előzményeit, a két nép politikai törek-
véseit, a két hatalom érdekkörébe eső fajok han-
gulatát, je l lemét , van hová fordulnunk. E g y el-

fogulatlan magyar lélek figyelte meg az újkor 
egyik legvéresebb harcának színhelyét és ténye-
zőit, azt a helyet, hol talán még véresebb, még 
kegyetlenebb háborúban fognak leszámolni a 
látszólag békében élő hatalmak. Gubányi könyvét 
gyermekek is olvashatják, de nagyobb haszonnal 
forgathatják a felnőttek. Még fárasztónak sem 
mondható, mint a legtöbb effajta könyv, mert a 
szerző egyes helyeken érdekes mondákkal, hagyo-
mányokkal és regékkel frissíti föl előadását. E 
mondák j ó részében az olthatatlan szerelem, az 
örök hűség képe gyönyörködteti az olvasót. Bizony 
csak sajnáljuk, hogy kintlétét Gubányi nem hasz-
nálta föl arra, hogy még több mondát szerezzen, 
lehetőleg összegyűjtse annak a vidéknek hagyo-
mányait. Nemcsak költői szempontból sajnáljuk 
ezt, — bár ebből a szempontból minden nép 
mondái és regéi értékesek ránk nézve — hanem 
a magyarság szempontjából különösen. Ki tudja, 
nem erre volt-e a magyarságnak legősibb hazája, 
s bár azóta hatalmas nemzetek költöztek be, fej-
lődtek ki s pusztultak el ezen a vidéken, azért 
a néhány vonásért, amely esetleg még mindig 
föltalálható lenne s csekély fényt deríthetne a 
magyar faj régi hitére, életmódjára, semmi fárad-
ságot sem szabad sajnálni. Különben Gubányi 
Károly műve megfelel mindenben annak, aminek 
szánva volt ; magyaros nyelven, élvezetesen írja 
le ötévi ott-tartózkodásának emlékeit. 

Ifjúsági könyvek tömeges megjelenése jelenti, 
hogy közeledik karácsony ünnepe. Ezúttal csak 
jelezzük a hozzánk beküldött könyveket, majd 
egyenként vesszük őket s közelebbről is meg-
ismertetjük olvasóinkkal. Pósa Lajos összegyűjtött 
gyermekverseinek a 4. és 5. kötete je lent meg 
egyszerre Singer és Wolfner kiadásában. Mind a két 
kötetnek AranyládÁlca a címe. Minden tanító 
tudja, hogy az aranyládikának tartalma is arany. 
Benedek Elektől a következő könyvek jelentek 
ineg: Nagy magyarok élete, 3. kötet. E kötet 
tartalma : Bessenyei György, Révai Miklós, Ka-
zinczy Ferenc, Gvadányi József, Csokonai Vitéz 
Mihály, Kisfaludy Sándor, Körösi Csorna Sándor, 
Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Kisfaludy Károly, 
Katona József. A kötet ára 6 korona. (Kiadja az 
Athenaeum) ; Honszerző Árpád, regény a hon-
foglalás idejéből, Mühlbeck Károly illusztrációival. 
Nagy alakú, díszes kiállítás. Ara 8 korona. (Kiadja 
Lampel R. könyvkereskedése) ; Négy mesekötet 
a Magyar Mese- és Mondavilágból, mese- és monda-
fajták szerint összeválogatva, nevezetesen : Bál-
ványosvár és egyéb mondák, mesék, Itt sem volt, 
ott sem volt , Az aranytulipán és egyéb mesék, 
Világszép Sárkány Rózsa és egyéb mesék. Egy-
egy kötet ára 3 korona. (Athenaeum.) Mesék és 
elbeszélések (2. kiadás), Nagy László színes képeivel 
(Kiadja Lampel R. könyvkereskedése) ; Abonyi 
Árpád: A történelem hősei (kiadja AthenaeumJ; 
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Tóth Rezső : Budapesti séták, Mühlbeck rajzaival. 
Ára 5 korona (Athenaeum) ; Kalandok világa 
( Münchhausen, Gulliver), Athenaeum kiadása. 

Hét szilvafa. Ily címen a Magyar Könyvtár-
ban Krúdy Gyulának egy kis novellás-kötete jelent 
meg. Krúdy az egyre nagyobb számban föllépő 
fiatal magyar elbeszélők közt aránylag rövid idő 
alatt jó nevet szerzett magának, úgy, hogy mos-
tanában a legtöbb fővárosi napilap tárca-elbeszélői 
közé tartozik. Sikerét rokonszenves egyéniségén 
kívül annak köszöni, hogy a magyar életből, még 
pedig a régies magyar világból veszi tárgyait s 
könnyed, gyakran humoros hangon ír le különös, 
bizarr, ósdi embereket. Hangban és stílusban 
kétségtelenül legtöbbet tanult Mikszáth Kálmán-
tól. A „Hét szilvafa" című könyv hat kis el-
beszélést — illetve zsánerképet — tartalmaz, 
majd mind a nyírségi Gaálokról szól, de szerep 
jut bennük a Sivirszkyeknek, Klobusiczkyaknak, 
Dömöczkyeknek, Enyiczkyeknek, Rubinszkyaknak 
s Kaveczkyaknak is. Az egyik különösen lusta, 
a másik örökséget hajszol hiába, ez képzelt ősére 
büszke, amaz mást sem tesz, csak lakodalmakra jár, 
mind furcsa, elmaradt, különc ember, félig való-
szerű, félig torz vonásokkal festve. Kétségtelen, 
hogy Krúdy sokat látott az életből, különösen 
gyermekkori hangulatok és képek emlékei vésőd-
tek lelkébe. A könyvecske ára 30 fillér. 

Losontzi István életrajza. A népnevelők könyv-
tára újabb füzettel gyarapodott. Szerzője : dr. Kiss 
Áron, a pedagógium ny. igazgatója, akinek az 
oktatásügy körül szerzett érdemei általánosan 
ismeretesek. Kiss Áron nehéz, de hálás föladatra 
vállalkozik, midőn Losontzi Istvánnak életrajzát 
sok történelmi kutatás és lelkiismeretes tanul-
mányozás alapján megírja. A mai nemzedék már 
alig tudja, ki volt Losontzi István, pedig a 18. 
század e jeles tanférfia Hármas kis tükrével 
minden eddigi magyar tankönyv közt talán a 
legszélesebb körű s legtartósabb elterjedtséget 
vívta ki. Kiss Áron a könyvnek 71 kiadását 
sorolja föl, de hozzáteszi, hogy kétannyi kiadása 
is lehetett. Hosszú évtizedeken át dominált e 
tankönyv a legkülönbözőbb iskolákban. De ennél 
nagyobb, maradandóbb érdeme Losontzinak az ő 
híres énekeskönyve, amelynek énekei az ev. ref. 
egyház közkincseivé lettek s melyek a buzgóság-
tól áthatott mesternek halhatatlan dicsőséget 
szereztek. Nemcsak kegyeletes, de érdemes mun-
kát végzett tehát Kiss Áron, midőn Losontzi 
életrajzának megtalálható adatait fölkutatta, köny-
veit áttanulmányozta s e munka eredményéről 
becses monográfiát írt. A könyv a népnevelők 
könyvtárának 27. füzete, ára 1 korona. 

Költők és írók. A líisfaludy-Társaság a Franklin-
Társulat áldozatkészségéből Költők és írók cím 
alatt hazai és külföldi nagy költők és írók élet-
rajzának a kiadására vállalkozott. A nagyközön-

ségnek szánt, tíz íves kötetekből most jelent meg 
négy kötet. Csokonai életrajza nyitja meg a sort 
Ferenczi Zoltántól, a többi három idegen, név-
szerint: Dante (Radó Antaltól), Homeros (Csen-
geri Jánostól), Petrarca (Katona Lajostól) Az 
ízléses kiállítású könyvek ára kötetenként 2"50 
korona. Visszatérünk rájuk. 

Gyermeknaptár. Az Országos Állatvédő-Egye-
sület által kiadott Gyermeknaptárnak megjelené-
séről már megemlékeztünk és méltattuk a naptár 
változatos és helyes irányú tartalmát, csinos ki-
állítását, valamint azt a körülményt, hogy a nap-
tárnak 10 fillérnyi csekély árából 2 fillér az 
Eötvös-alapé már két év óta, amiből évről évre 
fokozódó jövedelem jut a tanítók özvegyei és 
árvái javára. Az egyesület körlevelet intézett az 
ország városaihoz, hogy a szegényebb sorsú iskolás-
gyermekek számára ajándékképen példányokat 
rendeljenek. Mintegy harminc város több-kevesebb, 
részben több százra menő példányszámban ren-
delte meg a gyermeknaptárt, teljes mértékben 
méltányolván az Állatvédő-Egyesületnek a gyer-
mekek erkölcsi nevelésére irányuló törekvését. 
Az egyesület fölkért bennünket, figyelmeztessük 
a tanítóságot arra, hogy a naptár most van szét-
küldés alatt és hogy a tanítók üdvös dolgot 
cselekednének, ha akár az iskolaszékeknél, akár 
a községi elöljáróságnál, városi tanácsnál, vagy 
az iskolai hatóságoknál közbenjárnának oly irány-
ban, hogy az iskolásgyermekek számára minél 
több gyermeknaptár rendeltessék. Száz naptár 
száz gyermeknek és szegénysorsú szülőknek okoz-
hat örömet, és ez a száz naptár csak 10 koronába 
kerül, melyből 2 korona az Eötvös-alapnak jut. 
A megrendelések az Országos Állatvédő-Egye-
sülethez (Budapest, IX., Ernő-utca 11—13. sz.) 
intézendők. Mutatványszámot díj- és portómen-
tesen kívánatra bárkinek küld az egyesület. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
B. 1. Apátmarót. Az 1891. évi XLIÍt. t.-c. 10. §-a 

értelmében a tanulónként szedendő 30 f-es járulékot 
a végrehajtási Utasítás 3. pontja értelmében a tanév kez-
detén, a beíratások alkalmával kell megfizetni. Ha mal-
most valamely tanulótól ezen járulék beszedetett és tanév 
közben más iskolába lép át, az a járuléknak újból való 
megfizetésére, amennyiben a lefizetés megtörténtét iga-
zoló nyugtatványt föl tudja mutatni, nem kötelezhető. — 
Póttartalékos. A honvédelmi miniszternek 32.50i>/890. 
sz. a. kiadott körrendelete értelmében a közös hadsereg 
és a honvédség kötelékébe tartozó azon póttartalékosok, 
kik az 1889 évi VI. t.-c. 32. §-ában foglalt kedvez-
mény alapján mint tanítók vagy tanítójelöltek osztattak 
be vagy helyeztettek utólagosan át a póttartalékba, 
amennyiben nyolcheti katonai kiképeztetés céljából 
nem állanak épen tényleges szolgálatban, kivételes 
nősülési engedély nélkül nősülhetnek s így nősülés tekin-
tetében csakis a köztörvények és szabályok alá esnek. — 
László I. Ily elvi jelentőségű ügyekben mi nem hatá-
rozhatunk. Tessék a tanfelügyelőséghez fordulni. — 
K. 1. 1. Kivételesen még egyszer megismertetjük a 
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tanítói nyugdíjintézetbe való fölvételhez szükséges 
okmányokat ; ezek a következők : 1 K-s bélyeggel el-
látott folyamodvány, születési anyakönyvi kivonat, 
tanítói oklevél, összes szolgálati bizonyítványok, a díj-
levél, illetve a kinevezési okmány. 2. A tanítói és 
kántori járandóságok az 1907. évi XV iL t.-c. 11. §-a 
értelmében a nyugdíjjogosultság megállapításánál, a 
hivatkozott törvény 2. §-ában biztosított legkisebb 
alapfizetés (1000 K) erejéig beszámíttatnak. 3. A nép-
okt. törvényeket, rendeleteket a Morlin-Szuppán féle 
gyűjtemény foglalja magában. Megszerezhető Athe-
naeumnál ; a két kötet ára 26 K 40 f. — 
Yága. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-ában biztosított 
azon kedvezmény, mely szerint a helyi iskolai hatóság 
a nőtlen és házastárs tanító és tanítónő lakását, illetve 
lakbérét a törvény rendelkezéseitől eltérően is ren-
dezheti, megszűnik akkor, ha a tanító megnősül, 
föltéve természetesen, hogy nem tanítónőt vesz el. 
Az első kérdésben a község álláspontja helyes. — 
Cs. Zs. Kaposvár. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 12. §-ának 
azon rendelkezése, mely szerint a községi és hitfele-
kezeti iskolafönntartók a rendes tanítók járandóságait, 
amennyiben arra azonnal képesek nem volnának, a 
törvény életbeléptétől számítandó 3 éven belül köte-
lesek biztosítani, nemcsak a korpótlékokra, hanem 
még a tanítói lakáspénzekre, illetve lakásokra is ki-
teljed. Ennélfogva a törvényt ön értelmezi tévesen. — 
Jí. I. Kecskemét. A törvényhatósági bizottság választás 
alá eső tagjainak a megbízatása hat évre szól ; a vá-
lasztás azonban háromévenként történik, oly módon, 
hogy minden három évben a választott tagoknak az 
az a fele lép ki, mely hat évvel ezelőtt választatott, 
melynek megbízatási ideje tehát lejárt. A kilépett 
tagok újból megválaszthatók. — Helyreigazítás. La-
punk f. évi 48. számának Tanácsadójában tudattuk, 
hogy a kétéves gazdasági tanfolyamra fölvett hallgatók 
teljes ellátás mellett 800 K ösztöndíjat kapnak. Ezen 
közlésünket a tényállásnak megfelelően oda kell módo-
sítanunk, hogy a tanfolyamhallgatók évi í:00K ösztön-
díjban, továbbá lakásban, fűtésben, világításban és 
takarításban részesülnek, de élelmeztetésükről ma-
guknak kell gondoskodniok. Ezen alkalommal meg-
jegyezzük, hogy betöltendő hely ezúttal nincs. — 
K. F. Akli. A közig, bizottság döntését teljesen fedi 
az Utasítás 35. §-a, amely szerint az előzőleg igazolt 
ténykörülmények újból nem bizonyítandók és csupán 
a tanító szolgálati bizonyítványai mutatandók be, csak 
oly esetekre vonatkozik, amidőn a tanító az 1907. évi 
XXVII. t.-c. értelmében fizetéskiegészítési államsegélyt 
már élvez és az iskolafönntartó anyagi helyzete ked-
vezőbben nem alakult. 

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

Köszönetét nyilvánította : gr. Hetiden István-
nak, aki a vajdakamarási áll. el. isk. céljaira telket 
adományozott ; gr. Károlyi József földbirtokos-
nak, aki Pilis község határában lévő újtanyai 
pusztán 5000 K költséggel el. iskolát létesített 
s ennek fönn!artására évente 1520 K-t biztosí-
tott ; báró Hornig Károly dr. veszprémi róm. 
kath. püspöknek, aki 43 róm. kath. el. isk. 
részére 830 K értékű tanszert adományozott; 
Neumayer Ferenc torbágyi plébánosnak, aki a 
torbágyi róm. katli. isk. építési céljaira 5 0 0 K-t 
adományozott. 

Kinevezte: Tokaresik György oki. tanítót 

a bácskeresztúri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Váczy Dezső oki. tanítót a pusztaföldvári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Talaba Kálmán oki. tanítót 
a homoródkőhalmi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Németh Sándor oki. tanítót a mészveremi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kodak Ilona oki. tanító-
nőt a csanádpalotai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Dávid Anna oki. tanítónőt a brassó-bolgárszegi 
áll. el.isk.-hoz r. tanítónővé ; Balogh Gizella oki. 
tanítónőt az algyógyi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Oratsek Blanka oki. óvónőt a csapi áll. 
óvóhoz óvónővé ; Richter Mária oki. óvónőt a 
rozáliai áll. óvóhoz óvónővé ; Rácz Erzsébet oki. 
óvónőt a pisztraházai áll. óvóhoz óvónővé. 

Kirendelte: Demischer Vilmos, Zemplén 
vármegye kir lanfelügyelőségéhez szolgálattételre 
berendelt áll. el. isk. tanítót a bakabányai áll. 
el. isk.-hoz. 

Jelen minőségében áthelyezte : Oláh Kor-
nél bácskakeresztúri áll. el. isk. tanítót a hajdú-
dorogi áll. el. isk.-hoz ; Nahlovszky János kos-
kóczi és Nahlovszkyné Kupecz Irén temeskutasi 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a rahói áll. el. 
isk.-hoz ; Szilágyi István dicsőszentmártoni áll. 
el. isk. tanítót az ótordai áll. el isk.-hoz ; Gecse 
Andor nagyidai áll. el. isk. tanítót a miskolczi 
áll. el. isk.-hoz ; Kelemen Eszter borsasebespataki 
áll. el. isk. tanítónőt a csermői áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Városi Malvin 
szilágysomlyói áll. felső leányiskolái munkakép-
telen ig.-tanítónak évi' 1740 K-t; Ranschen-
berger János apatini munkaképtelen közs. polg. 
isk. ig.-tanítónak évi 2 5 0 0 K-t; Lebenszky György 
kassaújfalusi munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 1120 K-t; Neterda János trencsén-
péteri munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1320 K-t; Hummel Ignác Lajos háji 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
920 K-t; Älby István kisvárdai közbirtokossági 
munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 1 2 4 0 K-t; 
dr. Miltoné Gondák Viktória csanádpalotai munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 5 6 0 K-t; 
Mocsonoky Erzsébet bárándi munkaképtelen köz-
alap. el. isk. tanítónőnek évi 940 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Csellemé 
Schinner Emilia Hermina munkaképtelen magyar-
óvári áll. polg. isk. tanítónőnek 2 2 0 0 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Durkotli Mihály zemplénoroszi gör. kath. 
tanító özv., szül. Cseremchevics Annának évi 
300 K-t, Ilka nevű kkorú árvájának 50 K-t, ösz-
szesen 3 5 0 K-t; néh. Grozáv György bon-
czesdi gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Huber 
Máriának évi 340 K-t ; néh. id. Rátz János 
cservenkai ág. hitv. ev. el. isk. tanító ö z v , szül. 
Lamneck Katalinnak évi 600 K-t; n é l i . N é m e t h 
Zsigmond seregélyesi nyug. ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Szűcs Eszternek évi 626 K-t; néh. 
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Sági József kisbéri nyug. izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Braun Emiliának évi 7 0 0 K-t; néh. 
Krivácsy Ferenc késmárki nyug . róm. kath. 
tanító özv., szül. Güchelhorn Antóniának évi 
4 3 6 K - t ; néh. Dénes Béla székesfehérvári közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Lőrincz Emerenciának 
évi 6 8 0 K-t, Béla és Ferenc n e v ű kkorú árvái-
nak pedig egyenként évi 113 K 3 3 f-t, mind-
össze 9(16 K 6 6 f-t. 

Jóváhagyta: a Budapest Józsefvárosi Kisded-
óvó-Egyesület módosított alapszabályait. 

Erkölcsi törzslap. 
(A Gyermektanulmányi Társaság értekezletéről.) 
Midőn az élet a maga hadi lobogója alá szó-

lítja az embert, lelkében magával hozza erkölcsi 
törzslapját legifjabb bajtársunk. Az írás szak-
értői nem tudnak megegyezni arra nézve, hogy 
mi van rajta. Némelyek azt vitatják, főkép a 
XIX. század óta, köztük egy Schopenhauer és 
még inkább a gonosztevők embertípusának meg-
alkotója, Lombroso, hogy az elejétől végig sűrűn 
barázdált lap eleve megmagyaráz minden lehe-
tőt. Mások azt erősítgetik, hogy az egész lap 
üres, akár egy zsugori szíve. Dóri úr itt is kö-
zépütt keresi az igazságot. A lelki dispoziciók 
megvannak ugyan, de nem érzéketlenek a külső 
tényezők befolyásával szemben. 

E bevezetésből, melyet hatásos képek tarkí-
tottak, élénk érdeklődéssel vártuk a Gyermek-
tanulmányi Társaságnak f. hó 7-én tartott nyil-
vános értekezletén Dőri Zsigmond székes-fővárosi 
tanárnak további fejtegetéseit. Az előadó úr 
azonban csakhamar elkalandozott a neveléstudo-
mány világának majdnem valamennyi országába. 
Belebonyolódott a népiskola építkezésébe és föl-
szerelésébe, a tanításterv zegzugos folyosóiba, 
a tanító erkölcsi föltételeinek finomszálú háló-
zatába ; átbotlott a módszer és órarend küszö-
bén ; még a fiatalság irodalmi éléskamarájába 
is bevetődött. Ennél is tovább ment. Megen-
gedte magának, hogy a feministák arcpirító alak-
jait és tüneményeit zúdítsa a túlnyomó több-
ségében hölgyekből álló és gyanutlanul egybegyűlt 
közönségre. Nagy László elnök tapintatosan és 
energikusan figyelmeztette az értekezőt, liogy 
mellőzte a gyermek erkölcsi életének körülmé-
nyeit, amiket a tanulmánya címében ígért. A 
tanár úr obstrukciós fölolvasása terjedelmére 
utalt és jelezte ama szándékát, hogy nemsokára 
a gyern ek erkölcsi életének fejlődési fokozatait 
fogja tárgyalni. 

Óhajtottuk volna, hogy bár ma tette volna. 
Hiszen nem vonjuk kétségbe, hogy képes reá. 
Tudjuk ugyanis, hogy mint tehetséges és lelkes 
pedagógus, nagy kedvvel foglalkozik a lélektani 
tudomány problémáival a hazai és idegen szak-

tudósok irodalmában. Elismerjük, hogy, ha el is 
tért ma tárgyától, tanulmányában az ügyszere-
tet vezette és a hozzáértés nyilatkozott meg, 
de ki kell jelentenünk, hogy az nem volt sze-
rencsés és legkevésbé alkalomszerű. Aki a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság előadói 
székébe ül, annak okvetlenül számolnia kell 
két szemponttal. Az egyik a gyermektanul-
mányi tudomány fejlesztésének, a másik e 
tudomány népszerűsítésének szempontja. Azt 
is jól tudjuk, hogy a komoly tudománynak 
megvan a maga kiváltsága. Aki azonban 
komoly tudomány nélkül él a kiváltsággal, az 
visszaél vele. Végül még csak egyet. A vissza-
élésért semmi szín alatt sem terheli felelősség 
azt, kinek vagy melynek a rovására történt. 

Havas Irma. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az állami tanítók Apponyinál. Az 

Állami Tanítók Országos Egyesülete és a Heves-
vármegyei Altalános Tanítóegyesület nemrég 
örökös dísztagjává választotta Apponyi Albert 
gróf kultuszmini-ztert, a tanítóság érdekében 
kifejtett munkásságáért. A két egyesület kül-
döttsége az erről szóló oklevelet szombat dél-
ben adta át a miniszternek. A küldöttséget 
Alpári Lajos hevesmegyei tanfelügyelő mutatta 
be, mire a küldöttség nevében Havas Pál tol-
mácsolta a tanítók ragaszkodását Apponyi iránt 
és arra kérte a minisztert, engedje meg, hogy 
az állami tanítóság a nevére a Tanítók Házában 
jótékony szobaalapítványt tehessen. A miniszter 
válaszában köszönettel fogadta az okleveleket 
és az alapítvány bejelentését, majd így foly-
tatta : 

— Midőn ennek a tárcának a vezetését át-
vettem, éreztem, hogy két irányban kell m ű k ö d é s t 
kifejtenem : a népművelés munkásainak he lyze té t 
kell, amennyire a mos'ani viszonyok csak meg-
engedik, megjavítani s egyszersmind a népoktatás 
nemzeti tartalmának megerősítéséről kell g o n -
doskodnunk. Mindkét téren , megvallom, csak 
töredékes munkát végeztünk, de nagy nemzetek 
példája mutatja, épen a legsikeresebben m ű k ö d ö t t 
nemzetnek, az angol nemzetnek példája mutatja, 
hogy az egészséges reformok nem azok, amelyek 
valami elméleti , apriorisztikus gondolatból, az 
íróasztal mellől kerültek ki, hanem azok, amelyek 
az élet szükségleteinek megfelelőleg fo ly tonos 
fejlődésből, fo lytonos javító munkából állottak elő. 
Ebből a folytonos javító munkából addig, amíg 
ezen a he lyen leszek, minden téren végezni akarok 
annyit, amennyi nekem megengedtetett , annyit , 
amennyit nekem az ország anyagi helyzete meg-
enged. És én teljesen bizom abban, hogy bár ma 

I sok tekintetben zavarosnak látszik a helyzet , — 
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inert föl van kavarva minden, ami nyugodtnak, 
látszott, de ez esak látszat, mert ezek a bajok, 
amelyek ma mutatkoznak, mindig megvoltak, csak 
meg nem nyilvánultak és én nem tudom, b o g y 
nem nyereség-e, hogy megnyilvánultak, mert azzal 
a rosszal, ami megnyilvánul, ami napfényre kerül, 
meg lehet küzdeni, míg azzal a rosszal, ami sötét-
ségben léthatatlanul pusztít, m e g sem lehet küz-
deni — ezért, bár zavarosnak látszik a helyzet, 
teljesen bízom abban, hogy ez csak erjedése a 
nemzeti erőnek, amelynek vége az lesz, h o g y 
nemzetünk ismét egy lépcsőfokkal magasabbra 
hág majd úgy a belső megerősödés, mint a külső 
dicsőség terén. 

A miniszter azután kijelentette, hogy a tanítók 
vállára nehezedő újabb föladatokkal együtt a 
tanítók anyagi helyzetének javítására is fog 
módot nyújtani. A miniszter válaszát a küldött-
ség megéljenezte és megtapsolta. 

— Tanítók a parlamentben. A Csongrád-
megyei Tanítóegyesület lelkes szózata, melyet 
lapunk mult heti számában ismertettünk, é lénk 
visszhangra talált országszerte. Mindenünnen 
jönnek hozzánk a serkentő, egyetértő működésre 
buzdító hangok s tanítótestületek és egyesületek 
bizonyára- hamarosan összegyűjtik a törvényes 
alkotmányos költségre valót. A Néptanítók 
Lapja őszintén óhajtja az akció sikerét, mert 
bárki legyen jövőben a magyar kultúra hivatalos 
vezére, bizonyára örömmel fog látni a parla-
mentben oly férfiakat, kik a nemzeti népoktatás 
nagy művét tapasztalatukkal, szakavatottságuk-
kal szolgálni hivatottak s akik a tanítóság 
anyagi és erkölcsi érdekeinek komoly szószólói 
lesznek. Am ismételten nem tudjuk eléggé aján-
lani, hogy a tanítóság nagy körültekintéssel 
járjon el képviselőjelöltjeinek a megválogatásá-
ban. Csak oly tanítókat szabad a parlamentbe 
küldeni, kik a tanítói névnek mindenkor tisztele-
tet szereztek ; akiket széleskörű műveltség s tiszta, 
egyenes jellem avat föl a törvényhozói tisztre. 

— A karácsonyi ajándékok. Sassi Nagy 
Lajos, szegedi tanár hosszabb szózatot intézett a 
tanítósághoz, a karácsonyi ünnepek közeledtével. 
Minthogy terünk nem engedi a szózat idejében 
való közlését, de különben is a tanítóság zöme 
anélkül is ismeri hazafias kötelességét a magyar 
ipar termékeivel szemben, elegendőnek véljük 
ez alkalommal fölhívni olvasóink figyelmét Sassi 
Nagy Lajos indítványára. Az ő indítványa az, 
hogy az egész társadalom szervezkedjék a magyar 
ipar pártolására, még pedig községenként. A 
tanító, a pap, a jegyző hívják össze a népet s 
oktassák ki e tekintetben. Es nevezetesen most, 
karácsony közeledtével, mutassanak rá, hogy mi 
tenger pénz maradhatna itthon, ha a karácsonyi 
ajándékokat magyar iparosoktól vásárolná gazdag 
és szegény. A „Hazai ipari beszerzési források" 

című könyv, melyet ép lapunk maitheti szá-
mában ismertettünk, • eligazít abban, hogy hol 
lehet vásárolnunk. Ez a könyv, melyet a Keres-
kedelmi Múzeum ötvenezer példányban adott ki, 
ötezer magyar iparos címét tartalmazza s ebből 
minden hatóság, intézet ós néptanító kap egy 
ingyenpéldányt, ha akár a Kereskedelmi Múzeum-
hoz (Budapest), akár a Tulipán Szövetség — 
Magyar Védőegyesülethez (Budapest, VIII. ker., 
József-körút 8.) fordul levelezőlapon. 

— Hazatérők. Ezrével térnek haza, az édes 
anyaföldre testvéreink, kiket nyomorúság és pénz-
vágy Amerikába vitt. Nagy a hazatérésen örömünk, 
de nagy a gondunk is. A hazatérő testvéreknek 
munkát kell adnunk, még pedig azonnal. A ki-
kötővárosokban a kormány emberei fogadják a 
hazatérőket, s nyomtatott tájékoztatókat osztanak 
ki köztük, ha tudják, még mielőtt az édes anya-
földre lépnek, hol, merre találnak munkát és 
kenyeret. Kormánynak és társadalomnak ös-ze kell 
fogni s mindent elkövetni, hogy a hazatérés 
nyomán áldás fakadjon. Hadd lássák a hazatérők, 
hogy nem mostohaanyjuk nekik ez a föld. 

— Dessewffy Sándor csanádmegyei püspök 
meghalt. A 7 4 éves egyházfőt hosszú szenvedés-
től váltotta meg a halál. Ötven évig szolgálta 
egyháza és hazája üdvét, javát. Egyházi, iskolai, 
irodalmi és művészeti célokra tett alapítványai 
százezrekre rúgnak. Tudta, mi egy magyar főpap 
hivatása s e hivatását állásához méltóan teljesí-
tette. Az agg főpap Budapesten halt meg, Temes-
várt, egyházmegyéje székhelyén tették örök nyu-
galomra. Áldás emlékére ! 

— Csipkekészítő-tanfolyam Budapesten. 
Apponyi miniszter szombaton délben nyitotta 
meg meghívott vendégek előtt az Iparművészeti 
Iskola csipkekészítő-tanfolyamát, amely Dékáni 
Árpád tanár vezetésével a királynak kígyótéri 
bérházában működik. A miniszternek a tanár 
bemutatta a raktárban fölhalmozott csipkét, amely 
nagyon tetszett úgy a miniszternek, mint a 
feleségének. A félemeleten, ahol százhatvan 
növendék dolgozik, a vendégek végignézték a 
munka folyását. Távozásakor a miniszter teljes 
megelégedését fejezte ki. 

— Az Eötvös-alap választmánya a mult 
héten t isztelgett Apponyi miniszternél és kérte, 
hogy a gróf Teleki Sándor lemondásával meg-
üresedett miniszteri biztosi áilást töltse be s a 
Nemzeti Iskolá-ban az Eötvös-alapot ért támadás 
dolgában vizsgáltassa meg az alap egész ügy-
kezelését. A miniszter megígérte, hogy nem az 
Eötvös-alap iránt való bizalmatlanságból, hanem 
az alapszabályokban foglalt rendelkezésekhez 
képest, a miniszteri biztost minél előbb ki fogja 
nevezni, a támadás dolgát meg fogja vizsgálni s 
ha szükségét látja, a fölülvizsgálatot el fogja 
rendelni. Ugyanez ügyben tisztelgett a választ-
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mány Tóth János és Molnár Viktor államtit-
károknál. Molnárt, mint az Eötvös-alap díszel-
nökét , a választmány huszonötéves t isztviselői 
jubi leuma alkalmából üdvözölte. 

— A polgári iskolai tanárok országos 
egyesületének igazgató-tanácsa meleghangú leve-
let intézett Apponyi miniszterhez a pécsi kon-
gresszuson történtek és Björnson támadása alkal-
mából. A legmagyarabb iskola, a magyar pol-
gárság iskolája nevében biztosítják a minisztert, 
mint a magyar kultúra kipróbált vezérét , hogy 
a modern nemzeti haladás céljaira irányuló 
nemes szándékai és cselekedetei valamennyiük 
rokonérzésével találkoznak és soha el nem múló 
hálájukra tarthat számot. 

— Szabadtanítás. A tordai unitárius algim-
názium és áll. polg. isk. tanári kara Apponyi 
miniszter fölhívására a tél folyamán 7 előadást 
rendez, melyekből az elsőt az áll. polgári fiú-
iskolában december 1-én tartották meg. Lovassy 
Andor várm. alispán nyi tot ta meg a fölolvasások 
sorát. Érdekesen beszélt a modern irodalom néhány 
nagy munkásáról s az ők példájával indokolta 
azt a fölhívást, hogy a magyar nemzet művelt 
eleme egyesül t erővel igyekezzék tudását gyara-
pítani, szellemi erejét fokozni és teljes erővel 
kifejteni. Varga Dénes gimn. igazgató gondos 
történeti áttekintést írt a magyarországi sza-
badtanítás fejlődéséről s méltatta Apponyi mi-
niszter törekvéseit. Hécey Lajosné a „Gyáros" 
c. kö l teményt nagy hatással szavalta. Az Uránia 
Alduna c. képsorozatát és fölolvasását Péter 
Antal és Kovács Dániel polg. isk. tanárok mutat-
ták be. A tordai dalárda énekszámokkal szere-
polt. Jól esett látnunk, h o g y Torda város tan-
ügyi munkásai mindnyájan megjelentek, közülök 
síikan közreműködtek ezen az előadáson ; a mű-
vel t osztály nagy számmal való megje lenésével 
mutatta meg, hogy az előadások célját meg-
értette és támogatni óhajtja is. -K. D. 

— A Gyermekvédő-Liga beszámolója. 
A Gyermekvédő-Liga a napokban tartotta meg 
első rendes közgyűlését , melyen j e l en volt a 
főváros színe-java. Az elnöklő Edélsheim Gyulai 
Lipót gróf magas szárnyalású megnyitóját feszült 
figyelemmel hallgatta vég ig a közönség, való-
sággal ünnepelte a nemesle lkű grófot. Majd 
Széli Kálmán a napirend előtt szólalt föl s 
meleg szavakkal üdvözölte a Liga buzgó vezetőit. 
A zajos tetszéssel fogadott beszédet Karsai 
Sándor dr. ügyvezető igazgató beszámolója kö-
vette. "melyben kimutatta, hogy az Országos 
Gyermekvédő - Liga mily mértékben vált az 
állami gyermekvédelem kisegítő intézményévé. 
Gondozásába vette az összes gyermekmenhelyek 
kötelékébe fölvett és magyarrá nevel t külföldi 
honosságú gyermekeket, akiket külföldre szállí-
tottak volna, ha a Liga tartásukat n e m vállalja. 

Ismertette azt a nagyszabású akciót, amelyet az 
erkölcsi romlásnak ki tet t gyermekek megmen-
tése körül kifejtett. E célra fölépíttetett 6 szi-
gorú nevelésre berendezett intézetet, a javító-
intézetekből kikerült gyermekek elhelyezésére, 
akik nagyrészt a rendőrségtől kerülnek oda. 
Igen érdekes volt a patronage-rendszerről adott 
fölvi lágosítás is, és annak a megállapodásnak 
ismertetése, amelyet a Liga az igazságügy-
minisztériummal létesített , a javítóintézetekből 
kikerült gyermekek elhelyezése dolgában. Kimu-
tatta, hogy a Liga 1 6 hónapi működése alatt 
9 2 7 gyermeket ve t t gondozásába és 3 8 2 7 kü-
lönböző esetben interveniált gyermekek elhelye-
zése érdekében. E másfélévi működés alatt a 
Liga gyermekvédelmi ügyekre és seg í t ségre 
egyszázezer koronát fizetett ki és ezen idő alatt 
4 6 1 . 0 0 0 koronát ve t t be. A Liga vagyona je -
lenleg 3 6 0 . 0 0 0 korona. Szilágyi Artúr Károly 
dr., az ügyvédi kör gyermekvédelmi bizottsá- , 
gának elnöke szólalt fel azután, i smertetvén a 
jövő terveket és kérte a közönséget, hogy azzal 
a jóindulattal támogassa továbbra is a Ligát, 
amellyel eddig is kitüntette . 

— Szép, kerekbetüs levelet kaptunk Pilis-
szentlászló pestmegyei községből : az ottani áll. 
iskola többnyire magyar-tót növendékei írták. 
Jó magyarsággal fogalmazott levelükben arról 
adnak hírt nekünk, h o g y megünnepelték Erzsé-
bet királyné ünnepét s azon csupa magyar dal, 
magyar beszéd és szavalat hangzott el az ő 
ajkukról. Sajnáljuk, hogy az ünnep lefolyását 
— hely szűke miatt — nem közölhetjük le, 
de n e m is ez a fő, hanem az a szeretet, me ly 
a magyar-tót gyermekek levelében az édes haza 
nye lve iránt megszólal. A levél, me lye t m i n t 
becses dokumentumot őrzünk, ékes dicsérete 
borszéki Weinczierl Jenő igazgató és Nikol i t s 
Mária tanítónő magyar lelkének. 

— Csécsemővédö-egyesület . Egy nagy és 
nemes emberbaráti in tézmény van most alakuló-
félben Budapesten. A nyomorban sínylődő ember-
fiókák, a csecsemők megmentését tűzte ki célul 
a le lkes csapat, — Budapest társadalmának elő-
kelő tagjai — akik megalapítják most a cse-
csemővédő-egyesületet és ezáltal száz meg száz 
picike embert tartanak meg az élet számára. 
Az egyesület napközi csecsemő-otthon felállítását 
is tervezi. Célja elérésében azonban a nagy-
közönség támogatására van szüksége az alakuló 
egyesületnek, azért ezúton kéri a nemesszívűeket , 
h o g y lépjenek tagjai sorába. A tagsági díj 4 
korona. Belépő tag nyilatkozata Keresztesi Samu 
ev. ref. lelkész (VII. , Zúgló, Róna-utca 36. sz.) 
c ímére intézendő. 

— Gyermektanulmány. A Gyermektanul-
mányi Társaság választmánya f. hó 5-én látogatott 
ü lés t tartott. Teleki S. gróf meleg megnyitójában 
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mély kegyelettel emlékezett meg arról a nagy 
veszteségről, mely Szabó M. kúriai elnök elhuny-
tával dr. Náray Szabó S. társelnököt és az egész 
országot érte. Legkimagasodóbb pontja volt a 
gyűlésnek az a jelentés, mely a társaság első 
vidéki fiókjának megalakulásáról szólt. Örömmel 
fogadták és köszönetet mondottak Sipos 0. , 
Eötvös K. L. tanfelügyelőknek kifejtett buzgó-
ságukért. Ácsai M. szolnoki kiküldött körének 
ama kívánságát téjezte ki, hogy a választmány 
gondoskodjék arról, hogy központi szaktudós 
tartson tudományos előadást Szolnokon. Farkasl. 
bejelentette a. szolnoki új tagokat, kik mellé szá-
mos más vidéki és fővárosi is sox-akozik. A tagok 
összes száma a 300-on is túlliajlik már. Dr. 
Banschburg P. és Nagy L. szakosztályi elnökök 
jelentést terjesztettek elő a kísérleti, illetve adat-
gyűjtő szakosztály működéséről. Az utóbbi kérdő-
íveket szerkesztett és küld országgá. Banschburg 
dr. fáradságos munkával dolgozta föl leginkább 
gyermek emlékezetére vonatkozó tudományos 
észleleteit és tanulmányát a társaságnak január 
4-iki nyilvános értekezletén olvassa föl. Dr. Pe-
rényi J. pénztáros számot adott a pénztár álla-
potáról, mely szerint a bevétel szinte megütötte 
a 3000 koronát, a kiadás pedig körülbelül csak 
kétharmadát emésztette föl. Dr. Szántó B. indít-
ványt nyújtott be gyermektanulmányi múzeum 
szervezése iránt. Dr. Havas Gy. javaslatára meg-
bízták Nagy L. alelnököt a kérdés tanulmányo-
zásával. A két órán át folyt érdekes tanácsko-
zásból élénk részt vett dr. Hanschburg, dr. JBerend, 
Schöll J., Dőri Zs. és más fölszólaló, (h.) 

— Olcsó karácsonyfák. Tóth Imre borsai 
áll. el. isk. igazgató-tanító, kinek a községben 
f. évi október hó 20-án kitört tűzvész minden 
vagyonát megemésztette, a hozzá fordulóknak 
2 — 4 m. magas, dús lombozatú karácsonyfát, 
nagyság szerint l — 3 koronáért hajlandó szállí-
tani, ha a megrendelés f. hó 16-ig történik. 
Sok család biztosíthatja magának ekként az olcsó 
karácsonyfát, másrészt pedig segítenénk az anyagi-
lag jelentékenyen károsodott tanító helyzetén. 

— Az Eötvös-alap javára Hoffmann Ákos 
tiszaszentmiklósi tanító D. J. esküvőjén 4 kor. 
40 fillért, Kovács Gyula ószőnyi (Komárom m.) 
ref. tanító egy kis társaságban 5 koronát gyűj-
tött. A hozzánk küldött összeget rendeltetése 
helyére juttattuk. 

— Tanítók névmagyarosítása. November 
hóban, belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
Valencsik Kálmán pozsonyivánkai tanító Vár-
konyi-ra. ; Krein Dezső nagyfödémesi tanító 
Kerényi-re ; Begitko János gerézdpusztai tanító 
Tapolczai-ra. (T. S.J 

— Halálozások. Tóth Géza, a farádi ev. 
gyülekezet második tanítója, 2 4 éves korában 

elhunyt Pelsőszakonyban. — Ifj. Benedek József 
mákói áll. isk. tanító, id. Benedek József nyug. 
igazgató-tanító fia, életének 32-ik, tanítói műkö-
désének 14-ik évében elhunyt Kolozsvárt. — 
Steinbrückner Ferenc, újaradi ipariskolai igaz-
gató, róm. kath. tanító, f. hó 4-én, életenek 
,56-ik és tanítói működésének 39-ik évében, 
hosszas szenvedés után elhunyt Aradon. Áldás 
emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Simáiul. Januih'tól kezdve lesz még egy havi mel-

léklet, mely a tanítók továbbképzését fogja szolgálni 
s egyben a szabadtanítási'a vonatkozó útmutatásokat, 
mintaelőadásokat stb. közöl. Ezen a mellékleten fognak 
megjelenni a nagyobbszabású pedagógiai stb. tanul-
mányok, melyeknek most — a lap kis teijedelme 
miatt — nem szentelhetünk elég nagy tért. Egyéb 
kérdéseire a Tanácsadóban kap választ. — Zongora-
vásárlás céljából Budapestre ránduló tanítóknak kész-
séggel és önzetlenül vállalkozik a kalauzolására Bielek 
Antal székesfővárosi tanító (VIII. ker., Szigetvári-utca 
24/b., III. 10.). ígéri, hogy zongorát vagy bárminő 
hangszert szakismerettel kiválaszt, s akik a vételárnak 
csak felét képesek kifizetni, a másik felének a részlet-
törlesztését csupán kötelezvény aláírásával kieszközli. 
Kérdezősködésre, levélbélyeg melléklésével, válaszol. — 
Az Úr ítél. Van gondolata, de még tapogatódzó a 
formában. Megfelelő tanulmány és gyakorlat után 
közölhetőt is remélünk öntől. — Könyvbarát. Örülünk, 
hogy a Könyvesház gyönyörűséget szerez önnek. Minden 
könyvet illetékes szakembernek adunk ki bírálatra, 
amit a figyelmes olvasó bizonyára észre is vett, —-
Mrauiorák. Annak megállapítását, hogy mit tartunk 
közérdekűnek és hogy ennélfogva mily kérdéseket 
érintsünk a Tanácsadóban, magunknak tartjuk fönn. 
Egyébként tanév közben ritkán hirdetnek pályázatot, 
mert az iskolák érdeke is megkívánja, hogy tanév 
folyamán a megüresedett állomások késedelem nél-
kül betöltessenek. — Miska bácsi szénája. A 
téma elég érdekes, a kidolgozásban is mutat némi 
ügyességet, de még sok tanulmányra, jelesebb írók 
megfigyelésére van szüksége, hogy irodalmi színvo-
nalra emelkedjék az írásaiban. — Édes atyám. A 20. 
században már nem fogadják el rímnek ezt : távol-
ból — sírodhoz, vándorló — romladozó, lehullt — 
elhagyott, fiadnak — lakónak. Olvasson minél többet 
és írjon minél kevesebbet. — Utazás egy orgona 
körül. Egy csöppnyi dolog az egész s nincs benne 
semmi egység, egybefüggés. Kezdi a politikus csizma-
diával, — hirtelen faképnél hagyja. Aztán jön a boldog 
tanítójelölt, azt hisszük, erről lesz majd valami érdekes 
történet — ezt is hirtelen faképnél hagyja, hogy végül 
eljusson az orgonájával kínlódó öreg kántorhoz, kivel 
meg sem ismerkedünk, vége, a históriának, mely való-
képen nem is volt história. így nem szabad írni. Mi-
előtt asztalhoz ülünk, tudnunk kell, mit akarunk. 

Tarta lom : Fölszínes vélemények. Pcüágyi Lajos. — 
„Népoktatásunk bűnei." (M.) — Népoktatás a kaszár-
nyákban. Károlyi Sándor. — Szépirodalom : Nép-
tanító. (Vers.) Álrrányi Emil. — A tücsök. (Vers.) 
B. M. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — 
Hivatalos rész. — Erkölcsi törzslap. Havas Irma. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értes í tés . 
A t. tanító urakat és iskolai helyi hatóságokat értesítjük, hogy a folyó 

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

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

Budapesten, 1907. évi december hó 9-én. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

igazgatósága. 

Értes í tés . 
A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter f'. évi december 

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

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

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

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

PÁLYÁZATOK. 
A c s a t á d i községi népiskolánál megüresedett ren-

des osztálytanítói állásra ezennel pályázat hirdette-
tik. Fizetés : 900 korona, természetbeni lakás, esetleg 
200 korona lakpénz és '/* hold pótkert. Az 1000 ko-
ronáig való alapfizetés-kiegészítésért az iskolaszék a 
választás után folyamodik. Tannyelv : magyar-német. 
A megválasztandó tanító köteles a kántori teendők-
ben segédkezni, azért a zenében jártas pályázók 
előnyben részesülnek. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. é. december hó 28-ig a községi iskolaszék 
elnökségéhez nyújtandók be. (2031—II—2) 

A t á s k á i róm. kath. iskolához az osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : a hitközség 
pénztárából 500 korona, remélhető államsegély 500 
korona. Lakásul egy bútorozott szoba. Lakás- és kert-
pótlék helyett 200 korona. Kötelessége : egy tan-
teremben, a növendékek tanításán kívül a kántor 
akadályoztatása esetén az ismétlőket is tanítani és a 
kántorságban külön díj nélkül segédkezni. A pályázat 
határideje : december 14. Az állás azonnal elfogla-
landó. A kérvények dr. Bőzinger Rudolf, plébános 
úrhoz küldendők, Buzsák (Somogy m.). (2033—II—2) 

A l i p t ó s z e n t a n d r á s i ev. leányegyház tanítói 
állomására okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : 
lakás, kert, az egyháztagoktól különféle cím alatt 
306 korona. Az állás elfoglalása után államsegély 
kérelmeztetik. Tannyelv : tót-magyar. Az orgonálás-
ban való jártasság megkívántatik. Pályázati határidő : 
1907 december 20. Liptészentiván. Király Kálmán, 
iskolaszéki elnök. (2018-111—3) 

A l a j o s f a l v a i (volt határőrvidék) községi elemi 
népiskolánál újonnan szervezett tanítónői állomásra 
ezennel pályázatot hirdetünk. Ezen községi tanítónői 
állomás a következő évi fizetéssel jár : évi 1000 ko-
rona készpénz, 200 korona lakbér, irodai átalány 8 
korona és szabályszerű korpótlék. Előnyben részesül-
nek, akik ág. ev. helvét vallásúak és tót nyelvben 
jártasok. Fölhívom pályázni óhajtó okleveles tanító-
nőket, hogy a torontálvármegyei közig, bizottsághoz 
címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően föl-
szerelt folyamodványukat folyó évi december hó 
31-ig, a megyei közigazgatási bizottságnak Nagy-
becskerekre küldjék be. A magyar nyelvben való szó-
és írásbeli jártasság, valamint a magyar honosság 
okmányilag igazolandó. Nagybecskerek, 1907. évi 
november hó 28-án. Dr. Vértesy Gyula, kir. tan-
felügyelő. (166/h—III—2) 

A l i p t ó k i s p o r u b a l ev. leányegyház 2-ik tanítói 
állomására okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : 
lakás, — az egyháztagoktól különféle cím alatt — 
beleértve a kert ellenértékét 200 korona. Az állás 
elfoglalása után állami segély kérelmeztetik. Tan-
nyelv : tót-magyar. Pályázati határidő : 1907 decem-
ber 21. Liptószentiván. Király Kálmán, iskolaszéki 
elnök. (2051—III-2) 

A U p t ó - k o n s z k a l ev. leányegyház tanítói állo-
mására okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : 
lakás, kert, az egyháztagoktól különféle cím alatt 
220 korona. Az állás elfoglalása után államsegély 
kérelmeztetik. Tannyelv : tót-magyar. Pályázati batár-
idő : 1907 december 20. Liptószentiván. Király Kálmán, 
iskolaszéki elnök. (2019—III—3) 
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A g y u l a f a r k a s h a l m a i közs. tanyai elemi iskola 
tanítói állása lemondás folytán üresedésbe jővén, ezen 
800 korona fizetéssel, lakás és kert élvezetével egybe-
kötött állásra folyó december hó 22-ig pályázatot 
hirdetek. A kellően fölszerelt kérvények a fönt kitett 
napig alulírottnál nyújtandók be. Gyulán, 1907 decem-
ber 1-én. Dr. Follmann János, iskolaszéki elnök. 

(2052—III—2) 
Zsidói (Pest m.) r. kath. kántortanítói állásra 

december hó 14-re pályázat hirdettetik. Fizetése : 
1. lakás; 2. 6 kat. hold 1169 [ > ö l szántóföld ; 3. 1391 
• - ö l rét ; 4. 254 Q ö l legelőilleték ; 5. 2 öl tűzifa, 
házhoz szállítva ; 6. 70 pár után à 1 véka rozs és 
25 krajcár ; 7. vallás- és tanulmányi alapból 49 forint 
42 krajcár ; 8. stóla vagy 10 forint ; 9. egy kocsi 
széna fejében 12 forint ; 10. ismétlő-iskola tanításáért 
12 forint. Földjeit a hívek munkálják. Alapfizetése 
500 forintig való kiegészítéseért folyamodunk. A pá-
lyázók december hó 14-re személyesen megjelenni 
kéretnek. A folyamodványok a galgamácsai plébániai 
hivatalhoz beküldendők. (2058—1—1) 

Kaozor lak községi iskolai tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. A választás f. évi december hó 21-én dél-
előtt 10 órakor fog Kaczorlakon, az iskolahelyiségben 
megtartatni. Pályázóktól a választáson való személyes 
megjelenés megkívántatik. A megválasztandó tanító 
köteles az összes kántori teendőket is teljesíteni. Java-
dalmazása: a kataszter szerint 10 hold 666 O-ö l 
szántó, rét és legelő, 8 mérő rozs, lélekpénz 6 korona, 
a községtől 330 korona, államsegélyből 350 korona. 
Az 5 hold körüli őszi vetésnek a község által előlege-
zett 140 korona költségét a megválasztandó tanító 
visszatéríteni köteles. Kérvények alulírt elnökhöz 
december 17-ig nyújtandók be. Az állás 1908 március 
6-án foglalandó el. Petrics József. (2059—1—1) 

A brassó i róm. kath. egyházközségnél a kántori 
(regenschori) állás lemondás következtében megüre-
sedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. Ez állás 
évi készpénzfizetése 1613 korona és 400 korona lakás-
pénz. Kötelessége : a plébánia területén szokásban 
levő és az egyházi törvények értelmében előírt összes 
szertartásoknál az énekkel és orgonajátékkal közre-
működni. A helybeli róm. kath. 6 osztályú fiúiskolá-
ban az énektanítást eredményesen végezni. A kiválóbb 
egyházi ünnepnapokon és más alkalmakkor a szent-
misénél és ünnepi vecsemyéknél az általa kötelező-
leg szervezendő énekkart és a közreműködő városi 
zenekart önállóan vezetni. A szabályszerűen fölszerelt 
folyamodványhoz következő okmányok csatolandók 
1. keresztlevél; 2. az egyházi és világi énekészene 
tanítására, valamint karvezetői alkalmazhatóságára 
vonatkozó okmány ; 3. bizonyítvány arról, hogy 
katonai kötelezettségének eleget tett, végre 4. magyar 
honossági bizonyítvány. Pályázni óhajtók egyúttal 
figyelmeztetnek, hogy a német nyelv ismerete előnyt 
nyújt. Pályázati határidő : f. évi december hó 15., 
déli 12 óra. A folyamodványok a brassói egyház-
községhez címzendők. Nem kellőleg fölszerelt folya-
modványok figyelmen kívül hagyatnak. Brassó, 1907. 
évi november hó 15-én. Neurihrer Ödön apátplébános, 
egyházkerületi elnök. (2040—III—1) 

Á l s ó b á g y o n i (u. p. Csábrágvarbók, Hont) magyar-
tót tannyelvű, róm. kath. iskolához kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : államsegély 
volt 212 korona, többi kérelmeztetni fog. Készpénz 
138 korona, szántóföld és legelő 20 magyar hold, 
mívelik, adót fizetik hívek. Párbér 6 hektoliter búza, 
4 hektoliter rozs, 21 hektoliter zab, ostyasütésért 
1 pozsonyi mérő búza, 10 öl fa, 6'5 q széna, stóla 
körülbelül 70 korona, természetbeni lakás, gazdasági 
épületekkel, kerttel. Tavaszkor új iskolaterem építése, 
lakásátalakítás. Választás december 16-án. Állomás 
azonnal elfoglalandó. Morávek Boldizsár, plébános. 

( 2 0 6 1 - 1 - 1 ) 

Kóka (Pest m.) község róm. kath. iskolaszéke 
rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : 800 
korona, törzsfizetés 61 korona. Failletmény, természet-
beni lakás, 2 szoba, konyha, ól, közös pince, 402 Q-öl 
házikert; fizetéskiegészítés és esetleges korpótlék 
államsegélyből. Kötelesség : mindennapi IV—V—VI. 
fiú- és az általános ismétlő - fiúosztályok tanítása ; 
faiskola kezelése, melyért 40 koronát kap. Állás azon-
nal elfoglalandó. Okleveles pályázók december 16-ig 
küldjék okmányaikat Trungel János, iskolaszéki el-
nökhöz. (2042—II—2) 

Arad szab. kir. város községi iskoláihoz rendszere-
sített tornatanítói állás, vagy amennyiben ez áthelye-
zéssel töltetnék be, egy osztályvezető rendes tanítói 
állás, illetve esetleg fokozatos előléptetés következté-
ben megüresedő egy III. csoportba tartozó, osztályt 
nem vezető rendes tanítói állás betöltése végett ezen-
nel pályázat hirdettetik. A torna,tanítói, illetve osz-
tályvezető-tanítói állással 1400 korona évi alapfizetés, 
500 korona évi lakáspénz, vagy esetleg természetbeni 
lakás, az osztályt nem vezető tanítói állással pedig 
városunk közönségétől 1000 korona évi alapfizetés, 
az államtól fizetéskiegészítés címén nyerendő évi 200 
korona, 240 korona évi lakáspénz és mindegyik állással 
a szabályzatunkban előírt ötödéves korpótlékok vannak 
egybekapcsolva. Az itt említett javadalmazás fejében 
köteles az alkalmazandó tornatanító a polgári fiúiskola 
eddigi és ezután fölállítandó összes osztályaiban a 
tomászatot, valamint az iskolaszék által megjelölendő 
elemi osztályokban a testgyakorlással kapcsolatos 
teendőket az Utasításban előírt heti óraszám keretén 
belül ellátni és teljesíteni, illetve az osztálytanító az 
összes tantárgyakat a Tanterv szerint előadni, az 
újonnan megválasztandó osztályt nem vezető tanító 
pedig a részére szabályzatilag előírt teendőket végezni. 
Fölhívatnak enrftílfogva a tornatanításra külön képe-
sítéssel bíró azon tornatanítók és más okleveles tanítók, 
kik ezen állások valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy 
keresztlevelükkel, képesítő-oklevelükkel, gyakorlati 
működésüket föltüntető bizonyítványukkal és magyar 
honosságukat igazoló okmányukkal fölszerelt és kellő 
bélyeggel ellátott kérvényüket f. évi december hó 21-ig 
bezárólag Arad szab. kir. város községi iskolaszékéhez 
címezve beküldjék. Aradon, 1907. évi december hő 2-án. 
Az iskolaszék elnöksége. (2072—I—1) 

Ki s semlak (Temes vm.) sürgősen evangélikus 
kántortanítót keres ez év végéig. Az egyháztól 300, 
az államsegély 100 korona. Gazdasági ismétlő-iskoláért 
50 korona, 40 pozsonyi mérő tiszta búza, 20 pozsonyi 
kukorica. Szalmára27 korona; 3 hold szántóföld, most 
120 koronáért bérbeadva; V 2 hold pótkert, hereföld ; 
stóla 20 korona ; 8 köbméter tűzifa ; lakás kerttel, 
melléképülettel. 200 korona államsegély végett ké-
relmezünk. Jártasság orgonálásban. Tannyelv német-
magyar. Választás január 12-én. Ágostai evangélikus 
papi hivatal. (2062—II—1) 

K ö r m ö c z b á n y a szab. kir. és főbányaváros leány-
iskolájánál üresedésben levő rendes rajztanítói állásra, 
mellytd a szépírás, számtan, esetleg más megfelelő 
tantárgy tanítása van egybekötve, ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : 2000 korona törzsfizetés, 
400 korona lakáspénz, hét ízben ötévenként 200 
korona korpótlék, 40 köbméter kemény tüzelőfa. A 
megválasztandó tanító köteles a) a város által esetleg 
fölállítandó más intézetben is, b) ezenfelül a város 
által megszabandó óradíjért az iparostanonc-iskolá-
ban is tanítani, c) az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe 
belépni. Az állomás az iskolaszék értesítésétől számí-
tott tizenöt napon belül foglalandó el. Pályázhatnak 
polgári iskolai rajztanításra képesített tanítók. A kel-
lően fölszerelt, sajátkezűleg írt kérvények a városi 
iskolaszék címére december 31-ig nyújtandók be. 
Körmöczbányán, 1907 november 23-án. Palkovics Emil 
polgármester, iskolaszéki elnök. (2078—1—1) 
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J u t a (Kaposvár mellett) kántortanítói állásra tör-
tént megválasztás miatt üresedésbe jött osztálytanítói 
állomásra [december 25-ig pályázatot hirdet. Java-
dalmazás : községi pénztárból 600 korona, állam-
segé ly 200 korona, 1000 koronáig kiegészítésért szin-
tén államsegélyt kérelmezünk, egyszobás bútoro-
zott lakás, fűtés, világítás, tisztogatás. Az I. és II. osz-
tályt vezeti, kántori és zenei jártasság előnyt ad, 
valamint a személyes bemutatkozás is. Okmányok csak 
másolatban Hajós Gábor plébánoshoz, Hetes (Somogy 
megye) küldendők. (2074—II—1) 

Nagybaracska (Bács m.) községhez tartozó G y ö r g y -
p u s z t á n a községi tanítói állás megüresedett, mely-
nek betöltésére pályázat hirdettetik. Javadalma : 
600 korona a községi pénztárból, lakás melléképü-
letekkel és kerttel. Fizetésének 1000 koronáig való 
kiegészítése megerősíttetése után kérelmeztetü. Kö-
telessége : I—VI. vegyes osztályok és az ismétlő-
iskola tanítása, a hittan emléztetése, továbbá az ott 
előforduló kántori teendők, mely ezidőszerint teme-
tésekből áll. A temetésekért szokásos stólát meg-
választott élvezi. Ezen állásra csakis róm kath., ok-
leveles férfitanítók pályázhatnak. A szabályszerűen 
fölszerelt kérvények az iskolaszékre címezve, decem-
ber 25-ig Élő János iskolaszéki elnökhöz küldendők, 
Nagybaracskára. (2079—H—l) 

A p o k a f a l v i ág. hitv. ev. felekezeti iskolához a 
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Föltételek : az állást elnyerő tanító évi fizetése 800 
(nyolcszáz) korona törzsfizetés és a törvényes ötöd-
éves korpótlékok, mely korpótlékokból az első 100 
(egyszáz) koronás pótlékot a megválasztandó azonnal 
megkapja. Természetbeni lakás az új iskolaépületben 
2 szoba, konyha, kamara és melléképületek. A szük-
séges tüzelőfa az udvarra készen szállítva; nagy 
veteményeskert és a temetéseknél kántori segédlet-
ért a szokásos díj. Az ismétlő-iskola vezetéseért 4 
hold szántóföld és egy darab szőlő adómentes haszon-
élvezete. A tanítás nyelve német. Az állást elnyerő 
tanító köteles a templomban és a temetéseknél az 
éneklést vezetni. Ezen állásra tanítónők is pályáz-
hatnak, ugyancsak azon föltételek mellett, azon kivé-
tellel, hogy a templomban és a temetéseknél a kán-
tori teendőket nem kötelesek végezni. Az állást 
bármily vallású egyének elnyerhetik, ha a német 
nyelv tanítására képesítéssel bírnak. Az okmányok-
kal ellátott és eddigi alkalmazásukat igazoló bizo-
nyítványokkal fölszerelt pályázati kérvények folyó 
év december 20-ig alulírott presbitériumhoz benyúj-
tandók. Pokafalva, 1907 november hó 18-án. Ág. hitv. 
ev. felekezeti presbitérium. (2015—I—1) 

A r a j e c z i (Trencsén megye) róm. kath. öttanítós 
népiskolához férfitanítói állásra pályázatot hirdet az 
iskolaszék. Jövedelme: 800 korona, kertilletmény, új, 
csinos lakás és törvényes korpótlék. Az új törvény 
szerinti fizetésemelés folyamatban van. A fölszerelt 
kérvények, melyekben a nyelvismeretek megemlí-
tendők, folyó évi december 27-ig Baross Károly 
esperesplébános, iskolaszéki elnök címére küldendők. 
A megválasztott állomását azonnal köteles elfoglalni. 

(2077—II—1) 
A s z a l a p a i (Zala megye) róm. kath. fiókhitköz-

ségi kántortanítói állásra december 19-ig teijedő 
határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés : 800 korona, 
mely tandíj, prépostsági adomány és kegydíj, köz-
ség által fizetett gabnából és 295 korona állam-
segélyből áll. Lakás : egy konyha, két szoba. Akár 
férfi, akár női okleveles pályázók kérvényeiket nagys. 
és főtisztelendő Peér Leó prem. kanonok, iskolaszéki 
elnök úrhoz, Türjére (Zala m.) küldjék. Személyes 
megjelenés előny. (2076 — 1—1) 

Izr. képzőt jelesen végzett, gyakorlattal bíró tanító 
segédtanítónak ajánlkozik. „Nevelő", T ö k é s ú j f a l u n . 

(2067- 1 - 1 ) 

Okleveles tanítónő, ki már alkalmazva, volt, kerea 
díjnoki állást, azonnali belépéssel „Tanfelügyelőség-
nél", hogy a nyugdíjigényét el ne veszítse. Cím : 
Tanítónő, T u s t y a . (Hátszeg.) (2075-1—1) 

N a g y i a p á s r a hat hónapra, tótul is tudó helyet-
tes kántortanító kerestetik. Jövedelme : 400 korona, 
havi előleges részletekben, egyszobás lakás, 1 öl fa 
és a stóláris jövedelem egyharmada, ami kitehet 40 
koronát. Ajánlatok az alábbi címre küldendők. Zórád 
Lajos, kántortanító. Nagyiapás, Nyitra m. 

(2060—1—1) 
A b é k é s s á m s o n i róm. kath. vegyes ilemi isko-

lához december 24-ig tanító kerestetik. Fizetése : 
740 korona, 60 véka búza, 40 véka árpa, fűtéshez 
szalma és 2 szobás lakás. Kántorságban jártas előny-
ben részesül, mivel a temetéseket a megszabott stólá-
ért önállóan kell végeznie. Nagy Mihály, plébános. 

(2073-1—1) 
Somogynagyhárságyra az osztálytanítónak, kán-

tortanítóvá történt megválasztatása folytán osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik december 27-ikére. 
Fizetése : községtől 200 K, eddig államsegély volt 600 K. 
Kiegészítésért folyamodunk. Kap bútorozott szobát, 
fűtést, tisztogatást. Vezeti az I—II. osztályt, kántoriak-
ban segédkezik. Folyamodványok a helybeli róm. 
kath. plébániára címzendők. Kovács Antal, jegyző. 

(2082-1—1) 
N á d a l j a község (volt katonai határőrvidék) köz-

ségi jellegű magyar-szerb tannyelvű, ni gy tantermes 
elemi iskolájánál egy rendes tanítói állás betöltendő. 
Javadalom : 800 K fizetés, 48 K failletmény, szabad 
lakás, '/i holdnyi kert és 60 K iskolaszolga-átalány. 
Az ezen állomást kérő tanítók keresztlevéllel, tan-
képesítő-oklevéllel, eddigi szolgálataikat, valamint 
nyelvismeretüket és magyar honosságukat igazoló 
okiratokkal felszerelt folyamodványukat Bács-Bodrog 
vármegye közigazgatási bizottságához címezve, leg-
később a folyó évi december hó 29-ig nyújtsák be. 

(2083-1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég: 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (691-31-29) 

Államsegély Kérvény és Mellékletei, 
nélkülözhetetlen útmutató, kérvénymintákkal és mel-
lékleti nyomtatványűrlapokkal 2K. Tananyagbeosztási 
nyomtatvány az évi tanmenetnek osztályonkénti, 
Részletes Tantervnyomtatváuy annak tantárgyankénti 
csoportosítással való elkészítésére szolgáló füzetekben 
a VI. vagy V. együttes oszt. számára 2 K, IV. oszt. 
1-80 K, III. oszt. 1-60 K, II. oszt. 1'40 K, I. oszt. 1 K 
előleges beküldése mellett megrendelhető Gyerkes 
Mihály ig.-tanítónál, Székelyudvarhely. (2016-II-2) 
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Székely; Beszéd-, ért.-gyak. vezérk. I.oszt. 2 K, II. oszt. 
2 E, egész vászonkötésben egy rész 2'40 K. Megjelent 
Kovács Gyulánál, Nagybányán. (1324 -XXI—15) 

ftrnmp v a n e z e r iskolának, melyek az olvasás 
UÏ UIllc tanításának megkönnyítése céljából a Péter 
József vágsellyei igazgató-tanító fonomimikai eljárá-
sát használják. Ez a fonomimikai eljárás miniszterileg 
engedélyezve van és díszoklevéllel lett kitüntetve. 
Kérjen prospektust. Kiadja az „Első Galántai Könyv-
nyomda", Galánta (Pozsony m.). ( 2 7 8 - 4 2 - 4 1 ) 

Államsegély kërvényezë8éhez! Ötödik, töké-
w _ letesített kiadás. Magyarázó füzet 

1 K, a 16 nyoínt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható: Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m.). (1858—X—7) 

Í Í ^ I ' C I I I O ' " tréfás jelenetek, bohózatok, víg-
^ Í J t l l Bil i i g játékok, fölolvasások, szavalatok, 
tréfás meghívók gyűjteménye kapható 4 koronáért 
Csajági Bernát tanítónál, Kulán. (1878—III—2) 

12 és 15 írtért készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. szám. Vidékre 
minták bérmentve. (1906—10—4) 

Újra kapható a „Mária légy velünk" 
I. rész c. 50, jobbára új Mária-éneket tartalmazó 
könyv, díszesebb kísérettel. Ára 3 K. Orgonazseb-
k ö n y v I. 1-50 K; H. 1-20 K. Együtt 2*20 K. Zámbó 
Károly, Szeged 6. (2010—III—3) 

FEIWEL LIPÓT utóda œ 
sek, to rnakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

K í v á n a t r a meg-
küldi ú j o n n a n 

k iadot 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 v e . 
(2—52—49) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb érort 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (219-40—38) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3, á, 5, e, 8 írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

Sternberg Á. és Testvére 
es. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 
B U D A P E S T , Kerepes i -út 36 T s z á m . 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 
kapható. (1034—25—11) 

C P 
:n = = = 7 | I H l l T = = 

V E R Ő , 

A Tornatanitás Vezérkönyve 
az új Tanterv és Utasítás szerint az elemi népiskolák 
számára, részletes tananyagbeosztással és 350 ábrával. 

Ára egész vászonkötésben 2 korona 40 fillér. 

Kiadja a 
P O L A T S E K - f é l e könyvkereskedés, 

Temesvár. (1953—V—5) 
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Tankönyvek 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék (Erzsébet-nőiskola), valamint az or-
szág összes tanintézetei számára a legújabb 
kiadásban nálam megszerezhetők, továbbá 
polg. isk. tanárjelöltek részére kaphatók : 
Lovcsányi Gy. : Jegyzetek az Ó-kor törté-
netéhez, a Középkor történetéhez, az Újkor 
történetéhez és Magyarország történetéhez, 
ltolin J. : Jegyzetek Európa földrajzához. 
Lányi E.: Művészetek története, jegyzetek. 
Koch F. : Ásványtan és kémiai jegyzetek. 
Gyulai Á. : Jegyzetek a Magyar irodalom-
történethez és Nyelvtani jegyzetek. Pauler 
Á. : Filozófia és pedagógia kapcsolatos tör-

ténete. Továbbá Számtan ós Mértani 
jegyzetek. (1411-15-14) 

Mindennemű fölTilágosít&aaal készséggel szolgálok. 
Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

T O X J > I L A J O i 
könyvkereskedésében. 

Bndapest, H. ker., Fő-utca 2. szám. 

= K É Z I M U N K A = 
véte le előtt hozassa meg ú j nagy képes ár-
jegyzékemet , mely 272 oldalon, 1860 részlete-
sen körül í r t rajzokban sorol ja föl a női kézi-
m u n k a összes anyagait s te l jes útbaigazítást 
n y ú j t azon vevőknek, kik megrendelésüket | 
személyesen nem eszközölhetik. Vidékre bér-

mentve és ingyen . 

BÉRGZ1D. SÁNDOR, 
Alapíttatott iss3. Királv-utca 4. sz. 

1908 május 1-töl 
VI., Dessewffy-utca 5. sz. (Váczi-körút sarok.) 

: Saját áruházamban. : 
D. M. C. Enciklopédia. 610 oldalú és 880 ábrájú magyar 
tankönyv, melynek segítségével az összes kézimunkákat 
elsajátítani és tanítani lehet. Angol vászon díezkötésben 2 K. 
A m. kir. közokt. minisztérium 20.575. sz. a. ajánlva. 

a »zmirna-mutika és m a g u s him- ] 7 
T l K t U l l i l i z é s r e k i t i i nö kéz i i i imzögép O JBl . 

V i d é k r e k i v á l a s z t á s r a i s küldök. 
( 3 3 - 5 2 - 4 9 ) 
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ANGSTEK J Ó Z S E F É S F I A 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (1409—26—8) 

ízlésteljes és divatos 

l ^ é z i m - a n l s á l s : 
kezdve ú. m. gobelin-képek, szmirna-munkák, madeira-
hímzések, előrajzolva mindennemű kézimunka-anya-

gokat legolcsóbban szállít: 

W I E G T E S T V É R E K , 
női kézimunka- és míírajzterem, Budapest, IV. ker., 

Deák Ferenc utca. Kívánatra választókárú. 
(1782—X—8) 

„Karácsonyi Énekek" 
a mise minden részére ; továbbá pásztorok miséjére 
alkalmas miseének, vegyeskarra (orgonára) átírva. 
Ára 2 korona. Bérmentve kapható : Szappanos Imre 
róm. kath. kántornál, Sátoraljaújhely. (2001—II—2) 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-1 
jes jótállással,részletfize-
tésre is kaphatók. Har-
móniumok. beszélőgépek, I 
gramofonok, fonográfok J 
bámulatos szép hanggal.' 
Hegedűk, harmónikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és _ 
tanítónőknek 10° o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen küld: MOGYORÓSSY GYULA 
m. kir. szab. iiangszergyára, Budapest, VIII. ker., 
Rákóczi-út 71. ( 6 1 - 5 2 - 4 8 ) 

Í^J^^lWSiaiiliaglBHIBIMBiM 

K l ő f i z c t é s i f e l h í v á s 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 
« » » j »  

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
,a Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. e 
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PiCOrÓl 2 0 tanerős iskolától, 500 korona mellékes- i 
UaCI Ol sel, „Állami tanító". Horgosi Királyhalom, [ 
Csongrád megye. (2064—1—1) | 

Nevelönöt keresek az elemi IV-ik osztályra ) 
kell előkészíteni és levizsgáztatni. Fizetése havonként 
30 korona, teljes ellátás, külön szoba. Ürmöshát, 
Hajdú m. Kellner Menyhért, urad. kasznár. (2025—I—1) 

P e o r ó l állami tanító Budapest tőszomszédságából, 
UöOlCl 14 tanerős iskolától bárhová. Ajánlatok 
Strauch Árpád, községi iskolai igazgató címére, 
Rákospalotára küldendők. (2057—1—1) 

*—I—« I • —•—i * l-t- I ' I I 3 
Olcsó és jó orgonákat és harmóniumokat 
készít, javítást és hangolást elvállal, jótállás mellett : 
Kiepszel István, Beszterczebányán. Árjegyzék ingyen. 

(2u81—II—1) 

Keresztkötésü küldeményekért felelősséget nem 
vállalok ! 

äW Minden tanító 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha megrendeli az épen most megjelent Makkay-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Árak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K ; két összevont osztályé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1'20 K. Megrendelhető a pénz és 
minden füzetnél 30 f póstadíj, ajánlási díj 80 f előleges 
beküldése mellett Dosztál Kálmán „Erzsébet" könyv-
nyomdájában, Dicsőszentmárton. (2041—III—2) 

f f f f f f f f f f f W f f f 

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

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 60 llllér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(1972—XX—4) 

Ï Ï Ï Ï Ï Î Î Ï Ï Â Ï Â Â 
. n . V T 7 " n n ^ Élet- és járadék-bizto-

A Z „ A J N M K "tó társaság. Magyar-
országi vezérkép viselő-

gég : Budapest, VI., Deák-tér 6. (Anker-udvar.) Az 
1907. évtől kezdve új, a felekre nézve nagyon ked-
vező biztosítási feltételek léptek — díjemelés nélkül 
— érvénybe. 1907-ben, BJ osztalékterv szerint, a befi-
zetett díjak arányában az évi díj 31'72°/o-ig emel-
kedő nyereményosztalék fizettetett ki készpénzben. 
Társasági vagyon 171 millió korona, melyből 
Magyarországban 28,000.000 van elhelyezve. — Díj-
könyvecskék kívánatra ingyen. — Néptanítók szép 

mellékkeresetre tehetnek szert. 

(2070-in—1) 

Első magyar, villamos erőre berendezett 
= liaiigszer-gyár. = 
S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, 
hadsereg, művészek stb. stb. szállítója, 

Budapest, II., Lánchíd-utca 5. 
Ajánlja saját gyárában készült, el-
ismert legkiválóbb minőségű húros, 

vonós, fúvó- és ütő-hangszereit. 

Speciálista i ^ J S ä T t 
javításaiban. 

„Hangfokozó gerenda", mely által 
bármely hegedű, gordonka, melybe az 
illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és gyár. 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solóhangszerré álta-
lam konstruáltatott,iskolával együtt30frttólfoljebb. 
Orgona-harmóniumok 65 frttól följebb minden 
árban kapható. Árjegyzék, minden egyes hang-
szerről külön, kívánatra bérmentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 koronától följebb. 
( 3 4 - 5 2 - 4 9 ) 

M M M M ^ T O M M t t 
25 korona 25 

saját mühelyilnkben készítünk: 
egy elegáns férfiöltönyt, mérték után, legjobb kivitelben 

25 koronáért 
egy felöltőt mérték után, szintén csak 25 koronáért. 
KLEIN és TÁRSA, legolcsóbb angol férliszabóknál, 
Budapest, VII., Roítenbiller-utca 4/B. (Munkás-
utca sarok.) Szabászunkat kívánatra házhoz küldjük. 
Vidékre minták bérmentve ! Kérjük hasonló cégekkel 
össze nem téveszteni. (1826—10—5) 

I M â â â â l ê M â M â â 

15 forintért 
remek szabásban, elegáns kivitelben, 
tiszta gyapjúszövetből mérték szerint 
kész í t férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

KRATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. 
V i d é k r e mintákat mér tékvé te l i 
utas í tással bérmentve . = 

( 3 1 - 5 2 - 4 8 ) 

f f f f f f f f f f f f f f W 
Budapest, 1907. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. MINISZTÉRIUM. 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre 1 0 k o r o n a , félévre 6 korona, 
negyedévre 2 korona 50 filler. — Egy negyed évnél kehesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Ajk előfizetési pénsek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A p&ly&uti h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Ab ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Esek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Till. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÍ 31. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adunk: viwsza 

Zászlóbontás. 
E hónap 10-én tar tot ta a csak most 

alakult Magyar Társadalomtudományi Egye-
sület első fölolvasó ülését Budapesten, 
az Újvárosháza közgyűlési termében. 
A kolozsvári egyetem európai hírű ter-
mészettudós tanára, Apáthy István érte-
kezett az egyesület céljáról, föladatai-
ról és azokról az eszközökről, amelyek-
nek segítségével kitűzött célját elérheti 
és föladatait megoldhatja. A magyar 
közéletnek minden számottevő rétege 
képviselve volt ezen a fölolvasáson. A 
tudomány, az irodalom és a politika kép-
viselőinek egész sora jelent meg, jelzé-
séül annak az érdeklődésnek, amellyel 
mai napság a magyar értelmiség a tár-
sadalmi jelenségek tudományos és tár-
gyilagos vizsgálata iránt viseltetik. 

Körülbelül a mult század közepe óta 
egy új tudomány kezd megalakulni. Még 
határozatlan és bizonytalan úgy alap-
törvényeire, mint módszerére nézve, de 
azért egyike a legfontosabb és a leg-
érdekesebb tanulmányoknak, amennyi-
ben az emberi élet fejlődésével és föl-
tételeivel foglalkozik, de nem úgy, mint 
különálló egyediségével, hanem úgy, 
amiként az a társas együttélés sokféle 
hatásai következtében idők folytán ki-
alakult. Megalapítója a nagy angol evo-
lucionista bölcselő, Herbert Spencer volt. 
Társadalomtudománynak, szociológiának 

nevezte.* Azt mondotta, hogy a társa-
dalmi élet olyan szerves jelensége a 
természetes fejlődésnek, mint az élet 
bármilyen egyéb tüneménye, azért ez az 
új tudomány alaptörvényeit tekintve és 
módszerére semmiben sem különbözik 
az élettantól — a biológiától — sőt 
tulajdonképen nem is }§gyéb, mint ennek 
egyik ága. 

Herbert Spencer nem maradt magára. 
Sokan csatlakoztak hozzá. Olyanok is, 
akik- vele ••; mindenben egyetértettek és 
olyanok is; akik álláspontját egyoldalú-
nAr5és szűkkörűnek vélték. Akik azt 
rrr^ftllották. hogy az emberi társadalom 
nenr t i sz tán a materiális természeti erő-
faktoroknak eredménye, hanem olyan 
szerves alakulat, amelyre az emberi aka-
rat, tehát a lélek is módosító és átala-
kító hatással van. Nemcsak a természe-
tes, hanem a történelmi fejlődésnek is 
eredménye. Törvényei nem tisztán fizi-
kai, hanem lélektani törvények is. Mód-
szere ennélfogva nem lehet kizárólago-
san a természettudományok módszere, 
hanem szóhoz kell juttatni benne a 
lélektani és a történelmi tudományok 
módszerét is. A társadalom tehát nem 
pusztán egyetlen mozgató erőnek, a ter-
mészetinek eredménye, hanem egy má-
siknak, a történelmi fejlődésben meg-
nyilatkozó lélektaninak is. Mikor a tár-
sadalmat tanulmányozzuk, életének 6» 
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fejlődésének törvényeit meg akarjuk álla-
pítani, nem szabad csak az egyiknek 
hatásait vonni számításaink körébe, 
hanem meg kell vizsgálni azt is, hogy 
a másik erő : az emberi akarat, miben 
hatott módosítóan az alapul szolgáló 
primitív természeti formákra és irány-
zatokra ? 

Kogy a Herbert Spencertől megala-
pított új tudomány, a szociológia egyike 
legyen a legmélyebb és általánosabb 
érdeket keltő emberi tanulmányoknak, 
előmozdította egy külső körülmény is. 
Annak az óriási közművelődési, gazda-
sági és politikai fejlődésnek, amely a 
művelt világon a XIX. század második 
felében végbement, óriási átalakító ha-
tása volt az emberi életre. Elsősorban 
megmozdult az a nagy tömeg, amely a 
régi időkben igazán öntudatlan, nyers 
alapja volt csupán az államoknak. Az 
öntudatra ébredt tömeg szociálizálódása 
megkezdődött és hatásaképen a társa-
dalmi kérdések nemcsak mindinkább 
homloktérbe nyomultak, hanem az állam 
kormányzatának elsőrendű problémái is 
lettek. Hogyne lett volna tehát az 
általános érdeklődés és figyelem tárgya 
az az új tudomány, amely arra vállal-
kozott, hogy ezeknek a társadalmi kér-
déseknek törvényeit kikutassa s azok-
nak alapján megoldásuknak leghelyesebb 
módját az államférfiaknak kezébe adja. 

Annál a szoros kapcsolatnál fogva, 
amely a mi szellemi életünk és a mű-
velt nyugaté között egy ezeréves tör-
ténelmi fejlődés eredményeképen fönn-
áll, a nagy társadalmi kérdések meg-
oldásra váró problémáival egyetemben 
ez új tudománynak, a szociológiának 
eszméi hozzánk is elérkeztek. Előállott 
művelésének szükséglete nálunk is. E 
szükséglet érzése kényszerítette a buda-
pesti egyetemen a jogbölcselet tanárát, 
Pulszky Ágostont a mult évszázad utolsó 
éveiben, hogy e tudományágazat műve-
lésének magyar szervéül megalakítsa a 
Társadalomtudományi Társaságot. Elnöke ez 

új társaságnak maga az alapító, Pidszky 
Ágost lett. Övé volt a tudományos és 
szellemi vezetés, amely csakhamar be-
következett halálával tanítványának és 
az egyetemi tanszéken utódának, PVder 
Gyulának ment át a kezeibe. Azóta e 
társaság tudományos működését Pikier 
bölcseletének egyoldalú evolucionista és 
materiálista álláspontja szabja meg, 
amely az emberi társadalmat tisztán 
természeti erők produktumának hir-
detve, tudományos vizsgálataiból a lélek-
tani és történelmi módszert teljesen 
kizárja. 

Ez a tudományos egyoldalúság nem-
zeti és magyar szempontból valami kü-
lönösebb veszedelmet még nem okozna 
és nem tenné szükségessé, hogy a nem-
zeti élet legfontosabb érdekeinek védel-
mezése miatt ellensúlyozására valami 
különös intézkedések tétessenek, vagy 
egy másik irányú tudományos mozgalom 
szerveződjék. A Társadalomtudományi 
Társaság azonban ez egyoldalú, de még 
mindig tudományos, sőt objektívnek 
nevezhelő álláspontján nem maradt meg. 
A nemzeti küzdelmek idején, az általá-
nos választói jog behozatala szükséges-
ségének tudományos megalapozása cí-
mén, az akkori kormány politikai pseudo-
radikálizmusának szolgálatába állva, az 
evolucionista szociológiai tudományos-
ság álláspontjáról gyorsan áttért arra 
a politikai célzatú szociológiára, amely-
nek tudományos alapját az úgynevezett 
történelmi materiálizmus és a Marx-féle 
szociáldemokrata doktrínák alkotják, 
így lett a Pidszky Ágosttól megalapított 
tudományos társaság a szociáldemokrata 
tanok elméleti iskolájává, sőt bizo-
nyos fokig tudományos akadémiájává is 
nálunk. 

Ez az iskola az emberi társadalomban 
konstatálható létért való küzdelmet a 
szociáldemokrácia által sürgetett osztály-
harc természeti törvényének hirdetve, 
azt tanítja, hogy az emberi haladás for-
mája nem a társadalmi fejlődés, hanem 
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a társadalmi forradalom. Ez a forradalom 
nem azt teszi kötelességünkké, hogy tár-
sadalmi, politikai és gazdasági intézmé-
nyünket, amelyek egy hosszú történelmi 
fejlődés eredményei, lépést tartva a fej-
lődés követelményeivel, fokozatosan át-
alakítsuk, hanem azt, hogy alapjából 
leromboljuk. Minden, amit a múltból 
örököltünk, csak akadálya a haladásnak. 
Értéktelen lim-lom, amelyet el kell dob-
nunk magunktól. Eszméink, amelyek 
multunkban gyökeredzenek, káros előíté-
letek. Ilyen a haza és a nemzet fogalma, 
amely a maga kizárólagosságával lehe-
tetlenné teszi, hogy igazán emberekké 
legyünk. Ilyen a vallás, mely az egyhá-
zakban társadalmi intézménnyé alakultan, 
csak arra való, hogy mentől hosszasab-
ban megtartsák segítségével a tömeget 
a tudatlanságban. Ilyen a család. Ilyen 
mindenféle társadalmi berendezésünk, 
amelyeket az önző és szívtelen uralkodó-
osztályok csak azért tartanak fönn, ápol-
nak és igyekszenek megerősíteni, hogy 
velük is szaporítsák a tömeget alkotó 
proletárságnak bilincseit. 

Az ilyen irányú és szellemű tanok 
hirdetésének eredménye nagyon káros 
hatású fogalomzavar lett. Folytonosan 
szaporodott azok száma, akik hioni és 
hirdetni kezdették, hogy a szociológia, 
mint tudomány, voltaképen nem egyéb, 
mint a szociáldemokrácia tudományos 
elmélete. Hogy Marx hívei követelései-
nek ellenszegülni, tanításaik föltétlen 
érvényű igazságát kétségbevonni nem 
egyéb, mint vakmerően tusakodni a 
tudomány megismerhető igazságai ellen. 
Azt vitatni, hogy az emberi haladás 
egyáltalán nem követeli, hogy szakítsunk 
a hazával, hogy ridegen elforduljunk 
nemzetünktől, szerintük nem egyéb, mint 
faj- és osztályuralomra törő reakciósság. 
Vagy egyenesen sötét szellemre törekvő 
klerikális, középkorias gondolkozású 
ultramontán az, aki a vallást s annak 
társadalmi formáit, az egyházakat tűzzel-
vassal elpusztítandó dolgoknak nem hir-

deti. Ellensége a népnek, aki azt tanítja, 
hogy a gyűlölködésen alapuló osztály-
harc nem lehet kizárólagos és egyedül 
üdvözítő formája a társadalmi evo-
lúciónak. 

Az ilyen irányú vádak és gyanúsítá-
sok szövedékéből a terrorizmusnak egy 
bizonyos neme kezdett kifejlődni, amely 
alkalmas volt arra, hogy sokakat meg-
félemlítsen, a társadalmi kérdések ob-
jektív és tudományos vizsgálatától vissza-
riasszon. Ez a körülmény bírta rá a 
magyar tudomány, irodalom, tanügy és 
közélet egynéhány férfiát, hogy kísér-
letet tegyenek a Magyar Társadalomtudo-
mányi Egyesület-ben olyan tudományos 
szervezetet létesíteni, amely lehetővé 
teszi, hogy a társadalmi élet törvényeit 
és jelenségeit a nemzeti gondolat alapjára 
állva vizsgálják és elemezzék a magyar 
tudományosságnak azok a férfiai, akik 
a társadalmat nem egyoldalúan a puszta 
természeti erők hatásának tartják, hanem 
a fejlődés olyan eredményének is, amely-
nek megalakulásában elsőrendű szerep 
jutott a történelmi fejlődésben meg-
nyilatkozó lélektani erőknek. Hogy ki-
fejthessék s a magyar közvéleménnyel 
megértessék, hogy a szociológia nem a 
rombolás, hanem az építés és a konzer-
válás tudománya is. 

De azt kérdezhetik e lapok olvasói, 
hogy a tanítóságnak voltaképen mi köze 
van a szociológiához 1 Mennyiben érdekli 
e tudományág közvetetlenebbül és mé-
lyebben a tanítóságot, mint bármelyik 
más emberi ismeretkör1? Annyiban, hogy 
korunk nehéz társadalmi problémáit meg 
nem oldhatjuk pusztán sem politikai, 
sem gazdasági alapon. A nevelésnél kell 
kezdeni. Oly nemzedékeket kell nevelni, 
amelyek a változott fölfogások emlőin 
táplálkozva, képesek társadalmi cselek-
vésüket észszerű alapokra fektetni, ame-
lyeknek összes törekvése és gondolkodása 
a társadalmi egyetemlegesség eszményé-
vel van összhangban. Aztán azt sem 
szabad felednünk, hogy a szociológiának, 

52* 
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mint tudománynak első és legközelebbi 
gyakorlati célja a társadalmi pedagógia 
megteremtése. A tömegek társadalmi 
szervezése, erkölcsi, értelmi és gazdasági 
tekintetben való fölemelése nem a dema-
gógia föladata, mint szociáldemokratáink 
hiszik, hanem a pedagógiáé. A proletár-
ság politikai fölszabadítása, öntudatra-
ébresztése nem az izgatás, hanem a 
tanítás osztályrésze. Nem az izgatás, 
hanem a tanítás terjeszti el a társa-
dalomban azt a tudományos szellemet, 
amely a társadalmi jelenségek részre-
hajlatlan és tárgyilagos vizsgálatához 
vezetve, az igazságok megállapításával 
teszi enyhébl é és áthidalhatóbbá az 
ellentéteket és segít elhárítani a fenyegető 
veszedelmeket, hiszen a tudomány igaz-
ságai előtt előbb-utóbb mindenki meg-
hajol, mert, mint Sokrates mondja, nin-
csen olyan ember, ki tudva és igazán 
belátva rosszat merne tenni. 

t/ancsó Benedek. 

A gyermekek felvilágosítása. 
(—ó—) Egy ingadozó, tépelődő, aggódó 

társadalom áll előttünk, mely kutatja a javu-
lásra vezető útat s mégis látszólag egyre jobban 
halad a züllés felé. Egyesek kezükbe ragadják 
a vezető szerepet s bátran hirdetik a szerintük 
egyedül üdvözítő eszmét. Egy-egy csoport verő-
dik össze körülöttük s hirdeti a megváltó igét 
oly fanatizmussal, annyi határozottsággal és 
biztossággal, amennyivel csak a próféták hirdet-
ték az erkölcsileg züllött népnek, hogy a bosszú 
nem késhetik sokáig. Ez egyesületeknek majd-
nem kivétel nélkül közös hibájuk, hogy a tá r -
sadalmi állapotok javulását, az erkölcsök neme-
sedését egynéhány ok kiküszöbölésétől teszik 
függővé, holott a tapasztalt visszás állapotok 
oly szövevényes okoknak az okozatai, melyeket 
a maguk egészében emberi szem alig pillant-
hat át. Sőt, ha végigtekinthet is rajtuk, bele-
ütközik a legnagyobb akadályba, melyet nem 
győzhet le tudás, melyet nem irthat ki okos-
kodás, mert vérünkben van, mert születésünk 
pillanatától elkísér a sírig. Ez az ok, ez az 
akadály: az emberi természet. De ha nem is 
alakíthatjuk át az embert, annyi erőnk van, 
hogy a tudás, a műveltség, a környezet segít-
ségével nemesebb irányba terelhessük gondo-
latait. 

Ezzel a problémával foglalkozik Kemény F.-
nek e lapban már ismertetett könyve. Kemény 
nem tartozik azok közé, akik jelszavak után 
indulnak s e jelszavak diadalra segítéséért rom-
boljanak, legázoljanak mindent, hogy aztán a 
mai társadalom és erkölcsi fölfogás romjain 
szomorűan gondoljanak a multakra. Van benne 
fanatizmus, de tudása széles látókört nyújt 
neki, megakadályozza abban, hogy egyoldalúan 
lássa a mai társadalom betegségének okait. 
Munkájának célja az érzékiség, az erkölcstelen-
ség elnyomása. Az okok föltárása közben 
ébred föl figyelme az iránt, hogy a korai érzéki-
ség egyik tényezője a mai nevelési rendszerben 
van. E rendszerben egyik főhiba az, hogy 
gyermekeink igen korán romlott társaik szavai-
ból ismerik meg nemi életüket, származásukat. 
Könyvének egyik fejezete a gyermekek fölvilá-
gosításáról szól. Nem elégszik meg azzal, hogy 
véleményét elmondja, hanem a kérdés történe-
tét és a két szembenálló tábort is ismerteti. 
Nem tart juk fölöslegesnek, hogy e résszel kissé 
behatóbban foglalkozzunk, egyrészt azért, mert 
a mai társadalomban egyike a legtöbbet emle-
getett és vitatott problémáknak, másrészt azért, 
mert kapcsolatban van egy rendkívül fontos 
kérdéssel, a korai érzékiség fölébredésével. 
Kemény szerint a fölvilágosítást, hirdetőknek 
következő az álláspontja: ,Az, aki a nevelés 
hibájából minden erkölcsi érzés híján van, 
ösztönének sugallata ellenére sem fog sokáig 
habozni és elbukik ; míg az, akit a felvilágo-
sítás közreműködésével erkölcsileg neveltünk 
is, jóllehet nem kisebb mértékben érzi a kísér-
tés hatalmát, gondolkodni és vergődni fog s 
nagyobb valószínűséggel kerülhet ki győztes-
ként a küzdelemből. Emberi kötelességünk, 
hogy ezt a nehéz túrát mindenképen meg-
könnyítsük, s így fogva föl a dolgot, valóban 
kegyetlenségnek kell minősíteni azt a lelketlen 
eljárást, mely ilyenkor a kiskorúakat egészen 
magukra hagyja. Az, aki ezt teszi, nem is 
érdemes a szülő és nevelő nevére. Ezen érzelmi 
szempontokon kívül a fölvilágosítás hívei főleg 
arra hivatkoznak, hogy az igazság közlése jog 
és kötelesség. Az ellentábor véleményének első 
pontja az, hogy a közlés az eddigelé ártatlan 
vagy — mondjuk — tudatlan gyermekben már 
fölébresztheti az érzékiséget, aztán a szülők 
tekintélyüket is féltik attól, hogy éretlen gyer-
mekükkel ilyen kényes kérdésben bizalmas szót 
váltsanak. Majd így folytatja Kemény e tábor 
nézetének ismertetését : „Neveljük a gyermek-
ben a munkaszeretetet legzsengébb korától, 
szilárdítsuk akaratát, fejlesszük jellemét és 
vezessük mindvégig ideális szellemben, akkor 
sexuális élete is mindvégig erkölcsös lesz. Az 
iskolában meg épenséggel ne teremtsünk sexu-
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ális pedagógiát, mert az erkölcsi nevelés súly-
pontja a családban van. Az illetők szerint az 
ifjúságnak nem szükséges mindent tudnia ; ők 
kétségbe vonják, bogy a sexuális tudás elő-
mozdítja a testi, lelki és erkölcsi jólétet s 
állítják, bogy akkor elpusztulnának a boldog 
álmok és ábrándok, a vágyak veszítenek szent-
ségükből és a szerelemből teljesen kihalna az 
ideálizmus. " 

E szembeállítás után, melyet írónk a leg-
jelesebb professzorok és pedagógusok vélemé-
nyével egészít ki, szinte kívánja az olvasó, 
hogy a lelkébe ültetett kétséget, a fölébresztett 
aggodalmakat szüntesse meg, elégítse ki a 
kérdés fölvetője. írónk azonban, bár a fölvilá-
gosítás híve, nem tudja meggyőzni az olvasót, 
nem elégíti ki várakozását. A kétségek, az 
aggodalmak, a nyugtalanság tovább is él a 
lélekben, élnek Kemény véleményének olvasása 
után is. 0 ugyanis a következőkben foglalja 
össze véleményét. „A tudás s a benne gyöke-
redző igazság mindenképen fegyver és annak 
nem ismeréséből származó bajokért a felelősség 
azokat terheli, akik a mulasztásban a bűnösök. 
A gondatlan szülők és a lelkiismeretlen nevelők 
összességéből alakul a bűnös társadalom, mely 
ebben örökös circulus vitiosus módjára egy-
úttal ok és okozat. A javulás itt elválasztha-
tatlan a társadalom és lelkiismeretének, vagyis 
a közvéleménynek újjászületésétől. „Jövendő 
nemzedékek csakis a természet törvényeinek 
s áthágásukból eredő következmények ismereté-
ből fogják azt az erőt meríthetni, hogy ellen-
tétben a mai nemzedékkel, az ész és az erköl-
csiség követelményeként tiszták maradjanak a 
házasság megkötéséig." (Krafft-Ebing.) A helyes 
módon nyújtott fölvilágosítás a gyakorlati 
nevelésnek egyik legnehezebb problémája s 
üdvösen csak akkor oldható meg, ha a szülők 
és nevelők nagy felelősségüknek tudatában, 
szüntelen megfigyelés, megfontolás és komoly 
tanulmányozás után veszik csak igénybe. A 
részletekben is meghatározott egyetemes sza-
bályt erre nem adhatunk, mert lehetetlenségre 
nem vállalkozunk." 

Keménynek a kérdésben elfoglalt álláspontja 
ingadozó és nem elégíti ki az olvasót. De 
mindkét tábornak annyi igazság van érvelésé-
ben s a fölemlített okokon kívül annyi más 
tényező is szerepel, hogy tényleg lehetetlen-
ségre vállalkozik az az ember, aki határozott 
programmot akar nyújtani. 

Annyi bizonyos, hogy a gyermek az iskolá-
ban, talán már az elemi iskolában éi az első 
napokban nem hisz azokban a mesékben, 
melyekkel a szülői ház származásának titkát 
leplezi. De ha véletlenül osztálytársai között 
nincsenek is romlott gyermekek, a középiskola 

alsó osztályaiban okvetlenül megnyílik a szeme. 
Két rendkívül fontos kérdés tolul előLérbe ; az 
egyik, hogy mikor történjék a fölvilágosítás, a 
másik, hogyan ismertessük meg a fejletlen, 
esetleg teljesen tudatlan gyermekkel származá-
sának titkát. Mindjárt kijelenthetjük, hogy apró 
gyermekek tömeges fölvilágosításának nem va-
gyunk hívei. Nem tekintve azt, hogy eddig 
tudatlanságban élő gyermekek figyelme olyan 
kérdések felé irányul, melyeknek jó volna 
előttük még homályban lemiiök, féltjük gyer-
mekeinket attól a meglepetéstől, lelki rázkód-
tatástól, mely érni fogja őket a fölvilágosítás 
alkalmával. Legnagyobb részük eddigi életében 
mindig azt tartotta, hogy azokról a dolgokról, 
melyekről magyaráznak, nekik nem szabad 
beszélniök, azokat a testrészeket, melyek az 
előadás alkalmával előttük képzeletben meg-
jelennek, nekik szégyelniök, takargatniok kell. 
A fölvilágosító előadást egyes romlott fiúk 
fölhasználhatják arra, hogy az eddig teljes 
tudatlanságban fölnevelt gyermekekkel meg-
utáltassák szülőiket, megútáltassák az életet. 
És ez az élet és szülők iránt föltámadható 
undor a legerősebb érv a kis gyermekek iskolai 
fölvilágosítása ellen. Jól tudom, hogy ez ellen 
föl lehet hozni, hogy a gyermek úgyis föl-
világosodik iskolatársai szavaiból; jobb tehát, 
ha egy okos vezető irányítja e válságos kor-
ban. Azt felelhetem rá, hogy a gyermek föl-
világosodik ugyan, de nem átmenet nélkül. 
Először kétség ébred lelkében az eddig hallott 
mesék iránt, aztán gondolkozni kezd s csak 
bizonyos átmenet után látja tisztán vagy ke-
vésbé tisztán a helyzet való képét. Ellene 
vagyunk tehát a kis gyermekek iskolai fölvilá-
gosításának és ellene leszünk mindaddig, míg 
a szülői ház elő nem készíti a gyermeket az 
igazság fölvételére. A fölvilágosítást a szülői 
háznak hagyjuk meg és nem tudjuk eléggé 
helyeselni, ha a gyermeket lassú fokozatosság-
gal úgy nevelik, hogy mire az a veszedelem 
fenyegeti, hogy romlott gyermekek hatása alá 
kerül, már gondolatban eljutott arra az állás-
pontra, hogy igazi származásának megismerése 
nem okoz kis lelkében zavart, ijedelmet, csodá-
latot vagy undort. De míg egyrészt kicsiny 
korától arra tanítjuk, hogy egyes testrészeit 
alantasaknak, szegy élni valóknak tartsa, más-
részt meglepetésszerűig e testrészek rendkívül 
fontos hivatására tanítjuk, olyan zavar kelet-
kezhetik benne, amely több kárral jár, mint 
haszonnal. Világosítsa föl gyermekeit a szülő, 
világosítsa föl oly fokozatos átmenetben, hogy 
a végső dolgokat igen sokszor ne is kelljen 
elárulnia, hanem vonja le a gyermek maga. 
Akkor gyermekeink már tudással vértezve 
mennek az iskolába, olyan tudással, melynek 
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segítségével szembeszállhatnak romlott gyer-
mekek éretlen beszédével s származásuk termé-
szetesnek tűnik föl előttük. 

A nagyobbacska gyermekre vonatkozólag 
teljesen Kemény Ferenc álláspontján vagyunk. 
Itt már az iskola vegye át a vezető szerepet 
és ha lehet, szép szóval, magyarázattal, ha 
kell, büntetéssel, ijesztéssel, a bekövetkezhető 
bajok föltárásával intse óvatosságra, tiszta, 
erkölcsös életre az ifjúságot. E munkából a 
középiskolában az iskolaorvoson kíyül vegye ki 
részét minden tanár, hogy testileg-lelkileg 
egészségesebb nemzedéket nevelhessünk. Ott 
kell elébe vágni a bajnak, hol nem a kíváncsi-
ság vár kielégítésre, hanem az érzéki vágyak 
ébredeznek. Kemény Ferenc lelkesedéstől és 
emberszeretettől áthatott könyvének hatása 
alatt a mi nézetünk tehát a következőképen 
alakult ki a fölvilágosítás kérdésében : A szülői 
körben élő apró gyermeket hagyjuk meg a 
maga ábrándvilágában, ne érveljünk a rcvására 
azzal, hogy hazugságot nem szabad neki mon-
dani, ne emlegessük azt a frázist, hogy az 
igazság nem árthat. Hisz a születéstől a halálig 
a hazugságok gyönyörködtetik az embert. A 
gyermekeknek mondott meséket, a felnőttek-
nek írott regényeket talán csak nem írthatjuk 
ki az igazság nevében? Nem vagyunk lelkes 
hívei a gólyamesének, de nyugodtan állíthatjuk, 
hogy igen jól megfér a többi mesével. 

De mikor a gyermek már iskolás, ha a 
körülmények kényszerítenek, hamarább is, lassú 
fokozatossággal világosítsuk föl ; még pedig az 
állat- és növényvilág szaporodásának ismerte-
tésével. Értelmesebb gyermek hamar rájön 
indukció útján születésének titkára, de ne riad-
junk vissza attól sem, ha kérdezősködni talál. A 
régi nevelés embereinek nehéz, kellemetlen, 
szorongással teli perceket fognak okozni a gyer-
mek fürkésző tekintete, kutató kérdései, de ne 
feledjük el, hogy ez a szorongás csak nevelé-
sünk következménye s tartsuk szem előtt, 
hogy sokkal jobb, ha tőlünk tudja meg a 
gyermek az igazat, mint ha másoktól, illetékte-
lenektől. Egy olyan nemzedéket fogunk nevelni, 
melynek már nem lesz meg ez a szorongása, 
ha gyermekét föl kell világosítania. Ne feled-
jük el azonban, hogy e fölvilágosításhoz arra 
van szükségünk, hogy a gyermekben ne ébresz-
szük föl az útálatot bizonyos testrészek iránt. 

Magától érthető, hogy ezzel elesik az, hogy 
az elemi vagy középiskola alsó osztályaiban 
fölvilágosító előadást tartunk, de úgy az ismétlő-
iskolásoknál, mint a középiskola derekán ragad-
juk meg az alkalmat arra, hogy a korai érzékiség, 
a kicsapongás ellen küzdjünk. E küzdelmet 
legalább is oly fontosnak kell tartanunk, mint 
az alkohol ellen vívott harcot. 

Emlékeimből. 
Hivatalos érintkezésben b. Siaguna érsek-metropoli-

tával. 
Irta IlétJii Lajos. 

I. 
Mikor az alkotmány helyreálltával, miniszteri 

hatáskörben foghatott hozzá b. Eötvös József 
lelke eszményének megvalósításához, körül-
tekintő előzékenységet tanúsított úgy a hit-
felekezetek, mint az elkülönzött nemzetiségek 
iránt. Az ő törekvése az volt, hogy minden 
tényezőt megnyerjen a közös nagy munkára. 

Minisztériuma személyzetének összeállításánál 
méltányos figyelemmel volt a különböző hit-
felekezetekre. Két államtitkárja közül egyiket 
a reformátusok, másikat a gör. keletiek közül 
választotta. A csekély számú unitárius egyház-
nak is jut tatot t egy titkári állást. A Nép-
tanítók Lapját hét nyelven adatta ki, hogy 
azok a tanítók is megértsék és magukénak 
tartsák, akiknek még nem volt alkalmuk 
magyarul megtanulni. 

Az első tanfelügyelőknek, akiket szétküldött, 
utasításul adta, hogy mindenekelőtt mutatkoz-
zanak be mindazon főpapoknál, akiknek ható-
ságuk van működésük területén. Engem Felső-
Fehér megye, Brassó és Fogaras vidékek tan-
felügyelői állására alkalmazott. Az általános 
utasítás mellett különösen figyelmeztetett b. 
Siaguna Andrásra, a gör. keleti románok érsek-
metropolitájára. Annyi esze van — mondá — 
mint félországnak. Ha bizalmát megnyerem, 
felette meg lesz könnyítve működésem. 

Az utasításnak ez a része teherként nehe-
zedett reám. Siaguna neve nem volt rokon-
szenves a szabadságszerető és nemz-eti eszmé-
nyekért lelkesedő magyar körökben. Tudtuk 
róla, hogy az 1848—49-iki küzdelmekben 
fő intézője volt a magyarság ellen lázadt erdélyi 
nemzetiségek mozgalmának. Tudtuk, hogy az 
önkényuralom kormányainak mindenkor bizal-
masa volt ; azokra nagy befolyást gyakorolt. 
El volt terjedve, hogy Erdélyt és a körülötte 
levő megyéket szerette volna kiszakíttatni oláh 
tartománnyá. Arra törekedett, hogy jó szol-
gálatai fejében nyerje meg a történelmi neve-
zetességű dévai kincstári uradalmat egyháza 
tulajdonául. Dévát, mint körülbelül közép-
pontját a tervezett oláh tartománynak, érseki 
székhelyévé tette volna. Föl is építtetett egy 
nagy gör. keleti templomot ottan, amelyet 
érseki székesegyháziak szánt. 

Természetes, hogy ilyen történelmi alakkal 
érintkezésbe lépni sehogy sem vágyott az én 
alkotmányos érzésű magyar lelkem ; sőt hatá-
rozottan húzódozott attól. De hát meg kellett 
tennem, mert tankerületem területén neki voit 
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legtöbb híve valamennyi főpap között. És 
meg kellett tennem, mert rajongva tisztelt 
miniszterem egyenesen és külön utasított a 
bemutatkozásra. 

Elébb a többi főpapot kerestem föl : a róm. 
katbolikus, ágostai evangelikus és református 
püspököket. Azokkal kifejlett hivatalos viszo-
nyomról is lesz később elmondani valóm. 
Utoljára mentem Siagunához, olyan érzések 
közt, mint aki nagyon hideg fürdő előtt áll, 
azzal a tudattal, hogy abba okvetetlenül be 
kell ugrania. 

II. 
Nos hát a víz nem is volt olyan hideg, 

mint ahogy kívülről képzeltem. Külső meg-
jelenésében is tekintélyes, nagytermetű férfi 
fogadott, egyszerű és természetes komolysággal. 
Beszélgetésünk minden erőltetés és mester-
kéltség nélkül forgott a hivatalos működés 
körül. 

Nem titkolta, nem szépítette, hogy a ható-
sága alatt álló népiskolák nagy része felette 
szegényes, a tanítók többsége csekély tanult-
ságtí. De hát az egyház egészen magára volt 
hagyva a népoktatás rendezésében ; népe elma-
radott és szegény. Az egyenjogúság levegő-
jében idővel ők is fel fognak emelkedni; de 
most még ne mérjük állapotukat a történelmi 
fejlődésü, szerencsésebb egyházak mértékével. 

Törekvéseihez csak annyi segítséget ígér-
hettem, amennyi a hatósági közreműködésben 
nyújtható. Ezenkívül taneszközöket, amelyeket 
az állam ingyen osztott bármily jellegű isko-
lának. A kiválóbb tanítók számára jutahnakat 
és szakképzettségük, értelmi színvonaluk eme-
lése céljából póttanfolyamokat. 

Iskolaszervezésre, fenntartásra, tanítói fizetés 
kiegészítésére akkor még csak a községi 
jellegű iskoláknak volt államsegély adható. 
Az állami iskolák bent voltak a törvényben, 
de szervezésükhöz eleinte nem fogtunk hozzá. 
Fő törekvésünk az volt, hogy mentül több 
községit szervezzünk, államsegély felhasználá-
sával, mintául, buzdításul. 

Fölvetettem az érseknek azt a kérdést, 
hogy olyan községekben, ahol hívei vegyesen 
laknak magyarokkal és egyik rész sem elég 
erős saját felekezeti iskolájának kellő szín-
vonalra emeléséhez, nem egyeznék-e bele, hogy 
közerővel, államsegéllyel jómódú községi 
iskolát állítsunk. 

A gondolat új és meglepő volt. Az érsek 
utána gondolt és kevés idő múlva megadta 
válaszát. 

— Nem bánom, — mondá — azzal a kikö-
téssel, hogy két tanító közül az egyik gör. 
kel. román legyen és a román gyermekeket 

anyanyelvükön tanítsa, amint a törvény is 
rendeli. 

— Remélem, hogy ezt kieszközölhetem — 
feleltem — némi módosítással. Nevezetesen 
azzal, hogy két tanító közül a magyar min-
denkor a felső osztályokat tanítsa és azokon 
a román gyermekek is menjenek keresztül. 
Az államkormányzat és a vezető magyar fa j 
nyelvének ismerete csak előnyös lehet minden 
honpolgárra nézve. 

Megfontolás után ebbe is beleegyezett a 
hatalmas érsek. 

Ez akkor nagy dolog volt, mert semmiféle 
törvény sem rendelte még, hogy a magyar 
nyelvet másnyelvü iskolákban is tanítani kell ; 
sőt az 1868. évi XXXVIII. t.-c. egyenesen 
kötelezővé tette, hogy „minden gyermek anya-
nyelvén nyerjen oktatást". A történelmi hűség 
kedveért föl kell jegyeznem még, hogy Siaguna 
a maga „keresztényeit" csakis a magyarokkal 
közös iskolákba volt hajlandó bocsátani; de a 
balázsfalviakkal, t. i. a görög katholikus romá-
nokkal és szászokkal együvé semmi esetre sem. 

Megállapodásainkról tett jelentésemet a mi-
nisztériumban örömmel fogadták és akadály-
talanul érkezett az ilyen közös községi iskolák 
szervezésére kért államsegély. Egymásután 
emelkedtek az értékesnél értékesebb iskola-
épületek Bodolán, Kriszbán, Árapatakon ós 
más községekben. A román nép együtt büsz-
kélkedett a magyarral, hogy túltettek a brassó-
vidéki szászokon, akiknek német tannyelvű 
felekezeti iskoláik már azelőtt is kőből épült 
tekintélyes épületekben voltak elhelyezve. 

Ezekben a községi közös iskolákban kez-
dettük meg először, a magyar nyelv tanításáról 
szóló országos törvényeket évekkel megelőzve, 
hogy román gyermekek rendszeresen és köte-
lező leg tanuljanak magyarul. 

Siaguna bebizonyította b. Eötvöstől magasz-
talt okosságát azzal is, hogy gyorsan tudott 
alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. 
Amint a történelmi magyar állam, amely ellen 
ő annyit küzdött megelőzőleg, ismét jogaiba 
lépett, ő elhelyezkedést keresett és talált annak 
keretei közt. 

Irántam való jóindulatát megerősítette egy 
újabb lépésem is. A minisztérium elhatározta, 
hogy mellém másodtanfelügyelőül román nem-
zetiségű embert nevez ki. Felsőbb jóváha-
gyással Siagunától kértem alkalmas egyén 
ajánlását. 0 Groga Illés nevű jogvégzett if jút 
ajánlotta, aki az ő érseki irodájában volt 
alkalmazva és ott nyert betekintést az iskola-
kormányzatba is. Természetes, hogy magyarul 
jól tudott. Kinevezték és mellettem működött 
négyévi ottlétem alatt, majd Hunyad és Zaránd 
megyékben is. Onnan Máramarosba rendelték, 
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majd Temesbe, ahol ^ segédtanfelügyelőként 
férfikora delén elhalt. Érdemesnek tartom fel-
jegyezni, hogy nekem sem Goga, sem más 
román születésű munkatársam ellen, akik a 
kormány bizalmából nyerték állásaikat, a ma-
gyar államisággal szemben tanúsított maguk-
tartását illetően soha sem volt kifogásom. É n 
tiszteletben tartottam nemzetiségüket ; úgy 
tekintettem őket, mint román származású ma-
gyar állampolgárokat ; csak azt követeltem, 
hogy hazánk alkotmányához és törvényeihez 
époly hívek legyenek, mint magam. B. 
Siagunával a hivatalos működés terén a leg-
csekélyebb összeütközésem sem volt nyíltan. 
Nyíltan nem, de más nevek alatt egy erős 
elvi harcot küzdöttünk végig. Mindjárt el-
beszélem. 

III. 
Van Háromszék megyének egy népes, szép, 

magyar községe: Mikóújfalu. Akkor Felső-
fehérhez tartozott és így az én tanfelügyelői 
hatóságom alá. 

Lakossága a róm. katholikus és gör. keleti 
hitfelekezetek közt oszlott meg, de kizárólag 
magyarul beszélt valamennyi. 

A róm. katholikusoknak volt egy nyomo-
rúságos gyarló iskolájuk; a gör. keletieknek 
semmi. Rábírtam a községet, hogy határozza 
el községi iskola szervezését. Államsegéllyel 
aztán építtettünk szép iskolaházat és alkal-
maztunk két tanítót. Természetes, hogy be-
kényszerítettünk minden tankötelest, vallás-
különbség nélkül. 

A községi iskola működésének megkezdése 
után nem sokkal fölkeresett a község derék 
székely jegyzője és elpanaszolta, hogy nagy 
szégyen érte a falut. Megjelent egy oláh dászkel, 
házat vett bérbe a felekezeti iskolának és az 
érsek nevében kényszergeti a gör. keleti val-
lású magyarokat, hogy vegyék ki gyermekeiket 
a jó magyar községi iskolából s vigyék hozzá 
oláh nyelvű oktatásra. Az eset súlyos volt, 
mert megvan ugyan a törvényben, hogy min-
den gyermek anyanyelvén nyerjen oktatást ; 
de ezt csak a községi iskolákra magyarázták. 
A hitfelekezeteknek biztosítva volt és van 
még ma is, hogy mindenütt állíthatnak isko-
lákat, ahol híveik laknak; azoknak az isko-
láknak tanítási nyelvét pedig ők határozzák meg. 

Ha panaszra megyek a minisztériumhoz, 
lesz leirat, felirat, kimagyarázás, elmagyarázás, 
húzavona ; és a dászkel azalatt oláh szóra 
fogja azt a tiszta színmagyar népet. 

Cselekedjünk a magunk eszejárása szerint ! 
A annak dolgok, amiket megtehet a hajdú, 

de nem tehet meg a szolgabíró. 
— Hát a' bizony nagy csúfság és romlás 

volna — mondom a jegyzőnek — ha úgy 
lenne, ahogy a dászkel akarja. De amilyen 
embernek én jegyző urat ismerem, százat 
mernék tenni egy ellen, hogy az a dászkel 
nem sokáig fogja zavarni ottan a magyarság 
tiszta vizét. 

A jegyző dereka fölegyenesedett. 
— Ha rámhagyja — mondá — el is lesz 

igazítva az a dolog rövidesen. Maradjon csak 
nyugodtan, mintha semmit sem beszéltünk 
volna. 

A fejleményeket természetesen figyelemmel 
kísértem s nemsokára értesültem, hogy a dász-
kelt vasvillás emberek kísérték ki a faluból. 
Búcsúzásul arra is figyelmeztették, hogy nem 
lesz tanácsos visszatérnie iskolazavarási szán-
dékkal, mert akkor keservesebb emlékeztető-
ben lehet része. 

Eddig hát eljutottunk, de amint jól sejtet-
tem, most következett az ügy súlyosabb bonyo-
lódása. Néhány hét múlva leérkezett a minisz-
tériumból az érseki főkonzisztórium terjedelmes 
fölterjesztése, melyben példás elégtételt köve-
telt azért az óriási sérelemért, hogy egy falusi 
jegyző meg merte hiúsítani a felekezeti iskola 
működését és egyszerűen kidobatta a faluból 
az egyházi hatóság tekintélye alatt behelyezett 
tanítót. Én szigorú utasítást vettem, hogy rész-
letesen vizsgáljam meg és derítsem föl az ügy 
mibenállását ; aztán sürgősen tegyek vélemé-
nyes jelentést. 

A feladat elég nehéz volt, mert bizony 
mindaz megtörtént, amire az egyházi hatóság 
sérelmét alapította. De annyi tisztán állott 
előttem, hogy a jegyzőt bajban hagynom nem 
szabad, annál kevésbé utat nyitni arra, hogy 
Magyarországon magyar gyermekeket egyházi 
hatalom révén oláhosításra fogjanak. 

Jó még, hogy a vizsgálatot rámbízták és 
nem a vármegyei közigazgatásra, amely előtt 
ismeretlenek voltak az előzmények és közönyö-
sebben vehette volna az egész kérdést. 

Bizony sokat izzadtam és halmoztam a vizs-
gálati iratokat egymásra ; átírtam, leírtam, ki-
egészítéseket kívántam egy és más irányban; 
közben halasztásokat kértem a jelentés meg-
tételére nézve: amíg aztán bizalommal és jó 
reménnyel tehettem meg jelentésemet. 

Annyi máris meg voit nyerve, hogy a nem-
zeti ügy volt birtokon belül. Az oláhnyelvű 
tanítás szünetelt ; a gyermekek egészséges épü-
letbe, jó magyar iskolába jártak. 

Nem én mondottam, hanem a vizsgálati 
iratok egymás mellé állításából derült ki, hogy 
a jó községi iskola mellett semmi szükség nem 
volt a gyarló felekezetire ; hogy a felekezeti-
nek román nyelvét nem érti ott senki; hogy 
a helybeli gör. keleti lakosság nemcsak nem 
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kérte a román dászkelt, de megérkezése előtt 
hírt sem hallott felöle. A vizsgálat megállapí-
totta azt is, hogy a jegyző valóságos védel-
mezője volt a szegény dászkelnek saját liit-
feleivel szemben, akik nagyon fel voltak zúdulva 
amiatt, hogy később bizonyosan rájuk róják a 
fizetését. 

A minisztériumban is jó magyar emberek 
intézkedtek, akik belátták, hogy^ a kérdés 
lényegében nekem van igazam. En legalább 
nem kaptam semmiféle rendeletet, értesítést 
többé ebben az ügyben. A jegyzőnek semmi 
bántódása nem esett ; a községi magyar iskola 
pedig versenytárs nélkül folytatta működését. 

* 

B. Siagunára úgy emlékszem most is, mint 
egyéniségében és hivatali állásában erőteljes 
közéleti alakra, akivel elvi harcot folytatni is 
önérzetemelő feladat volt. 

1 főváros elemi iskolái számokban. 
Mint a külföldi parlamenteknek a magok 

kék, vörös vagy egyéb könyve, úgy a mi fő-
városunknak is megvan a maga sárga könyve, 
Budapest székes-főváros statisztikai hivata-
lának évi kimutatása a főváros közoktatásügyé-
ről. Nem lesz talán érdektelen, ha ebből a 8 
ivre terjedő könyvtől, mely az 1904/1905. évi 
állapotot tárja elénk, egyet mást mi is kiraga-
dunk olvasóink tájékoztatására. Ezúttal csupán 
az elemi iskolákra szorítkozunk, melyeknek 
száma a jelzett iskolaévben 132 volt. Ez a 132 
iskola a tanulók neme szerint következőleg osz-
lott meg: fiúiskola 56,leányiskola 55,vegyes21. 
Az 56.883 tanuló 1245 osztályban volt el-
helyezve és 738 férfit, 754 nőt, összesen 1492 
tanítót foglalkoztatott. A_ tanulók közül 30.460 
volt fiú, 26.423 leány. Érdekes, hogy a beírt 
(67.538) és az év végén tényleg járó (56.883) 
tanulók számának különbsége meghaladja a 
10 ezret, ami csekély eltéréssel állandó jelenség, 
mely főleg évnegyedes költözködésben leli ma-
gyarázatát. A főváros elemi iskolásainak körül-
belül 20°/o-a változtat évközben iskolát a hala-
dás mérhetetlen kárára, mely az osztályt ismétlő 
tanulók nem csekély számában nyer kifejezést. 
Ugyanis osztályismétlésre utasíttatott az év vé-
gén tényleg járó tanulók közül olvasás miatt 
1277 fiú, 942 leánv (az I. oszt.-ban 842 + 
690); számolás miatt 3311 fiú, 2335 leánv (a III. 
oszt - ban 811 + 580), nyelvtan miatt 2234 fiú 
•s 1539 leány (a III. ' oszt.-ban 7 3 4 + 5 0 8 ) . 
Az egyes osztályokat tényleg megismételte 3975 
fiú és 3021 leány, összesen 6996 gyermek; 
legtöbb az I. osztályt 2064 (1086 + 978). A 
VI. osztályt megismételt 89 gyermek közül tiú 

volt 79, leány 10. Feltűnő itt, hogy a bukot-
tak száma a leányoknál következetesen kisebb, 
mint a fiúknál. Ennek magyarázatát kereshet-
jük abban, hogy a nők enyhébben osztályoznak 
a férfiaknál. Ennek azonban ellentmond azon 
fiúosztályok kimutatása, melyekben nők taníta-
nak. Kereshetnők a leányok nagyobb szorgal-
mában és magasabb értelmiségében is. En az 
utóbbi felé hajlom, mely nézetemben megerősít 
az a tény, hogy az alsó két osztályban a fiú-
bukottak arányszáma sokkal közelebb áll a 
leánybukottak arányszámához, mint a felső osz-
tályokban, ahol az eltérés fokozatosan nagyob-
bodik a fiúk rovására. Vagyis a leánygyermek 
a 9—12 éves korban szellemileg is rohamosab-
ban fejlődik a fiúnál. 

Feltűnő a mulasztások közötti különbség is. 
A 2,825,335 mulasztott órából esik a fiúkra 
1,388.700, a leányokra 48 ezerrel több (1,436.635) 
s ennek ellenére a 123.026 igazolatlanul mu-
lasztott órából a leányokra csak 27.563 jut, 
míg a fiúk ennek több mint háromszorosával, 
vagyis 95.463 igazolatlan órával szerepelnek. 
Érdekes volna megtudni : mekkora része van 
ebben a gombozásnak, csigázásnak ? A III., IV. 
oszt. tanítói talán adhatnának erre feleletet, 
mert ezekben az osztályokban éri el az igazo-
latlan mulasztás a legmagasabb óraszámot 
(21.217 és 21.504), a leányok 5220, illetőleg 
6873 órájával szemben. 

Szociális szempontból érdekességre tarthatnak 
számot a következő adatok: Tandíjmentességet 
élvezett az összes iskolába járók 84*6%-a, vagyis 
25.688 fiú s 22.435 leány, mely utóbbi adat-
ból arja kellene következtetnünk, hogy a leá-
nyok szülei jobbmódúak a fiúk szüleinél, ami 
némileg szintén érthetőbbé tenné a 1» ányok 
tanulói kiválóságát (jobb mód: magasabb értel-
miség !) Ámbár tapasztaltam, hogy van ebben 
része a leányok hiúságának is. (Aki tandíjat 
fizet, előkelőbbnek tűnik!) Legnagyobb a tan-
díjmentesek száma a III. kerületben (91'6%), 
legkisebb a gazdag Lipótvárosban (60 Vo). 
A magánvizsgázók számának kerületenként való 
megoszlása szintén gazdasági okokra vezethető 
vissza. A szegény emberek kerülete (III., X.) 
8—-8 magánvizsgázóval szerepel. Ezen a téren 
a VI. kerület vezet 98 rnagánvizsgázóval. A 
magánvizsgálatok száma 486 (276 fiú, 210 leány). 
E fejezet alá tartozik az ingyenkönyvek, ruház-
tatás és ingyenes étkezés dolga is. Ingyen-
könyvet (39.309 db) kapott 16.607 tanuló 
(29'3°/o); ruhával elláttak 7.757 gyermeket 
(13 6 % ) ; ingyenes étkezésben (404.158 ebéd-
adag) részesült 6012 tanuló (10'6%). 

A tanulók szülei foglalkozás szerint követke-
zőleg oszlottak meg. Tanszemélyzet: 431, hiva-
talnok és egyéb értelmiség : 5326, önálló iparos 



18 
5 1 . SZÁM. 

és kereskedő : 8962, egyéb az ipari pályán műkö-
dők: 15.547, egyéb : 13.255, napszámos : 13.162. 

A tanulók korát tekintve, volt 6 éven alul 124, 
6—7 éves 8.810, az I. osztályban 8.356 
7—8 „ 10.841, a II. n 7.134 
8—9 „ 10.764, a m. » 5.818 
9—10 „ 10.153, a IV. n 4.887 

10—11 „ 7.324, az V. rt 1.607 
11—12 „ 5.358, a VI. 7) 907 
12—13 „ 2.696 
13—14 „ 799 
14 éven felül 104 

Szomorúan érdekes, bogy a 10 éven felüliek 
közül az I. osztályba járt 190, köztük egy 14 éven 
felüli leány. A 14 éven felüliek közül járt még 
a II. osztályba 3 fiú, a III. osztályba 2 fiú, 
1 leány, a IV. osztályba 20 fiú, 6 leány, az V. 
osztályba 18 fiú 4 leány, a VI. osztályba 34 
fiú, 11 leány. 

Nemzetiség szerint volt: 
Magyar 53.773 
Német • . . . 2.630 
Tót 335 
Horvát 18 
Szerb 23 
Oláh 3 
Ruthén 3 
Cseh 23 
Morva 4 
Lengyel 34 
Olasz 25 
Francia 2 
Spanyol 4 
Angol 3 
Orosz . 1 
Illír 2 

Tallás szerint volt : 
Róm. kath 35.186 
Ag. ev 2.517 
Ev. ref. 4.524 
Izraelita 14.320 
Gör. kath 200 
Gör. kel 88 
Unitárius 46 
Baptista 2 

A tanulók testi épségére vet némi fényt, hogy 
a 21.625 tornaköteles közül a szertornázás alól 
120, egészen pedig 421 volt fölmentve. 

Az isicolafelügyeletre vonatkozó adatok közül 
álljon itt, hogy az iskolaszéki tagok 4200 eset-
ben látogatták az iskolát, a fiúknál 2225, a 
leányoknál 1975 ízben. A legnagyobb számmal 
(502) szerepel a terézvárosi I. számú iskolaszék, 
a legkisebbel (23) a belvárosi és lipótvárosi I. 
síámú. A legnagyobb látogatottságnak örven-

dettek a H. osztályok (889), legkevesebb láto-
gatás esik a VT. osztályokra (285). 

Az iskolák fölszereléséről tájékozást nyújta-
nak a következő adatok : Iskolatábla volt 1287, 
fali olvasótábla 7073, szemléltetőkép 14.598, 
falitérkép 3195, számológép 519, földgömb 144, 
tellurium, lunárium 82, métermérték 312, állat-
tani gyűjtemény 72, növénytani gyűjtemény 63, 
ásványtani gyűjtemény 79, természettani gyűj-
temény 73, vegytani gyűjtemény 66, testgyakorló-
eszközök G0, iskolaudvarok nagysága 55.743 m2, 
tornatermek nagysága 9710 m2, iskolakertek és 
faiskolák száma 24. 

Iskolai (tanítói) könyviára volt a fővárosnak 
75, ezek értéke 75.900 K, fonntartási költsége 
3383 K. A 29.348 kötetből 2341 olvasó kezén 
megfordult 6528 mű. A 3899 K-t érő 24 if júsági 
könyvtár 3526 kötetéből 3291 müvet olvasott 
1638 tanuló. E könyvtárak fonntartási költsége 
472 K volt. 31.340 K-t érő 9 népkönyvtárára 
kö tött a főváros 5149 K-t A 18.392 kötetet 
1993 olvasó 55.446 alkalommal használta. 

Az 1901—1904. években a főváros 11 új 
elemi iskolát épített, melyek közül legolcsóbb 
az istenhegyi (194.719 K), legdrágább a mester-
utcai (415.808 K). 3 év alatt összesen 3,590.288 
K-t költött a főváros új népiskolák építésére. 

Elemi iskolai bevétele volt a városnak : 220.605 
K, melyből 48.000 K államsegély. Ezzel szem-
ben az elemi iskolák fönntartására költött a 
főváros 5,140.701 K-t. (szk.J 

— A kultúregyesületek és a nemzetisé-
g e k . A nemzetiségek támadó föllépése a magyar-
ság és a magyar állam ellen, különösen a tótok 
körében egyre erősbödő pánszláv mozgalom a 
magyar közművelődési egyesületeket is soroinpoba 
szólították a magyar nemzeti és kultúrális érde-
kek védelmére. Az Országos Magyar Szövetség 
elnökének, Károlyi Mihály grófnak kezdésére 
közös akcióra készülnek s az egyetem-utcai 
Károlyi-palotában megtartott értekezleten ennek 
a közös akciónak tervében és módozataiban is 
is megállapodtak. Az értekezleten csaknem vala-
mennyi közművelődési egyesület képviseltette 
magát. Ott voltak : Széli Kálmán, Pallavicini Ede 
őrgróf, Rákosi Jenő, Béldi Ákos gróf, Dessewffy 
Emil gróf, Bedő Albert államtitkár, Sándor 
József, Clair Vilmos, Fodor Oszkár dr., C'sányi 
Gusztáv dr. egyesületi titkárok ; Bérezik Árpád, 
Benedek Elek, Sebess Dénes dr.. Kovács Ernő dr., 
Ivánka Pál, Árkay Kálmán, Ábrányi Emil stb. 
Az értekezlet harmadfél órai tárgyalás után Széli 
Kálmán indítványára egyhangúlag elhatározta, 
hogy 1908. év első felében kongresszust tarta-
nak, hogy ott a növekvő erejű nemzetiségi táma-
dásokkal szemben a magyarság védekező harcát 
egységes elvek alapján szervezzék. 
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SZÉPIRODALOM. 
Éjjel. 

írta : Tömörkény István. 
Az éjszaka hűvös és borult. Mostanában 

mindig úgy van az éjfél előtt, hogy borult. így 
tart a nyár óta. A gazda, ha kedve tartja, este 
azzal a boldog reménnyel mehetett be a házba 
aludni, hogy no, reggelre már csak talán eső 
lesz. Nem lett azonban semmi. Hosszú esztendők 
óta nem voltak ilyen csalfák a fellegek, mint 
most. A nap az ég vérharagos színében áldozott 
alkonyatonként s úgy bukott le a föld széle alá, 
hogy, hé, halljátok-e, reggelre esőt hozok, em-
berek. Ahogy lebukófélben volt, gyűlni kezdtek 
a fellegek, jöttek a Duna felől, amerről az eső-
hozó felhők szoktak járni, úgy, hogy röpülésük 
örömmel töltött el mindenkit. Szárnyaikat szét-
terjesztették a csillagok alá és a földre a kelő 
hold árnyékát vetették. Egészen szépen beren-
dezkedtek, mint olyan jóravaló felleg, amely 
esni készülődik. A villámok is játszottak olykor 
köztük, hirtelen fénnyel átsuhanván az égen és 
megmutatva a töltésoldalban a magas jegenye-
nyárfákat, amelyek mint valami óriás embernek 
földjének a kerítése állnak ott ; régen állnak 
már, de egyszer majd csak eldőlnek azok is. 
Némelyikbe már kétszer beleütött az égi tűz, 
de csak afféle száraz mennykövek voltak azok; 
a fa recsegve jajdított egyet az ütésük nyoma 
után, de azért csak állja tovább is a helyét, 
várja a harmadikat, az igazit, mint a félszél-
ütött ember az utolsó csapást. 

Az idén ugyan várhatta. Az Isten nyilai csak 
fönt játszadoztak az égben, átsuhanva egyik 
felhőből a másikba, csak olyan csendes zöröm-
bölést csinálva, mint mikor a vonat kocsijai 
átszaladnak a távol vasúti hídon. Egyéb nem 
is történt: a felhők, ahogy jöttek, éjfélre újra 
széjjelmentek s újból előtámadt a csillagos, tiszta 
ég, a máskor szép és kedves, most pedig egyenlő 
a szomorúságnak, a sivárságnak, a jövő nincset-
lenségének a jelképezetével. Mert úgyszólván a 
nyár óta nem volt eső. A kukorica lemaradt, 
a burgonya kisült, a szőlő összeaszott, az ősszel 
az ekék port szántottak s az emberek az őszi 
magot a porba vetették. Sírt láttam, újonnan 
ásott mély sírt a napokban a temetőben, a sír 
mélyén époly poros volt a föld, mint a tetején : 
kiszáradt belőle minden nedvesség végképp. 
Mi lesz a jövő esztendőre, uram Isten, ha ez 
így tart 

Ugyan hiszen, ha nem tar t is így, akkor sem 
észen valami különösképen másként. A sötét 

úton egymagamban, az ilyen barangolásnál 
mindig jó barátnak, az acélfokosnak a nyelére 
támaszkodva, tűnődve megállok. Csakugyan 
szomorú világ és még szomorúbb jövő. A lel-
kekben az ismeretlentől való félelem és elke-
seredés lakozik. Ama sírnál hallottam a minap 
a beszédet : 

— Nézzétek, nézzétek, még a sír fenekén is 
porzik a föld ! Micsoda szárazság ez ! Micsoda 
inség lesz a jövő esztendőre ! Hova leszünk majd ? 

Az emberek komoran tekintettek közanyánk 
ezen föltárt ölébe, amely felé hozták már a 
koporsót. 

— Hát majd, — mondja egy — m a j d . . . 
Majd kigyövünk mink is ide, majd belefekszünk 
a sírba, úgy is ott a legjobb. 

— Csakugyan, — mondja a másik — ott jó. 
Annak van a legjobb dolga, aki már ott v a n . . . 
Se búja, se ba ja : pihen. 

Akkor is épen alkonyodott a nap s piros 
világával végigöntötte az elszomorodott, bronz-
színű embereket. Es hát így van. így gondol-
kodnak az agyak a koponyákban, bár kívülről 
a koponya, a rajta levő hússal együtt csak egy 
egykedvűen pipáló képet mutat. Túlzás-e ez? 
A gazda mindig fél, mert vagyona és munkája 
sokáig tartózkodik kint a földben s az ég alatt, 
mindig vannak balsejtelmei és rossz termést 
vél lenni akkor is, ha véletlenül jó lesz (mert 
ez is megesik néha). De most? Pusztai em-
berrel találkozom nemrég. 

— Hogy vagytok odakint? ' 
— Hogy vagyunk? — mondja keserűen. — 

Meg kellene innen szökni. Harmincegy év óta 
szántok-vetek, de még ilyen szomorú őszt nem 
láttam. 

Súlyos szavak ezek, elgondolva itt az útfélen, 
a fekete csöndben, ahol szinte a siket néma-
ságot lehet hallani. Ügy tetszik, nem jár ezen 
a tájon senki. Csak távolosabban úszkál vilá-
gosabban a levegő, az ott a város, amely esti 
fényében él, itt kint már mindenki eltette magát 
holnapra. Olykor némi szelíd zörej az útszéli 
száraz bozótban, azt lehetne hinni, nyúl, de 
inkább talán macska, amely a megszaporodott 
földi egerek után mászkál. Néha szétroppan 
valamely rög a lépések alatt, az is még a nyári 
esőben állhatott össze röggé: kevesen járnak 
erre, hogy eddig össze nem taposták. Különben 
jó sötét van, keveset lehet látni, úgy látszik, 
a világ vége felé megy az ember s ha elérte 
a föld szélét, majd beleesik a semmibe. 

Azonban dehogy. Ez a nagy feketeség nem 
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semmi, hanem a töltés, amelyre a fölkapasz-
kodás ajánlatos. Ott fönt lehet lenni magasan, 
a lapos tájékon olyan a töltés, mint a hegy. 
Azt pótolja. A nyári melegeken ott van egy 
kis szellő, oda nem jár föl a por s onnan jól 
el lehet látni. Most is. Mert már jön az az óra, 
amikor szél támad, amely szétkergeti a felhőket 
s velük a gazda boldog reményét. Lassan el-
úsznak más vidékre az égi vándorok, csalódást 
hagyván maguk után Előtűnnek a csillagok s 
a felhők foszlányai között a teli hold, valóban, 
mint sárga metália az obsitos rongyos, szürke 
köpönyegén. 

Túl a töltésen a víz. De hol, lent a mélyben 
és a messzeségben. Aki az alföldi vizek játékos 
szokását nem ismeri, el sem hinné, hogy ezt 
a töltést, ezt a hosszú és óriás falat azon víz 
ellenében építették volna, amely amoda, 'lent 
folydogál. Már csak úgy szokás mondaiji, hogy 
folydogál, de bizony ̂  alig mozdul meg nehéz 
és lomha tömege. Agat kell belevetni, hogy 
megláttassák : merre van a folyása. Bár olykor 
ez is csal. Olykor a víz megjátssza magát s 
parti sekélyben visszafelé folyik. 

— Játékja van neki, — mondja ilyenkor a 
hajós. 

De ez nem mindig van. Most nincsen. A 
tömérdek száraz idő elvette minden erejét, 
minden kedvét; örül, ha élhet, megapadván a 
gödrében. így a holdas, hideg és mindenféle 
bánatos meg szomorú hangulatokkal teli őszi 
éjben olyan, mint valamely megfogyott, beteg, 
haldokló öreg. Partjain a száraz bozót, amelyet 
senki sem ültet, mégis megterem, a víz tükörén 
egy halászladik, szinte áll egy helyben, pedig 
a halászlegény, az „s" betűket csavargatván az 
evezőjével, „ziklant" lefelé. Szegény halász ő, 
húzza a kecehálót a ladik alatt és az éjszakától 
várja a z-ákmányt, hátha álmában belemegy 
valamely bolond nagy hal. (Azonban a hal sem 
igen ér már rá a vízben megöregedni : kifogják 
idő előtt.) Talán nem bánná a kis halat sem, 
talán kell is neki ehhez a munkához az éjszaka, 
talán tilos vízen halászik, amiből semmit sem 
lehet tudni. 

Csend van. A túlsó partról ugat csak olykor 
egy kutya valami hajóról, amely nagy feketén 
ott a part mellett vesztegel. 

— Dángubázik — mondják ők, ami azt je-
lenti, hogy időt töltenek dolog nélkül. Mert a 
víz alacsony, nem lehet megrakni a hajót, mert 
ha mélyet sülyed, könnyen feneket ér és bajba 
kerül. Ügy lehet, arra várnak, hogy egy kicsit 
nagyobb víz legyen s mehetnének a kenyér 
után ; a vizecske azonban reménytelenül kicsiny. 
A hajó farán, a csárdában némi kis fénybogár 
látszik, mind oda húzódtak be, kívül csak a 
kutya maradt, az vakkant olykor kelletlenül 

egynéhányat, lássa legalább a világ, hogy ő 
vigyáz. 

A töltésen messziről látszik valami ormótlan 
alak, amint halad errefelé. Embernek ember, 
de valamit visz a vállain. Csendben és halkan 
lépdel ; amint elhalad, jóestét sem mond. Igen, 
ez az ember tolvaj, négy darab nagy hasábfát 
visz a vállain, mind a két karjával beléjük 
karolva, hogy le ne essenek onnan. A fahasábok 
nincsenek összekötve, mint ilyen vitelnél az 
kellene, hanem csak sebten és titokban van-
nak fölkapva a partról, s az ember nesztelenül 
surran velük, ki tudja, mennyi szégyennel a 
gondolatában, hogy erre is rá kellett vete-
mednie. Azonban közeleg a tél hideg és fagyos 
világa, az embernek a húsába vágódnak a fa-
hasábok élei s ő zihálva megy velük tovább, 
valamely kunyhó félé, hogy télire apró gyerme-
keinek lopjon oda egy kis meleget. Mert irtóz-
tató az, a fáztában síró apró gyermek jajszavát 
hallani, a lélek kezd hasadozni az ilyesmitől... 
Eredj útadra, csak eredj, tolvaj ember, oly nehéz 
szomorúságok vannak itt úgyis mindenütt: — 
jó éjszakát. 

KÖNYVESHÁZ. 
Pósa Lajos. 

(Pdsa Lajos munkái. Öt kötet. Kiadja Singer és 
Wolfner. Ára 20 korona.) 

Pósa Lajos nevével díszítem a Könyvesház 
homlokát. Kedves alkalom kötelez erre : a 
magyar gyermekvilág magyarlelkű költőjének 
megjelentek eddig írt gyermekversei. Ot vastag 
kötetet tesznek ki e versek : egy gazdag, meleg 
szívnek drága kincsei. Valóban, ünnepi han-
gulat száll meg, amint előttem fekszenek a 
versekhez méltó dísszel kiállított könyvek, s 
megilletődéssel gondolok a radnóti parasztfiúra, 
ki magával hozta falujából a nép lelkének 
kincseit s innét, a még mindig nem magyar 
levegőjű fővárosból pazar kézzel osztotta szét 
s osztogatja állandóan e kincseket a magyar 
gyermekvjlágnak. Pósa Lajos költői tehetsége 
nem vetekedik Aranyéval és Petőfiével, de e 
két óriás után egy költőnek sem köszönhetünk 
annyit, mint őneki, a magyar nyelv és a ma-
gyar szellem terjesztésének dicsőséges munká-
jában. Sok divatos költő neve, emléke rég a 
feledés tengerébe merült, mikor még a Pósa 
neve növekedő fényben ragyog. Senki sem 
értette költőink közül úgy a módját a gyer-
meki kedélyhez való símulásnak, mint ő ; senki 
sem tudta a magyar gyermekdalt oly édesen, 
kedvesen danolni, mint ő. Az ő lelke, az ő 
nyelve színmagyar s ezt a nyelvet, ezt a lelket 
átplántálta gyermekeinkbe. Ha gyermekeink 
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nyelve, érzése magyar : ebben Pósa Lajosnak 
oroszlánrésze van. Az ő magyar lelke ott van 
mindenütt : a palotában, a kunyhóban, az isko-
lában. Az ő versei nélkül képzelhetők-e ma 
olvasókönyvek? S itt mindjárt jegyezzük meg, 
hogy jóformán minden olvasókönyv a Pósa 
Lajos verseivel van tele s ennek ő jutalmát 
sohasem látta. 0 csak ontja a szép, a szín-
magyar gyermekverseket, „ő ülteti a rózsafát 
s más szedi le a virágát". 

Jó harminc esztendeje, hogy Arany kertjébe 
bevezette gyermekeinket s azóta gyermekeink 
itt játszadoznak ebben a kertben, itt szedege-
tik az aranyalmát, diót, itt táplálkozik, itt 
t érmékenyül a lelkük, a szívük. Szülőknek, 
tanítóknak, gyermekeknek meg nem szűnő 
szeretete veszi körül az egykori parasztfiút, ki 
dicsőséget szerzett falujának, népének, magá-
nak, tenger kinccsel gyarapította nemzetét, ő 
maga pedig megmaradott szegény költőnek. 

Tegyetek vallomást: mindazok közt, kik 
iskolában és iskolán kívül nevelték a gyer-
mekvilágot, ki érdemes még oly mértékben a 
a nemzet elismerésére, mint Pósa Lajos ? 
Valóban, a nemzet magát tisztelné meg, ha 
most, midőn e gazdag életnek együtt van a 
munkája, a gyermekvilágot meleg szívéhez 
ölt lő szeretetének, lelkességének gyümölcse, 
méltó módon fejezné ki Pósa Lajos iránt az 
ő köteles elismerését. 

E lap olvasóinak nincs szüksége rá, hogy 
én Pósa Lajos munkáit ismertessem. Époly 
jól ismerik, mint én. 0 már túl van azon, 
hogy a nagyképű kritika szemüvegén vizs-
gáljuk gyermekverseit. Az eredmény, a nagy-
szerű hatás minden kritikát elnémít. Kri-
tika helyett egy szál virágot küldök a költő-
nek, küldöm a magam s a magyar tanítóság 
nevében. B. E. 

A gyermek lelki világából. Az országos köz 
egészségi egyesület „Az egészség könyvtára" 
címen igazán közhasznú gyűj teményt ad ki, amely 
tetszetős külsejű, a müvei t közönség számára 
szánt, olcsó kötetekben terjeszti a tudnivalókat. 
A dr. Gerlócsy Zsigmond szerkesztésében meg-
jelenő könyvtár második kötete a gyermek lelki 
világáról szól, — szerzője babarczi Schivartzer 
Ottó, főrendiházi tag, a nagyhírű orvos. A szerző 
művét k ö n n y e d levélalakban írja s különösen 
anyáknak szánja olvasmányul, de nemcsak szülők, 
hanem tanítók s bármily más értelmes olvasók 
érdeklődéssel forgathatják lapjait. Az első levél-
ben Manci mama, kétségbeesve gyermeke állapota 
fölött, orvosi tanácsért fordul Ottó bácsihoz, aki 
aztán négy, következő levélben fölvilágosítással 
és tanáccsal szolgál az ideges mamának. A gyer-
mek ugyanis szokatlanul nyugtalan, magában 
suttog, kezeivel hadonász, mind hangosabb lesz, 

— másnap monologizál, ostorával csapkod, arcá-
ból kikel, — az iskolából hazajövet pedig sír s 
panaszkodik, hogy a tanító őt nem szereti, hol-
ott a tanító igen jó hozzá. I lyen s hasonló 
tünetek fölsorolása alkalmat ad Ottó bácsinak, 
hogy a gyermek lelki világában v é g b e m e n ő 
folyamatokat ismertetve, az anyát megnyugtassa 
s megjelölje a határokat, amelyeken belül a 
gyermek lelki izgalmai természetesek s a fejlő-
désből szükségszerűen következők. í g y a kis 
fiún észlelt tünetek normálisak, a gyermek fej-
lődő szellemi életének megnyilatkozásai, szükség-
szerűen föllépő illúziók és hallucinációk. Ot tó 
bácsi az életből vett sok je l lemző és tanulságos 
megfigyeléssel ír le különböző érzéki csalódásokat, 
amelyek sokféle gyermeki játékok alapját képezik s 
megkülönböztet i ezeket a fiziológikus csalódáso-
kat a kóros alapon föllépő érzéki csalódásoktól, 
amelyek már aggasztók. Ismerteti azután a 
gyermeki lé lekben szükségszerűen föllépő tév-
eszméket, amilyen például az önereje túlbecsülé-
séből keletkező nagysági téveszme. A g y e r m e k 
a mennydörgést csendre inti, az esőfel legnek 
szétoszlást parancsol, éj idején égboltra hívja a 
napot stb. Ismertet i a gyermek elkében ennek 
következtében támadó csalódásokat, majd az 
üldöztetési téveszméket, továbbá a gyermek belső 
kényszereit, például a kérdésekkel való fo ly tonos 
ostromlást. Megemlékezik a kényszermozgásokról, 
aminők a különböző izomjátékok, arc- és orr-
fintorgatás, szemhunyorgatás, ajkrágás, nye lv-
kiöltés. Megmagyarázza a gyűjtés i kényszer-
cselekményeket, hogy a gyermekek mindenfé le 
lim-lomot, papír-, cérna-, csipkedarabot stb. gyűj -
tenek. Nem feledkezik m e g az utánzási kényszer-
mozgásokról, valamint a kény^ererzésekrő l s 
kényszerérzelmekről sem. S arra az eredményre 
jut , hogy ezek rendszerint nem károsak. V é g ü l 
az utolsó levélben Ottó bácsi megjelöli a bánás-
módot, amelyet i lyen állapotokban tanús í tani 
kell s főleg szeretetteljes türelemre inti a szülő-
ket és tanítókat, de azt is hangoztatja, h o g y 
különböző föllépő bajok esetén okvetlenül orvosi 
tanács veendő igénybe. A szerző egyszerűen és 
világosan ír, a gyermekek J e l k i világa iránt 
melegen érdeklődik s észrevehető sorainak benső-
séges hangján, hogy munkája megírásában nem-
csak a közegészségügy hivatásos szolgálata, hanem 
a gyermekek iránti különös szeretet vezet i . 
Maga figyelte és figyeli m e g a kicsinyek é l e t é t 
és sok apró megfigyelésből, jellemző vonásból 
szinte szemünk előtt áll az unokája játékaiban 
résztvevő, szerető lelkű nagyapa alakja. N e m e 
sorok föladata a mű fiziológiai fölfogását v a g y 
rendszerét megbírálni, s talán a mű n e m i s 
lép föl ezzel az igénnyel . Könnyen ér thető 
könyv, ismereteket vonzón népszerűsítő m ú 
kíván lenni, s ennek a célnak valóban meg-
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felel. Csak egy igénytelen megjegyzést kockáz-
tatunk. A kiváló szerző itt-ott, midőn valamely 
jelenséget behatóbban kellene ismertetni, arra 
hivatkozik, hogy ez laikusokra nem tartozik s 
teljesen elég, ha egy-egy tudományos műszót 
mond róla. Igaza van a szerzőnek ;ibban, h o g y 
sok mellékes részlettel, tudományos kitéréssel 
nem kell levelei menetét zavarnia. De úgy véljük, 
hogy a népszerűsítő műnek is, bármily népszerű 
módon, de meg kell felelnie minden fölmerülő 
kérdésre s legérthetőbben kell a legmélyebb 
igazságokat föltárnia. Ép az a népszerű mű leg-
főbb nehézsége, hogy a laikusokat is teljesen 
be tudja avatni a tudomány benső szentélyébe. 
A munka mindenesetre nagy nyeresége közön-
ségünknek s az Egészség könyvtárának kiváló 
dísze. Ára 1 korona 50 fillér. (P—i L—s. ) 

A székelyek alkotmányának históriája. Dr. 
Connert János, erdélyi szász tanár német nyel-
ven, kitűnő forrástanulmányok alapján megírta a 
székelyek alkotmányának történetét, különösen a 
XVI. és XVII. században. Ezt a mindenképen 
értékes monográfiát Bálásy Dénes lefordította 
magyarra és saját költségén kiadta. Saját költsé-
gén, mert manapság az i lyen komoly tudással 
írt történelmi munkák nem igen találnak kiadóra. 
Haszonnal olvastuk végig a 4 0 0 oldalas kötetet , 
amely tizenkilenc fejezetben szamot ad a székelyek 
ősfoglalásáról, szervezkedéséről, közigazgatási és 
igazságszolgáltatási intézményeiről, s ezek fejlő-
déséről különösen a XVI. ós XVII." században, 
mert ez a két korszak volt a leggazdagabb vál-
tozásban, s akkor történt a legtöbb följegyzés. 
Erővel teljes korképpé egészül ki a műnek má-
sodik része, midőn a különálló erdélyi fejedelem-
ség korában fejtegeti a székelyek alkotmányának 
viszontagsággal teljes sorsát. Nem színez, nem is 
túloz semmit a szerző, írván a történetet, hangja 
komoly, érzelme nyugodt, keresi az igazságot ; 
járása biztos, mert tényeknek a fundamentumán 
jár, nem föltevésekre épít. Ámde e tényeknek 
erős logikával összeállított sorozatából a mul t 
históriája iránt fogékony lélek sok mindent olvas 
ki. Látjuk a harcok kenyerétől hova tovább eleső 
székelységnek fokozatos hanyatlását, az ősi szer-
vezet átalakulása, illetve fejlődése nem hasznára, 
hanem inkább kárára van, mert a szabadság rájuk 
nézve is papirosszabadsággá zsugorodik össze a 
Lipót-diploma óta. Engem e monográfia olvasása 
közben szomorú érzés szállott meg. Láttam e g y 
maréknyi erős és tehetséges törzsnek a múltját, 
mely az ország keleti bércei között senki által 
nem támogatva, önmagára hagyatva századokon 
át nehéz munkát végzett s nem ért reá arra, 
hogy a maga jövőjét biztosítsa; szép, de meg-
művelésre nem mindenütt alkalmas földje a leg-
nehezebb munka árán sem tehette módossá ; s 
gondoltam a mai székelységre, amely a kelet i 

határszélen épen oly elszigetelve, épen oly ma-
gára hagyatva él s anyagilag romlik. A históriai 
igazságok ereje vajha éltető lehetne! Kezébe ad-
nám ezt a könyvet a mai székelyeknek, hogy ol-
vassák őseik dolgát komoly elmélyedéssel, s gon-
dolkozzanak a jövőről. Balásy, a tőzsgyökeres 
székely író, szép és hasznos munkát végzett, 
midőn erővel teljes nyelven magyarul szólaltatta 
meg a szász történetírót. A könyv ára 4 korona. 
Szíves figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik a 
történelmet nem játszi kedvtelésből, hanem ko-
moly tanulmány céljából szeretik olvasni. Kap-
ható Balásy Dénes tanárnál, Budapest, VIII., Nép-
színház-utca '22. sz. ({/•) 

Magyar és angol szótár. Yolland Arthur, a 
budapesti egyetem angol nyelvmestere, rövid né-
hány évi magyarországi tartózkodása alatt annyira 
megszerette és megismerte nyelvünket és irodal-
munkat, hogy néhány magyar irodalomtörténeti 
munkája után most egy régen érzett hiány pót-
lására is vállalkozni mert : szerkesztett egy új 
magyar-angol szótárat. Aki eddig nálunk ezt a 
könnyű, oly sok haszonnal és élvezettel kecseg-
tető világnyelvet meg akarta tanulni, szinte le-
győzhetetlen nehézségekkel küzködött. E g y szó-
tár forgott közkézen, a Bizonfy-féle, de ez annyira 
a nyelvújítás szókincse alapján állott, hogy ma-
gyar szavai gyakran érthetetlenebbek voltak az an-
goloknál. Es még ez a szótár is úgy elfogyott, 
hogy néhány esztendeje már egyáltalán nem le-
hetett kapni, s az angolul tanuló kénytelen volt 
— ha tudott németül -— német-angol szótárhoz 
folyamodni. Ezen a bajon segített most a Yolland 
derék vállalkozása. Szótára nagy szókincsével 
(836 háromhasábos oldalra terjed a most meg-
jelent angol-magyar rész), bő kifejezéseivel, lehe-
tőségig pontos kiejtés-jelzésével minden igényt 
kielégíthet. Kétségtelenül sok új hívet fog sze-
rezni az angol nyelvnek. A könyv a Franklin-
társulat kiadásában je lent meg, ára fűzve 9, 
vászonba kötve 10 korona. 

Államsegély Kérvény és Mellékletei. A nem 
állami elemi isk. tanítók részére az 1907 . évi 
XXVII. t.-c. által biztosított fizetés- és korpótlék-
kiegészítő államsegély engedélyezését célzó kér-
vényeknek helyes megszövegezése és a szükséges 
okmányokkal való fölszerelése útmutatójául Állam-
segély Kérvény és Mellékletei címmel Gyerkes 
Mihály székelyudvarhelyi igazgató-tanító egy 
instruktiv jellegű, értékes és minden esetben igen 
előnyösen használható tájékoztató füzetet szer-
kesztett és adott ki. Ismerteti ebben az állam-
segély-kérvény alaki kellékeit, a kérvényezés 
eseteit, a csatolandó okmányok kiállítási és mel-
léklési módozatait, ád kérvénymintákat, közli 
a beszerzendő tanszerek és bútorok hivatalos 
jegyzékét, a lakbérosztályba sorozott helységek 
névsorát s csatolja egyúttal e füzethez a helyi 
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adatokkal kitöltendő kérvény melléklési nyom-
tatványűrlapokat is. Ara 2 K. Melegen ajánlom 
az érdekelt iskolaszékek és tanítók figyelmébe 
Gyerkes Mihálynak úgy e most megjelent út-
mutatóját, mint az évi tanmenetnek bármilyen 
tanterv szerint tantárgyankénti beosztására szol-
gáló Részletes tantervnyomtatvány, valamint az 
évi anyagnak osztályonkénti beosztására szolgáló, 
miniszterileg engedélyezett Tananyagbeosztási 
nyomtatvány füzeteit. Megrendelhető a 6 vagy 
5 együttes osztály számára 2 K, 4 oszt. számára 
1'80 K, 3 oszt. számára 1'60 K, 2 oszt. számára 
l'-tO K. 1 oszt. számára 1 K előleges beküldés 
mellett, Gyerkes Mihály igazgató-tanítónál, Székely -
udvarhelytt. (Chalupka Mezsö, tanf. tollnok.) 

Szerelem. Vékony kis fúzetecske viseli ezt a cí-
met, egy fiatalembernek, Fodor Viktornak első 
kísérlete. A Szerelem egyfölvonásos, rímes ver-
sekben írott romantikus darab, melyet szerzője 
„lírai ötlet"-nek nevezett el. A név helyes is, 
mert drámának egy kicsit lassú, vontatott a me-
nete, de mint egy fiatal, ideálista lélek lírai val-
lomása, szívhez szóló. Tudtunkkal színre is került 
a darab Kecskeméten, azonban igazi sikerét mint 
alvasmány érheti el. Csengő verselése, meleg 
érzése és néhány jól eltalált hangulata érdemessé 
teszik az elolvasásra. Ára 1 korona. Megrendel-
hető a/. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda 
Rsszvénytársaságnál. 

Ifjúsági könyveli,. A karácsonyi könyvpiacon 
újabban a következő ifjúsági múvek jelentek meg: 
Kexholmi Mária. Regényes történet Rákosi 
Viktortól (Lampel R. könyvkereskedése), Bözíike, 
Spyri Johanna után Körösi Henrik (Lampel R. 
könyvk.), Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vízen, 
Collodi után átdolgozta Radó Antal (Lampel R.), 
Kedves történetek, G. Büttner Júliától (Szent 
István társulat kiadása), Új világ, elbeszélés 
Sziklay Jiinostól (Szent István társulat kiadása), 
Széchenyi István (A Nagy magyarok életének 
10-ik kis kötete) Benedek Elektől (Athenaeum 
kiadása). A könyvek egyikére-másikára még vissza-
térünk. 

Az Olcsó Könyv t ár-bó\ (szerk. Gyulai Pál, 
kiadja a Franklin-társulat) a következő újabb 
füzetek jelentek meg: Ötven év előtt. Elbeszé-
lés Jókay Lajostól ( 1 4 7 4 — 7 8 . sz.), ára 1 K. 
A Kondor, elbeszélés Stifter Adalberttől, német-
ből ford. B. K. ( 1 4 7 9 — 8 0 . ) , ára 40 f. Candide 
vagy az Optimismus, Voltaire-től, ford. Langer 
Ignác (1481—85. ) , ára 1 K. Furio, elbeszélés 
D'Amicistől ( 1486—88 . ) , ára 60 f. Sterne Érzé-
keny utazásai, fordította Kazinczy Ferenc, be-
vezette és kiadta dr. Berki Miklós ( 1 4 8 4 — 9 4 . ) , 
ára 1 K 20 fillér. 

H I V A T A L O S RÉSZ, 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi egyházmegyei főtiszt. Főhatóságnak. 
124.776. szám.) 

A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól 
és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandó-
ságairól szóló 1907. évi XXVII. t.-cikkben foglalt 
állami és népművelődési fontos érdekek biztosí-
tása elsősorban ezen törvénynek és a f. évi 
76.000. sz. a. kiadott Utasításnak gondos és lelki-
ismeretes végrehajtásától függ. 

Olyvégből, hogy az állami tanfelügyeletet eze* 
nagyfontosságú föladatának megoldására képessé 
tegyem, illetőleg, hogy módot nyújtsak arra, hogy 
a tanfelügyelők az idézett törvény ós Utasítás 
végrehajtását a hely színén, az iskolákban szemé-
lyesen és úgyszólva állandóan ellenőrizhessék és 
irányíthassák, az 1908. évi állami költségvetésbea 
az eddigi létszámon felül még 40 segédtanfel-
ügyelői állás javadalmazását irányoztam elő. 

Ezen új állásokra a jövő évi költségvetési tör-
vény szentesítése után első sorban a tanfelügye-
lőségi tollnokok közül az arra hivatott és érdemes 
egyéneket, azután a néptanítók közül a legarra-
valóbbakat fogom kinevezni. 

Minthogy azonban a szóban forgó törvény már 
a folyó 1 9 0 7 / 8 . tanévben életbe lépett, szüksé-
gesnek tartom, hogy a kiterjesztett és éber állami 
tanfelügyelet már most megkezdje működését. 

Élve tehát a népiskolai hatóságokról szóló 1 8 7 6 . 
évi XXVIII. t.-c 3. § ában foglalt fölhatalmazással, 
egyelőre ideiglenesen szakértő iskolalátogatókat 
rendeltem az állami tanfelügyelők mellé, akiknek 
kizárólag az a föladatuk, hogy főleg a nem magyar 
tanítási nyelvű elemi népiskolákban az 1907 . evi 
XXVII. t.-cikk és a f. évi 76.000. sz. a. kiadott 
Utasítás végrehajtását a kir. tanfelügyelők fel-
ügyelete <.s irányítása mellett foganatosítsák, ille-
tőleg ellenőrizzék. 

A szakértő iskolalátogatók névjegyzékét van 
szerencsém a főtiszt. Főhatóságnak oly tisztelet 
teljes kéréssel megküldeni, méltóz.assék erről a 
bölcs kormányzata alatt álló felekezeti népiskolák 
helyi hatóságait, az iskolaszékeket és a néptaní-
tókat azzal értesíteni, hogy a szakértő iskolaláto-
gatókat az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 14. § a 
alapján följogosítottam, hogy a felekezeti nép-
iskolákat meg átogassák és azokban a népoktatási 
törvények végrehajtása felől meggyőződést sze-
rezzenek. 

Budapest, 1907 nov. 22. 

A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 
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Kimutatás 
a népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi XXVI. 
t.-c. 3. §-a alapján megbízott miniszteri szakértő 

iskolalátogatókról. 

A vármegye 
neve 

Abaúj-Torna 
Alsó-Fehér 

Arad 
Árva 

B.-Bodrog 
Bars 

Bereg 
Bihar 

Csongrád 
Fejér 

Fogaras 
G.-Kishont 

Hunyad 
Kolozs 

Kr.-Szörény 
Máramaros 

Maros-Torda 
N.-Küküllő 

Nógrád 
Nyitra 

P.-P.-Solt-
Kiskún 
Pozsony 

Sáros 
Sopron 

Szatmár 
Szeben 
Szepes 
Szilágy 

Sz.-Doboka 
Temes 

Torontál 
Trencsén 

Ung^ 
Zemplén 
Zólyom 

A miniszteri 
iskolalátogató neve 

Ősz Béla dr. 
Bedő Dénes 

Kehrer Károly 
HortobágyiÁgoston 

Aradi Árpád 
Simoncsios Antal 
Petreczky Jenő 
Karácson József 

Zsák Frigyes 
Berzsenyi Gusztáv 
. Pál Ferenc 

Bihari István 
Poppov Péter 

Berze Nagy János dr. 
Gombkötő Antal 

Dezső Lipót 
Hrusztek Károly 
Benedek Mihály 

Pethő János 
Bárdos Ádám 

Szentgyörgyi Lajos 
Mauks Ernő dr. 

Mikó Imre 
Palásthy Kálmán 

Mihályi Ferenc 
Nisztor Joakim 
Halmos András 
Zoványi Lajos 
Rakusx Lajos 

Lukácsy György dr. 
Csere.v Gyula 

Zelenka Frigyes dr. 
Takács László 

Gróf Lajos 
Szokolszky Rezső 

A miniszteri 
iskolalátogató 

állása 

tollnok 
áll. isk. ig.-tan. 

n 
tollnok 

polg. isk. tan. 
áll. isk. igazgató 

n 
tollnok 

áll. isk. ig.-tan. 
tollnok 

áll. polg. isk. tan. 
áll. isk. igazgató, 

c. s.-tanfelügyelő 
tollnok 

áll. isk. igazgató 
7) 

tollnok 
áll. isk. ig.-tan. 

tollnok 

jav.-int. családfő 
áll. isk. ig.-tan. 

tollnok 

KÖRRENDELET 
az állami elemi iskolák mindennapi tanfolyamában a 
teljes hat évfolyamnak és aa ismétlő-iskolázásnak szi-

gorú életbeléptetése tárgyában. 
(Talamenuyi kir . Tanfelügyelő úrnak. — 131.928. sz.) 

Az állami e lemi népiskolák gondnoksága részére 
kiadott Utasítás 79. §-a kötelezőleg elrendeli , 
hogy az összes elemi népiskolákban je l l egkülönb-
ség nélkül egyrészt az V. és VI. osztály, i l l e tve 
évfolyam, az abba osztott tananyaggal m i n d e n ü t t 
szigorúan életbe léptettessék ; másrészt, h o g y az 
elemi népiskolának nemcsak mindennapi, hanem 
ismétlő-tanfolyama is fönntartassék. U g y a n e z e n 
szakasz utolsó pontja szerint az V. és VI. osz-
tálynak, valamint az ismétlő-iskolázásnak elha-
nyagolása fegye lmi vétséget képez, egy tan í tós 
iskolában a tanító, többtanítós iskolában a tanító-
testület ellen. 

A gondnoksági Utasítás ezen rendelkezése az 
1 8 6 8 : XXXVIII . t.-c. 48 . §-án alapul, amely 
szerint az elemi népiskolai oktatás két tanfolya-
mot foglal magában, ú g y m i n t : a hat év ig tartó 
mindennapi és a három évig terjedő ismétlő-
iskolai tanítást. Ebből folyik, hogy a népiskolai 
törvény 55. § ában elrendelt köte lezet t tantár-
gyak az elemi népiskola mindennapi tanfolyamá-
ban hat évre felosztva tanítandók, és az ismétlő-
tanfolyamban ugyanazon ismeretek kibővítendők 
és megrögzítendők. 

Mindezekből fo lyólag a népiskolai új Tanterv 
és Utasítás különösen kiemeli, hogy téves az a 
hiedelem, hogy azért, mert a tanuló a IV. elemi 
osztály elvégzése után beléphet a felső iskolába 
(polgári vagy középiskolába), az elemi iskolában 
az 1—IV. osztály mintegy a fődolog. El lenkezőleg 
az I — I V . osztályú elemi iskola mindazok szá-
mára, kik felsőbb iskolába nem lépnek, tehát a 
tanulók túlnyomó nagy többsége számára csonka 
intézet, mely csak az alapot rakja le az V. és 
VI. osztály betetőző tanításához. 

A fentidézett Tanterv és Utasítás kiadása óta 
némileg javul t a helyzet , azonban az évről-évre 
felterjesztett benépesítési adatokból még mindig 
az tűnik ki, hogy az állami elemi népiskola 
V. és VI. osztályát m é g most sem gondozzák 
e léggé és az ismétlő-iskolázás terén is sok a 
kívánni való. 

Ugyanis az 1 9 0 6 / 7 . tanévi benépesítés i adatok 
szer;ut 3 0 3 . 5 8 8 állami e lemi mindennapi isko-
lába járó közül csupán 3 8 . 2 0 5 tanuló, tehát az 
összes állami elemi iskolába járó mindennapi 
tanköteleseknek csak 1 2 ' 5 % - a járt az V. és 
VI. osztályba és az ismétlő-iskolába járó tan-
kötelesek közül az általános é s gazdasági ismétlő-
iskolát csupán 7 4 . 5 0 7 tanuló látogatta. 

Figyelemmel arra, hogy a népoktatás által 
megoldandó nemzeti , társadalmi és egyéb fontos 
érdekek csak az által biztosíthatók, ha népokta-
tásunk fönnálló törvényeink rendelkezéséhez ké-
pest minden tagozatában (kisdedóvás, elemi és 
ismétlő-oktatás) egymáshoz szervesen kapcsolva 
és intenzív tartalommal működik, vagyis ha a 
kisdedóvásról és a népoktatásról szóló törvény 
által megszabott óvó- és tankötelezettség alapján 
a nemzet jövőjének zöme a 6-ik é letévtől kezdve 
a 15 éves életkor betöltéséig , tehát t izenkét 
éven át a nemzeti népnevelés hatása alatt áll : 
joggal elvárhatom első sorban az állami elemi 
iskolai tanítóktól, h o g y egész buzgalommal és 
alapos készültséggel törekedjenek az i lyen terv-
szerű, t izenkét éven át szervesen kapcsolt nép-
oktatást biztosítani. 

De nemcsak a népoktatási törvény 4 8 . §-a, 
hanem amint már előbb is je leztem, az új Tanterv 
egész beosztása arra utalja a tanítót, h o g y ahol 
még nem volna, ott a népiskola teljes hat év-



5 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 7 

folyamát, ennek betetőzéseül az V. és VI. osztályt 
beállítsa és eredményessé tegye. 

Az új Tanterv szerint ugyanis összefüggő 
történeti, természetrajzi, egészségtani, gazdaság-
tani tanítás csak az V — V I . osztályban van. Az 
új Utasítás pedig helyesen emeli ki, hogy nemzeti 
irodalmunk, a történet és polgári jogok, köteles-
ségek tanítása a népiskola hazafiúi, erkölcsi művelő 
hatásának egyik legfőbb eszköze és hogy a ter-
mészetrajzra, vegytanra, gazdaságtanra és ház-
tartástanra népünk műveltségében nagy súlyt kell 
fektetnünk, mert az ipar és földmívelés mai 
viszonyánál fogva a nép alsóbb rétegeinek is 
alapos tájékozódással kell ezekben bírniok. 

Ezeknek előrebocsátása után különös nyoma 
tékkal felhívom a kir. Tanfelügyelő urat, hogy 
az intenzív népoktatás megvalósítását elsőrangú 
feladatának tekintse, erre a tanítói kart minden 
alkalommal buzdítsa és ha kell, szorítsa. Iskola-
látogatásai alkalmával teljes szigorral szerezzen 
érvényt az állami elemi iskolai gondnoksági 
Utasítás és az új Tanterv és Utasítás megfelelő 
szakaszainak. 

Mindenütt, ahol megállapítható, hogy a tanító 
illetve tanítótestület mulasztása fotytán nem lépett 
életbe vagy sorvadt el a népiskola teljes hat 
évfolyama, illetőleg az V. és VI. osztály, nem-
különben az ismétlő-oktatás, Tanfelügyelő úr 
azonnal indíttasson a hanyag tanító ellen az 
1907 : XXVI. t.-c. 11. §. f ) pontja alapján fegyelmi 
eljárást. 

Intézkedéseink eredményéről a folyó iskolaév 
végén tegyen az egész vármegyére kiterjedő 
jelentést. 

Budapest, 1907 . évi december 4-én. 
Apponyi. 

József kir. Főherceg úr, 0 császári és kir. 
Fensege az alcsúti óvodához 6 0 0 0 korona költ-
séggel új játszótermet kegyeskedett építtetni. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter O csá-
szári és kir. Fenségenek ezen áldozatkészségeért 
hódolatteljes köszönetének adott kifejezést. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Kirendelte: Loveczky Ernő szákuli áll. el. 

isk. tanítót Baranya vármegye kir. tanfelügyelő-
ségéhez. 

Kinevezte: König János, Hodek Ferenc és 
Torma István oki. tanítókat a jászberény-kül-
területi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Bagoly 
Géza feketegyarmati ref. el. isk. tanítót a gyula-
vári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kelemen Ferenc 
oki. tanítót a magyarfenesi áll. el. isk.hoz r. 
tanítóvá; Laub János oki. tanítót a kovaszinczi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy Sándor oki. 
tanítót a nagyidai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 

Vadász József oki. tanítót a bélbori áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Kontarik Gyula oki. tanítót a 
kölpényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Schütz 
János oki. tanítót a tiszasüly leányág-tanyai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Simon Elek oki. tan í tó t 
az alsójárai áll. el. isk -hoz r. tanítóvá ; Novothny 
Jenő dévényoroszi róm. kath. el. isk. tanítót a 
királyhidai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy 
Mihály újfutaki róm. kath. isk. tanítót a gom-
bosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Veres József oki. 
tanítót az ágostonfalvai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Sípos Zsigmond oki. tanítót a dicsőszent-
mártoni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nyárádi Irén 
oki. tanítónőt az újmoldovai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Friedmann Katalin oki. tanítónőt a 
hatvan-vasúttelepi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Tury Mária oki. tanítónőt a királyhelmeczi áll. 
el. isk.-hoz 1 9 0 8 . évi január 1. hatállyal r. taní-
tónővé ; Paskuj Erzsébet oki. tanítónőt a béga-
monostori áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Hajnal 
Irma oki. tanítónőt a felsőmuzslyai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Zahradnyik Irén oki. tanító-
nőt a végvári áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Machay Irma oki. tanítónőt a temeskutasi áll. 
el. isk. hoz r. tanítónővé ; Stepnicka Ilona óvó-
nőt .a rudolfsgnádi áll. óvóhoz óvónővé ; Gebauer 
Alexandrina oki. óvónőt a tatrangi áll. óvóhoz 
óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Szepesi 
Sándor hajdúdorogi áll. el. isk. tanítót a buda-
foki áll. el. isk.-hoz ; Berde Vilmos ágostonfalvai 
áll. el. isk. tanítót az almáskamarási áll. el. isk.-
hoz ; Farkas Sándor jánosvágási áll. el. isk. tanítót 
a koskóczi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Fuchs S imon 
lakocsai közs. el. isk. e laggott tanítónak évi 
1060 K-t; Botics Aurél petroszi munkaképtelen 
g. kath. tanítónak évi 4 0 0 K-t ; Izák Lajos 
felsődacsolani ág. ev. munkaképtelen tanítónak 
évi 1160 K- t ; Simonovits Mihály mi; vai munka-
képtelen áll. isk. tanítónak évi 660 K-t; Becht 
József miskolczi ág. hitv. ev. munkaképtelen 
tanítónak évi 1160 K-t; Varga Dániel székes-
fehérvári munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak 
évi 2260 K-t ; BacUcsné szül. Zsivkovics Hona 
temeskubini munkaképtelen közs. tanítónőnek 
évi 1696 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
neh. Németh Ignác nyug. vrászlói rk. tan í tó 
özv., szül. Dorogi Franciskának évi 3 0 0 K - t ; 
néh. Röhn Nándor soproni rk. tanító öz7. ós 
két kkorú árvájának évi 1 3 8 6 K 66 f-t; néh . 
Demeter Imre gyergyóremetei rk. el. isk. taní tó 
özv., szül. György Vilmának évi 6 0 2 K-t; néh. 
Préda Péter petrilai nyug. gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Luka Vasziának évi 3 0 0 K-t. 
_ Jóváhagyta: A „Felsőszabolcsi ref. egyház-
megyei tanítótestület" alapszabályait, 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Tudakozódó. Tudtunkkal több eset volt már arra, 

hogy a volt katonai határőrvidéken működő közs. tanítók 
szolgálati érdekekből áthelyeztettek. Különben e kér-
désben nem mi vagyunk hivatva állást foglalni. — E. E. 
Korpótlék. Több ízben közöltük már, hogy amennyiben 
aa iskolafönntartó anyagi helyzete meg nem engedi, az 
1907. évi XXVII. t.-c. 12.§-a értelmében csakl910 június 
hó 30-ig köteles a törvény 2—3. §-aiban megállapított 
legcsekélyebb fizetést biztosítani. A törvény egyáltalá-
ban nem kötelezi a vagyontalan iskolafönntartókat 
arra, hogy a magasabb fizetést és korpótlékokat vissza-
menőleg kötelesek legyenek megadni. — Borberek. 
Névtelen levelekre és magánjellegű ügyeket érintő 
kérdésekre itt nincs válaszunk. — T. 1. Kamocsa. 
Ha az illető tanítónő szeptember hó végén állásáról 
lemondott, úgy a fizetéskiegészítési előlegnek október-
december hóra eső részére semmiféle igénye nincs. — 
Farkasd. Nem vagyunk illetékesek a törvényeket ma-
gyarázni. — B. F. Orosháza. Azáltal, hogy a peda-
gógiumban a nyelvészeti körhöz tartozó tárgyakból 
sikeres eredményű vizsgálatot tett, a polgári iskolák-
ban való tanításra még nincs följogosítva, mivel ehhez 
a történettudományi szakvizsgálat is, illetőleg oklevél 
kívántatik meg. Ha ezt megszerezte volna, úgy, — 
nézetünk szerint — bár elemi iskolai oklevele nincs, 
az államsegély engedélyezésének aligha lehetne el nem 
hántható akadálya. így azonban, tekintve az Utasítás 
24. §-ának határozott rendelkezését, nem hisszük, hogy 
kérelmét teljesítsék. Egyébiránt kísérelje meg a folya-
modást, mert az ügyről csak ekképen szerezhet teljes 
tájékoztatást. Mindenesetre emelje ki azt, hogy az 
országos tanítói nyugdíjintézetnek a tagja. — B. M. 
Újsztiván. 1. Tanfelügyelőségi tollnoki állásokra nem 
hirdetnek pályázatot. 2. A Gábel-féle könyvet tud-
tunkkal Grill könyvkereskedő adta ki, de megkap-
hatja más könyvkereskedő útján is. 3. Egyetemi elő-
adások után készült jegyzetekért Nagel Ottó könyv-
kereskedését (Nemzeti Színház épülete) keresse meg. 
Az árakat nem tudjuk. — A. K. Sinatelep. 1. Gyü-
mölcsfák engedélyezése iránt a tanfelügyelőség útján 
a földmívelésügyi minisztériumhoz forduljon. Valószínű, 
hogy kellően megokolt kérelme kedvező elintézést 
nyer. 2. A pályázat tárgyalás alatt áll. — Erdekeit. 
1. Többször kijelentettük már, hogy a közoktatásügyi 
minisztérium csak az állami és községi tanítók szabad-
ságára vonatkozólag adott és adhat ki rendelkezéseket. 
A hitfelekezeti tanítók szabadságoltatása az illető egy-
házi hatóság alá tartozik. Hogy pedig ez vagy az 
iskolafönntartó hitközség miképen bírálja el a szabadság 
és a helyettesítés dolgát, azt mi nem tudhatjuk. 2. Az 
új törvény a felekezeti iskolák igazgató-tanítói tisz-
teletdíjaira ki nem terjeszkedik. Ezen az alapon tehát 
nem követelhet. — Borcsa. 1. Ha állását 3-án fog-
lalta el, úgy fizetése törvényesen utalváuyoztatott ki 
16-tól kezdve. 2. A nyugdíjintézetbe való fölvételnél 
nem az eskületétel napja, hanem a betöltött 21. életév 
döntő. — Kisdoba. Segédtanítót a kántor nem alkal-
mazhat. — G. M. November 19-ike nem törvényesen 
elrendelt szünet. Az a tanító, aki ezen a napon tanított, 
nem követett el „kihágást". — G. P . Szelistye. Segéd-
tanító és ideiglenes tanító nem mindegy. Rendes tanító 
az, akit megfelelő képesítés birtokában rendszeresített 
állásra véglegesen megválasztottak, vagy kineveztek. — 
Erdély. Az 1875. évi XXXII. t.-c. 16. §-ának 4. pontja 
szerint segélypénzre nem lehet joga annak az özvegy-
nek, aki törvényesen elvált attól a házastárstól, ki után 
a segélypénzt kaphatná, hacsak az elválasztó-ítélettel 
nem igazólja, hogy az elválás oka nem ö volt. — 
M. S. Koritnó. Magyarországi tót közművelődési tár-
sulat, Budapest, VIII., József-körút 38. 

K Ü L Ö N F É L É K , 
— Apponyi a polg. iskolai tanároknak. 

Az Országos Polgári Iskolai Egyesület üdvözle-
tére Apponyi miniszter a következő levelet 
intézte az egyesület elnökéhez, Ballagi Aladár-
hoz : Az Országos Polgári Iskolai Egyesület igaz-
gató-tanácsa nevében kifejezett meleghangú üdvöz-
letéért, kérem, fogadja Nagyságod és tolmácsolja 
megbízóival is őszinte köszönetemet. Megkezdett 
útamon tántoríthatatlanul tovább haladok, mint 
eddig is mindig, ezután is nemzeti és emberiségi 
nemes célok megvalósításáért fogok küzdeni. Az 
engem méltatlanul ért támadásokkal szemben 
megnyilatkozott elismerés megerősíti bennem azt 
a meggyőződést, hogy helyes úton haladok. S 
mert igaz meggyőződéssel munkálkodom, lehetet-
lennek tartom, hogy ne érjek el eredményt. 
Hazafias üdvözlettel : Apponyi. 

— Állami elemi iskolai építések. Apponyi 
Albert gr. miniszter közelebb a képviselőház elé 
terjesztette a stájerlaki és az aninai állami 
elemi iskolák elhelyezési költségeinek fedezésé-
ről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a minisztei 
fölhatalmazást kér a törvényhozástól arra, hogy 
az aninai központi telek kiegészítésére és a 
stájerlaki, aninai iskolák számára szükséges tan-
termek, tanítói lakások építésére 194 .860 K-t 
vehesssen igénybe az ötmillió koronás beruhá-
zási hitelből, melyet az 1 9 0 0 . évi XXXIV. t.-c. 
f ) pontja alapján bocsátott a törvényhozás a 
minisztérium rendelkezésére, oly célból, hogy ez 
összeg erejéig a bérhelyiségekben tűrhetetlenül 
elhelyezett állami népiskoláknak törvényszerű 
elhelyezést biztosítson. E beruházási összegből 
mintegy 2 0 0 . 0 0 0 K fönnmaradt s ennek ter-
hére kéri a miniszter a jelzett építések foga-
natosítását. Ezzel a miniszter a szab. osztrák-
magyar államvasúttársaságtól átvett iskolák meg-
felelően való elhelyezésénél a kezdeményező lépést 
megtette. 

— Á r p á d s írja , a régiségtudósok több-
ségének véleménye szerint, Óbuda környékén, a 
Fehéregyház nevű templom helyén keresendő. 
Ám Somogy vármegyében még ma is megvan, az 
ősrégi Fehéregyház község, amelynek közelében 
gyönyörű fennsíkon állanak a hajdani fehéregy-
házi kápolna romjai. Lent a völgyben három 
patak vize folydogál három irányba. A hely 
fekvése tehát nagyjában megegyezik a Névtelen 
jegyző leírásával. Sőt, hogy Somogyban kell 
lennie Árpád fejedelem sírjának, azt olyan neves 
régészek is állították, mint ílómer Flóris dr. és 
Henszlman Imre. E körülmények arra indítot-
ták Balogh Jánosné gamási tanítónőt, hogy 
Fehéregyház környékén kutatásokat eszközöljön. 
Lent a völgyben öt régi templom romjára buk-
kant, amelyeket kiásatott. Azután meglelte itt 
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Baloghné a nyomait annak a nagyszerű, széles 
országútnak, amelyet még a rómaiak építettek 
és egy régi török vár bástyáit. E vidéken egy-
kor hunok, avarok ós főniciaik is laktak és 
bizonyított tény, hogy e völgyet valamikor a 
Balaton hullámai mosták, amelyeknek a fennsík 
partja vetett gátat. Özv. Baloghné rátalált a fehér-
egyházi kápolna romjaira is a fennsík közepén. 
A legutóbbi ásatások alkalmával pedig a kápolna 
romjai alatt egy hon foglaláskori sírt nyitottak 

v meg, melyben egy teljesen ép csontvázat, ezüst 
és arany honfoglaláskori pénzeket, lószerszámot 
és a sír körül ötven koponyát találtak. Most 
majd hozzáértő arkeológusok fogják megvizsgálni 
a fehéregyházi sírt és a benne talált honfoglalás-
kori emlékeket s egyben eldöntik majd azt is, 
vájjon van-e valami vonatkozás a somogyvár-
megyei Fehéregyház és Árpád sírja között. 

— Múzeumok és Könyvtárak. Tízéves mű-
ködését töltötte be a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsa és Felügyelősége. Ebből az 
alkalomból Fraknói Vilmos püspök, főfelügyelő 
megírta a lefolyt évtized munkásságának törté-
netét. 1898-ban csak huszonegy múzeum állott 
a főfelügyelőség hatáskörében, ma már hetven-
ötre szaporodott a könyvtárak és múzeumok 
száma s most is több új múzeum keletkezése 
várható. A főfelügyelőség föladatai megoldásában 
mindenkor a magyar állameszme és a nemzeti 
kultúra hegemóniájának igazolását és erősítését 
tekintette szem előtt. A hatáskörébe tartozó 
múzeumokat és könyvtárakat elsősorban állami 
segítség kieszközlésével támogatja. 1898-ban 
3 0 . 0 0 0 koronát, 1907-ben pedig már 363 .700 
koronát fordított erre a célra és tíz esztendő 
alatt összesen 2 , 1 5 5 . 3 0 0 koronát osztott ki az 
egyes kultúrintézmények között. Gondoskodott 
arról, hogy a múzeumok és könyvtárak meg-
felelő helyiséget kapjanak és a s/ekszárdi múzeum-
épület után, kezdeményezésére egymásután emel-
kedtek a vidéki múzeumok palotái. A művelődés 
terjesztése érdekében első sorban a könyvtárakra 
vetett súlyt s tíz esztendő alatt hatvannyolc 
könyvtár létesült. A jelentékenyebb városokban 
fönnálló különböző eredetű könyvtárakat rendezte, 
gyarapította és megnyitotta a közönség számára. 
I)e mindezekkel sem elégedett meg, hanem nép-
könyvtárakat állított föl, még a Kunard kiván-
dorlási hajóin is. A régiségtárak szervezésére is 
gondot fordított. A művészi ízlés érdekében a 
szépművészeti tárgyakra is súlyt vetett és a 
művészi érzéknek a köznapi életben való ura-
lomra emelése végett az iparművészeti szakot 
sem hanyagolta el. A néprajzi múzeumokat is 
gondjába vette és a természettudományi szakok 
is örvendetes és célirányos föllendülést kaptak. 
A felügyelőség tagjai a tíz esztendő alatt hétszáz 
esetben keresték föl a vidéket. Szakemberek 

képzéséről gondoskodik, szakmunkákat készít s 
kiadja a Magyar Művészet és a Múzeumi és 
Könyvtári Értesítőt. Most tíz év után még 
megszaporodott a dolga. A nemzet szellemi szín-
vonalának emelése érdekében új munkatér nyí l ik 
meg előtte : Apponyi Albert gróf kultúrális góc-
pontok létesítését tűzte ki föladatul. 

— A brassói magyar ház. A brassói ma 
gyarságnak régi törekvése volt szert tenni egy 
olyan hajlékra, melyben a különböző magyar 
társaskörök, kul túráin egyesületek, népnevelő és 
szórakoztató intézmények otthonra találjanak s 
amely arra is alkalmas legyen, hogy benne nép 
szerű előadásokat tarthassanak. A magyar iparos-
és kereskedő polgárság több ezer koronára rúgó 
alapot is gyűjtöt t már a Magyar Ház céljaira, 
a magyar kaszinó pedig mostani szegényes bér-
helyisége helyett szintén ház szerzésére töreke-
dett, de szerény anyagi viszonyai erre edd ig 
módot nem nyújthattak. Pár évvel ezelőtt az 
állami faipari szakiskola kétemeletes szép és tágas 
épülete az iskola céljaira szűknek bizonyult s 
az intézetet más helyiségbe fogják most elhe-
lyezni. Az így fölszabadult, negyedmilliónyi értékű 
kétemeletes épületet .most a keresk. miniszter 
átengedte 120 ezer koronáért. A brassói magyar-
ság körében ez az esemény nagy örömet keltett . 

— Közművelődési adó. Az Országos Ma-
gyar Iskolaegyesület alelnöke : Árkay Kálmán 
az Országos Kaszinó választmánya elé, hivat-
kozván a Kaszinó alapszabályainak első pontjára, 
amely szerint különös föladatául tűzi ki a 
Kaszinó a hazafias közművelődési törekvéseknek 
viszonyaihoz mért támogatását, azt az indítványt 
terjesztette elő, mondja ki az Orsz. Kaszinó, 
hogy 1908. évtől kezdve mindaddig, míg fönnálló, 
minden évben és minden tag után 1 K segé ly t 
adjon az Országos Magyar Iskolaegyesiiletnek. 
A megokolásban Árkay részletes képet ad a 
Magyar IskoláégyesiUet működéséről s kiemeli, 
hogy a Kaszinó az indítvány határozattá emelé-
sével példaadólag járhatna elől s rábírhatná a 
többi kaszinót, társaskört, egyesületet, hogy 
minden tag után adóztassa meg magát néhány 
fillérrel s a befolyó jövedelmet hazafias köz-
művelődési célok segítésére fordítsa. Ezt az 
indítványt követésre méltó példaként ajánljuk 
ama t. olvasóink figyelmébe, kik valamely körnek, 
egyesületnek tagjai. Ha minden Kör viszonyai-
hoz mérten támogatná ekként a magyar köz-
művelődés ügyét, az rövid idő alatt hatalmasan 
föllendülne. 

— A tanítói állás megbecsülése. Vas vár-
megye magyárgencsi kerülete Szabó Antal magyar-
gencsi ág. hitv. ev. főtanítót megyebizottsági 
taggá választotta. — Czikó (Tolna megye) község 
és környéke Walter Ádám kántortanítót törvény-
hatósági taggá választotta. — Csollák László ordas-
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falvai tanítót a sztárai választókerület Zemplén 
megye törvényhatósági bizottságába nagy több-
séggel megválasztotta. 

— A m a g y a r dal . Práter Lóránt a vidék 
nagyobb városaiban rendezett dalestéi után most 
a nemzetiségi városokban hódít híveket a ma-
gyar dalnak. Első ilyen hangversenye Brassóban 
volt, ahol a siker olyan nagy volt, hogy a dal-
estét másnap meg kellett ismételnie. Fráter 
B .assóból a többi idegen lakosságú városba megy. 

— Csipketanfolyam Nagybecskereken. 
Vagy 30 éve tanulmányozza hazánknak déli, 
különösen bánsági részén a háziipart Streitman 
Antal főgimnáziumi rajztanár. Minden 2 — 3 év-
ben valamilyen kiállítást rendezett. Hol az ipar, 
hol pedig a művészet köréből. Kutatásaiban rájött 
már rég arra is, hogy Ausztriában óriási módon 
fejlett háziipar van, társadalmi, de leginkább 
állami támogatás mellett. Az a sok csipke; amiért 
évente milliókat fizetünk a szomszédnak, i t t is 
megkészülhetne ! Amit jól tapasztalt a külföldön, 
hozzátéve saját eszméit, emlékiratban a kormány-
nak adta át, kérve a magyar háziipar megmen-
tésére és fejlesztésére támogatását, intézkedéseit. 
Addig is, míg a hivatalos egyének döntenek és 
ezt végrehajtani kezdik, ne teljék el az idő 
hiába ! Kezdje meg a társadalom. A magyar 
hölgyek aránylag kevés csipkét készítenek. A 
selejtes külföldi gyári munka helyett készítsünk 
mi finomabb, ízléses csipkéket. Tanítsuk meg rá 
a társadalmat. Dr. Mihálovits Ödönné, a „Tulipán-
kert" magyar ipart védő egylet helyi női csoport-
jának elnöke, ez eszme szolgálatába szegődött. 
Csakhamar megnyílott Nagybecskereken vagy 
félszáz tanulóval a csipketanfolyam. Ilyen tan-
folyammal sokfelé kísérleteznek, de oly tökélyre 
sehol sem juthatott, mint Na,gybecsk ereken. A 
tanfolyam három ágat vett föl működési körébe. 
Es pedig a varrott csipkekészítést, ennek veze-
tője K'iiss Berta állami tanítónő ; a horgolt (ír) 
csipkekészítést, vezetője Partilla Gézáné és a 
vert csipkekészítést, vezetője Engel Ilonka. Ké-
sőbb, az elemi ismeretek elsajátítása után egy 
negyedik ágban is nyernek kiképzést a tanít-
ványok. Ez a rajz és a mintatervezés, melynek 
előadója Streitman Antal tanár lesz. Motívumo-
kul a magyar népdalokban előforduló összes 
virágokat veszik majd és ezeknek a lerajzolására 
és helyes színezésére is kioktatják a tanítványo-
kat. A tanfolyam egész esztendőre terjed. Küss 
Berta áll. tanítónő, mint okleveles ipartanítónő, 
kiváló szaktudással, nagy ambícióval és oda-
adással vezeti a kezdet nehéz útján. A célirányos, 
szakszerű beosztás Budapesten is feítünt, ahon-
nan Pálfy József, a „Tulipánszövetség" titkára 
meglátogatta és a szervezeten meg az elért 
eredmény fölött teljes megelégedését fejezte ki. 
A tanfolyam célja, hogy a hölgyek úgy a saját 

szükségleteiket fedezzék művészi kivitelű készít-
ményekkel, valamint, hogy azokat a nagyközön-
ségnél is értékesítsék. Az értékesítést, mint 
halljuk, a Tulipánszövetség fogja közvetíteni. A 
cél még az is, hogy a tanfolyam tanulóinak, kik 
már bizonyos alapkészültséggel lépnek a tan-
folyamba, egy-két év alatt a művészi fokra emel-
kedhessék a tudása úgy a tervezésben, mint a 
technikában. Az a törekvés, hogy e tanfolyamot 
jeles készültséggel végzett nők a magyarországi 
érchegységekben és egyebütt nyitandó tan-
folyamokhoz tanítókul meghívassanak. Adja az 
Isten, hogy az eszme mielőbb valóra váljék ! 

Szegfű Sándor. 
— H a l á l o z á s . Haychi Lajos ugodi róm. kath. 

kántortanító Budapesten, a Szt-István kórházban 
f. hó 8-án életének 67-ik, buzgó működésének 
45-ik évében elhunyt. — Tokaji József községi 
tanító kis leánya, Ilonka, f. hó 9-én, életének 
6-ik hónapjában elhunyt Nagyharsányban. — 
JBagár Döme magyarádi tanító f. hó 6-án életé-
nek 26-ik, boldog házasságának 3-ik és tanító-
ságának 7-ik évében elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
N. I. Budapest. A könyvismertetésnek sorát ejtjük.— 

Többeknek. A kérdéses vezércikket Dánielné Lengyel 
Laura írta. — Napszámos. Röpke fölsóhajtás, nem 
elég erős arra, hogy mélyebb hatást tegyen, holott 
erre volna szükség a mind vészesebben teijedő vallás-
talanság e szomorú idejében. Egyébként van forma-
érzéke, elég ügyesen versel s remélhetően, kapunk 
öntől közölhetőt is. — Könyv akadt kezembe . . . Nem 
a rím ugyan a fő a versben, de szinehagyta — elnyűtt 
rulia stb. rímeket ma már nem szabad leírni. — Peda-
gógus. A tanítónéni megmagyarázza a fiúnak, hogy a 
falon függő arckép a királyt ábrázolja, akinél az Isten-
kén kívül nincs nagyobb úr nálunk. Azt mondja a 
gyermek erre : „Azért van hát olyan szép csizmája 
néki." Nem volt érdemes különben elég ügyes verselő-
tehetségét erre a témára pazarolni. — K. M. Szemé-
lyes természetű polémiának nem adunk helyet. A köz-
érdekű dolgoknak is alig tudunk helyet szorítani. — 
Kozma. Sajnáljuk, de ama kérésének, hogy az 
51.396/1906. sz. pénzügyminiszteri rendelet 2. pontját 
ismertessük, nem tehetünk eleget. — E. K. Sümeg. 
A kifogások valamennyi részével nem azonosíthatjuk 
magunkat ; elvégre is egy Utasításnak nem lehet az 
a föladata, hogy a legcsekélyebb dolgokra kiteijesz-
kedő útbaigazítást adjon. A hiányok egy részére kü-
lönben az illetékes körök figyelme reáirányult, így 
tehát ön a cikkével már elkésett. — A Tanítók 
Tanácsadója c. könyv Ujváry Béla kir. tanácsos úrnál 
(II., Ostrom-utca 17.) kapható, kéxjük tehát olvasóin-
kat, hogy a megrendelést egyenesen oda intézzék : 
így hamarább kapják meg a könyvet. 

Tartalom : Zászlóbontás. Janesó Benedek. — A 
gyermekek felvilágosítása. (—ó—.) — Emlékeimből. 
Béthy Lajos. — A főváros elemi iskolái számokban. 
fszk.J — Szépirodalom : Éjjel. Tömörkény István. — 
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója.— 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Meli. 
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